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Polski, Dziś nam zagrażają rozbiorem 

może nie w mniejszym stopniu, niż w 

owym czasie. Utrata korytarza pomor 

skiego bez wojny może stworzyć pre- 

Brak życia umysłowego wśród ra- 

szej młodzieży akademickiej oraz wyż- 

szych klas szkół średnich jest organi- 

cznie związany z brakiem idei wśród 

młodzieży. Przed wojną główną siłą cedens utraty innych prowincyj drogą 

motorową była idea niepodległości. pokojową. Wojna o Pomorze musiała- 

'Tkwiła ona i tam, gdzie pozornie spo- by się zakończyć obcięciem Polski od 

tykaliśmy jej negację i wysuwanie wy- wschodu i zachodu. Stoiniy więc wo- 

łącznie haseł społecznych. Niezadowo- bec nadzwyczajnych trudności. Najgen 

lenie tkwiące w warunkach politycz- jalniejsi ludzie mogą, pocąc się krwią 

nych, ujarzmienia narodowego przera- dojść do szczęśliwego rozwiązania pro 

dzało się częstokroć w niezadowolenie blematu polskiego, uniknięcia rozbio- 
społeczne. Niezadowolenie z istnieją- 1ów i podźwignięcia sił materjalnych i 
cych warunków i wiara, że mogą być duchowych Polski. Lecz myśl najtra- 

one zmienione, jest podstawą wszelkie- fniejsza, mogąca być zbawczą nie sta- 

go ruchu politycznego, ekonomicznego, ie Się nią o ile nie wytwarza odpowie- 
społecznego. „dniego kierunku, odpowiednich sił w 

Każdy z tych ruchów daje bodźca narodzie. W obecnych warunkach siłą 
umysłowego, pociąga do studjowania motorową naszej młodzieży musi być 

spraw ekonomicznych, społecznych i dążenie do uniknięcia klęski państwo- 

politycznych. Dlatego to młodzież wej i wytworzenie warunków, zabez- 

przedwojenna czytała dużo. Zależnie pieczających nasz: byt i rozwój. 

od prądu panującego pogrążała się to dążności winne pchać młodzież do stu 

w Jiteraturę ekonomiczną. studjując djowania gospodarczych i politycznych 

przeważnie kwestję robotniczą w na- warunków Polski i Europy, a właści- 

dziei, że klasa robotnicza jest siłą, któ wie do badania polityki i ekonomiki 

ra zerwie wszelkie pęta niewoli; te w Światowej. 

literaturę historyczną, zwłaszcza dzie- 

sów porozbiorowych, studjując próby 

wyżwoleńcze dla znalezienia odpowie 25Q-tą rocznica śmierci 
dnich metod dła naszego wyjarzmienia. Calderona 

"Młodzież obecna nie ma bodźców 
ideowych. Młodzież socjalistyczna, to SP b : 

młodzież przeważnie żydowska. Pomi- Poladege: razi A 
mo przesuniecia stosunku sił gospodar nazwał „najreligijniejszym wśród wszy 
czych na korzyść żydów, żydzi odczu- stkich religijnych. poetów". Don. Ped- 

wają pewne upośledzenie i to czyni ro Calderon de la Barca urodził się 
ich skłonnymi do walki z istniejącym b a kai r. w Madrycie; po u- 
ustrojem. Kilkunastoletni Lassale ma- 1625 Žas a zc LE 
rzył o tem, że stanie na czele żydo- ska: brał udział w L d 

й L, regu wypraw 
stwa iz orężem w ręku wywalczy dla wojennych, w których odzna czył. się 

nich odpowiednią pozycję społeczną. męstwem. W r. 1651 przyjął święcenia 
Był synem bogatego hurtownika. odczu kapłańskie. Zmarł w Madrycie dn. 25 
wał jednak pewne upośledzenie żydo- Maja 1681 r., jako honorowy kapelan 

' stwa: Po latach kilkunastu nieświado- „KTOICWSki. 
‚ : ‹ : ‚ Już od wczesnej młodości oddawał 
ma percepcja mózgowa przeniosła na się z całym zapałem twórczości рое- 
in. pole walki z istniejącym ustrojem, tyckiej. Jako pisarz był niezwykle 
w imię innych haseł, na czele innych ży płodny. Zostawił po sobie 73 widowi- 
wiołów. Skłonność do socjalizmu i ko- Ska na Boże Ciało, t. zw. „Autos sac- 
'munizmu młodzieży żydowskiej | jest Eeee i 108 sztuk. dramatycz- 

zrozumiałą, tembardziej, że są to Ša da nych wszelkiego rodzaju. Niektóre z 
A tych dzieł mają  niezniszczalną war- 

„będące, produktem ducha semickiego. tość literacką. Wielkości sztuki Cale. 
Zrozumiałem jest, że socjalizm nie rona złożyli hołd artyści tej miary, co 
mógł ogarnąć masowo naszej młodzie- Goethe (list do Schillera pod wpły- 
ży ; uważamy to ża rzecz korzystną dla WS lektury „Księcia Niezłomnego”) : : i Wagner (list do Franciszka Liszta z naszego bytu i rozwoju narodowego. 1858 roku). Również mistrz : ; mist 

Lecz fatalnem jest, że } i August WI 
3 ; właściwie mantycznej w Niemczech, August Wil- 

wśród młodzieży polskiej niema idei. helm Schlegel, podkreślał niezwykłe 
iliczniejszy odłam młodzieży należy znaczenie utworów Calderona i zesta- 
endecji. Treści ideowej endecja da- A ARD Nara. tuż ni r З b „Księcia iezłomnego* w ю паю;оз:"з'а‘;а' Žyje ona dema obręb swej twórczości wciąpnać całe gią i Tea Niem- dzieje ludzkości i wszelkie zagadnienia w jest podstawą jej akcji. Parę de- życja ludzkiego, nie cofając się przed *tagogicznych haseł, parę frazesów — żadnemi, nawet najniebezpieczniejsze- 

Oto wszystko, CO ona daje swojej mło- mi. Ale obok tej ogólno - ludzkiej ce 
dzieży. 5 chy występuje inny zasadniczy rys 

Młodzież endecka i młodzież sana- = o 2 ak px. Caltteroa 
cyjna wychowały się na podporządko- Só. historji Ri kast B waniu swej myśli myślom wodza. Po- zwycięstw, walk, kłopotów i. Aidos a 
żądaną zaš jest karnošė w dziataniu, także piewcą jego szarego codzienne- 
swoboda w myśleniu. A ° 

Zachodzi pytanie, czy w objektyw. ję żę A O c 
8 m. Religijność 'Caldero: dd nych warunkach Polski współczesnej głębokiej, wnikliwej analizie: kardynał 

Te 

Wł. Studnicki. 

  

„nożna znaleźć ideję, mogącą być si- arcybiskup Monachium, Faulhaber w 
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łą motorową dla współczesnego poko książce p. t- „Zeitiragen u. Zeitauiga- 

lenia młodzieży. Sądzę, że winna nię pken”. „Estetyczna i poetyczna strona 
mal sama się narzucać. Współczesne WAY katolickiej i kultu katolickiego 
połóżenie Polski led biek- „ РВ2е kardynał — nigdy nie miała 

. e Polski pod względem oblek- w nikim tak natchnionego poety-tłu- 
tywnym przypomina położenie Polski macza, jak w tym najbardziej religij- 

po pierwszym rozbiorze. Nawet pier- "TYM ze wszystkich religijnych — рое- 
wszy rozbiór się dokonał; był nim trak ie ao dzieła są hymnem radošci 
tat ryski, dający nam fatalne granice mistrza Słowa Sai 1 poezji religji 

na wschodzie. Przyszedł po zwycię- katolickiej". Podkreśliwszy gruntow- 
stwie orężnem więc nie zarysował się ną wiedzę teologiczną twórcy „Uczty 
w świadomości jako klęska, jak się za- Pak › gardynał Faulhaber doda- 
rysował w Świadomości i je: „W szczególności Calderon stał się 

BR a pech piewcą teologji biblijnej, jak Dante mi 
Pa P "szym rozbiorze. Wów- sirzowskim piewcą eschatologji teolo- 

czas powstało pytanie, wydźwignięte gicznej”. „Teologja, poezja i tłumacze 
przez samą grozę wypadków, a sformu nie Pisma Św. nigdzie nie zespoliły sie 
łowany przez Stasżycą: „Czy niema dlą W tak ścisłym związku, jak w euchary 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dnia 15 maja r. b. upłynęło 250 

'eszty Polski ratunku?“— Przed owo- 
„€Zesnem pokoleniem stat dylemat wy- 
dźwignięcia Polski, przywrócenie pote- 
8! państwowej, lub rozbiory.  Pokole- 
nie to ‚ 
<zczonych okazało się niezdolnem do 
'szeżęśliwego rozwiązania problematu 

stycznych utworach scenicznych Don 
Pedro. W. wielkości i jednolitości 
myśli Pisma św. zarówno jak w formie 
jego opowieści jest wiele sztuki i wie 
le poezji. Mistrze literatury światowej 

Pomimo wysiłków do dziś dnia Odczuli wzniosłe piękno opowiadań 
biblijnych.- Odczuł je. również  Calde- 
ron į pod jego natchnieniem stworzył 
swe nieśmiertelne dzieła. | 

+ 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot", 

LE ĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Wł 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jzdność*. 

4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 
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P. Prezydent Rzeczypospolitej 
w Lublinie R 

LUBLIN, (Pat) — W dwniu 3 czerwca rb. przybył do Lublina Pan Prezydent Rze- 

czypospolitej, by ziąć udział w obchodzie Bożego Ciała oraz w uroczystości poświęcenia 

pomnika ku czci poległych w-wa!ce z wojskami rosyjskiemi w 1915 roku legjonistów. 

Panu Prezydentowi Rzeczyposp olitej towarzyszy w podróży p. minister reform rolnych 

dr. Leon Kozłowski. 

Przejazd Dostojnego Gościa przez wsie i miasteczka województwa lubelskiego odby 
wał się wśród entuzjazmu miejscowe* ludności, która tłumnie gromadziła się przy licz- 

nie wystawionych bramach triumfalnych, by złożyć hołd Pierwszemu Obywatelowi Rze- 

czypospołitej. Młodzież szkolna obsypywała auto Pana Prezydenta kwiatami. Na gra- 
nicy województwa lubelskiego powitał Pana Prezydenta przy bramie wcjewoda Swi- 
dzański, a czne delegacje pobliskich gmin 2 wójtamu na czele wręczyły Panu Prezyden- 

towi tradycyjny chleb i sól. Po powitaniu Pan Prezydent w towarzystwie wojewody 
Swidzińskiego i świty udał się w dalszą droge do- Lublina, dokąd przybył o godzinie 

19 min. 30 \ 
Miasto przybralo wygląd odšwietny, Domy bogato -udekorowano. W wystawach 

sklepowych widnieją wizerunki p. Prezydenta Rzeczypospjolitej i marszałka Piłsudskiego. 
Nastrój w mieście podniosły. W chwili gdy orszak Pana Prezydenta zbliżał się do gra- 
nc miasta, ustawiona baterja artylerji oddała 21 strzałów honorowych. Wysiadającego z 
powozu p. Prezydenta powitał dowódca OK. gen, Dobrodzicki. Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej przesz edł przy dźwiękach hymnu narodowego przed frontem kompanii ho- 
norowej 8 pp. łeg., poczem skierował się ku bramie triumfalnej, gdzie powitał Pana Pre 
zydenta imieniem duchowieństwa rzymsko - katolickiego ks. biskup Fulman, imieniem iud 
ności m. Lublina kierownik zarządu miejskiego ». Piechota, który złożył wyrazy hołdu 
przedstawicielowi majestatu Rzeczypospolitej. Pc powitaniach Pan Prezydent Rzeczy- 

pospolitej przeszedł przed frontem ustawionych delegacyj i organizacyj społecznych oraz * 
przysposobienia wojskowego, poczem wsiadł do samochodu który otoczył szwadron 24 p. 
ułanów i odjechał do mieszkania p. wojewody. 

O godzinie 21 p. wojewoda Świdziński wydał na cześć Pana Prezydenta obiad w 
ścisiem gronie. We czwartek PAn Prezydent obecny będzie na uroczystości Bożego Ciała 
i następnie uda się do Jastkowa na uroczystości, poświęcenia pomnika legjonistów. 

& ” * a a 

Odczyt gen. Góreckiego w Paryżu - 
: PARYŻ. (Pat) — As1basador Chtapowski wydal  wczoraj. w lokalu 
irancuskiego Automobil Club't z okaji przybycia do Paryża gen. Romana Gó- 
reckiego, prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, wielki obiad, w którym 
wzięło udział szereg wybitnych osobistości ze świata politycznego, finanso- 
wego, dyplomatycznego i dziennikarskiego. Przed obiadem gen. Górecki wy- 
głosił odczyt 0 stosunkach ekonomicznych polsko - francuskich oraz o sytu- 
acji gospodarczej Polski. Prelegertt stwierdził z zadowoleniem postępy, 
osiągnięte w dziedzinie stosinków ekonomicznych polsko - francuskich w 
ciągu lat ostatnich. Dowodem tego jest między innemi układ, niedawno za- + 
warty z trupa francuską w sprawie bytdowy i eksploatacji kolei Herby-—-Gdy- 
nia. Stosunki gospodarcze między Polską i Francją powstały w dalekiej prze 
szłości i od tego czasu stale się roZsiiajq. — Po odbudowie państwa pol- 
skiego nawiązanie stosunków z: Francją było pierwszą myślą polskich kół g0- 
spodarczych, co wyraziło się w powstaniu Izby Polsko - Francuskiej i Fran- 
cusko - Polskiej oraz w zawarciu szeregu konwencyj handlowych. Przecho- 
dząc następnie do sytuacji gospodarczej Polski prelegent zademonstrował 
szereg przezroczy, które wzbudziły ogólne: zainteresowanie. Przedstawiały 
one główniejsze momenty rozwoju ekonomicznego Polski, między innemi 

zdjęcia z wystawy poznańskiej. Kapitał trancuski powinien znaleźć w Polsce 
'w dziedzinie organizacyj długotrwałego kredytu rolnego korzystne dla siebie 
lokaty. Należy dążyć do wzajemnego zacieśnienia stosunków gospodarczych 
między Francją i Polską — zakończyi gen. Górecki. — Odczyt gen. Górec- 
kiego wzbudził wielkie zainteresowanie wśród zebranej elity świata przemy- 
słowego _i finansowego Francji, która gorącemi oklaskami dziekowała pre- 
legentowi za jego wysoce interesujący wykład. 

Ojciec Święty stwierdza naruszeni 
Kościoła | 

° — СПТА DEL VATICANO. (Pat) — Ojciec Święty w roz bit- ns ać = Po kleru sodłzoa RE > I ausis, gi о. związanie stowarzyszeń młodzieży katolickiej odbyło się bez żadnych 
Kg Ojciec Święty przypomniał, że wręcz mania, Punos aks Peirmisa si z goryczą, że rozwiązanie stowarzyszeń godziło głównie w młodzież ka- 

ką. Prawo Kościoła — zaznaczył Ojciec Święty — zostało w ten sposób naruszone. 
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BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIESWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnia jaźwinskiego 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

K. Malinowskiego. 

lodzimierow. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji 
proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc dr. 
miny druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru 

OSZMIANĄ — Koięgernia Spółdz, N — K „ Naucz. 
PINSK — Kalėgardia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgamia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. | 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Jnczewska 
WARSZAWĄ — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

garnia T-wa „Ruch“. 
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. Komunikaty oraz 
o 25 proc drożej. 

. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
owego. 20 gr 

Przemówienie prez. BBWR Walerego Sławka 
na posiedzeniu klubu parlamentarnego 

Proszę Państwa! Chciałbym uciec nara- 
zie na krótki odpoczynek i z tego powodu 

nie obejmuję teraz jeszcze formalnie swojej 

pracy w Klubie, Przed tą „ucieczką” * ied 
nak pragnąłbym poruszyć zagadnienie, któ- 
rem trzeba się będzie poważnie zająć. 

Chodzi o rzęcz najważniejszą, o Konsty. 

tucję. 
Ńa to, aby Konstytucja znalazła dosta- 

teczne poszanowanie w. społeczeństwie 
na to musi ona dotrzeć do umysłów  całe—' 
go społeczeństwa. Gruntowna praca nad 
Konstytucją, wszechstronna na ten temat dy 
skusia powinna pogłębić zrozumienie tego, 
co ona w sobie będzie zawierała. Tylko 
przez zrozumienie w społeczeństwie podsta- 
wowych norm prawnych, można osiągnąć 
ich skuteczność. | 

Konstytucja jest jakgdyby umową mię— 

dzy Prezydertem, Sejmem i Senatem oraz 

Rządem, Musi ona być ujęta w artykuły 

prawne Nad _ sformułowaniem — tych 

tych artykułów prawnych. tak, aby 

one w sposób prosty a precyzyj- 

ny normowały życie, będzie debatowała Ko 

misja Konstytucyjna, będzie debatował Sejm 
Mnie chodzi w tej chwili o inną stronę tego 

zagadnienia: nie o formułowanie  artyku- 

łów, ale o znalezienie tej podstawy zasadni 
czej, z której należy wychodzić, gdy się 
układa rawa podstawowe, prawa zasadni 

czo regulujące życie Państwa. 

Całe ustawodawstwo nasze, proszę Pa- 

nów, całe nastawienie prawne, oraz zwycza 

je polityczne, które dotąd siłą rozpędu trzy 

mają się przeszłości, trzymają Si ętego okre 

su, kiedy  społeczetństwa walczyły prze- 

ciw  morarchom, uosabiającym Państwo, a 

traktującym ie jako swój fofwark, obywa- 

teli zag jako swoich poddanych. W owym 

czasie zdobyte prawa swobody przez oby-- 

watei byty obwarowywane przez Konsty 1 

tucję i w ten sposób chronione. Ochrona 

człowieka i obywatela przed gwałtem ze 

strony Państwa, uosobionego przez monar 
He —- to nastawienie utrzymuje się jeszcze 
i dzisiaj i utrzymuje się wbrew zgoła innej 
dzisiejszej rzeczywistości — zarówno ze 

szkodą dla Państwa, jak i obywatela. U- 
stawodawstwa dają ochronę obywatelowi i 

człowiekowi, posuniętą tak daleko, że in- 

teres' zbiorowości, ię. jest chroniony przed 
działalnością jednostki złej, S 

Na miejsce tamtej . zasady ustrojowej 
należy wysunąć inną, bardziej odpowiadają- 
cą dzisiejszej rzeczywistości. 

"My, zespół ludzi skupionych 'w Bezpar- 
tyjny"n Bloku, zasadę tę rozumiemy bardzo 
dobrze, lecz trzeba, aby rozumiało ją i ca- 
łe społeczeństwce. 

Podstawą naszej pracy musi być to, że 
Panstwo tworzy zbiorowe dobro wspólne 
nam wszystkim, i dlatego musimy mówić 
najpierw o obowiązkach człowieka i obywa 
tela w stosunku do tego Państwa, a później 
G lego prawach osobistych. Jeżeli weźmie- 
my historję Polsk., to pojęcie „rzeczy po 
spolitej*, jako wspólnego dobra, istniało w 
umysłach wszystkich lepszych synów na- 
szej Ojczyzny, na przestrzeni długich wie 
ków historji. Ochotniczy wysiłek, jaki część 
społeczeństwa  ponosiła na rzecz Państwa, 
i jaki umiała mu dawać, jest dostatecznym 
dowodem. że było: wśród nas dosyć ludzi, 
którzy rozumieli, że Państwo jest dobrem 
wspólneni ° 2е na rzecz tego dobra trzeba 
ponieść cfiarę., W tym stosunku do Pań 
stwa była też i strona szkodliwa: zanadto 
rozuiniano sobie, że skoro jest te moje 
Panstwo, to wolno mi w niem czynić co mi 
się podoba, Kryła się tu tendencja anarchi 
styczna Stąd płynęło konsekwentnie. zło. 

Należy więc teraz tak życie państwowet 
zorganizować, ażeby to, co jest korzystne, 
w stosunku obywatela do wspólnego dobra, 
jakiem jest Państwo, podnieść i rozwinąć, 
natomiast zabezpieczyć się przed skutkami 
enarchji, przed skutkami działalności ludzi 
złych! 

Proszę Państwa! Weźmy jako przykład, 
gwarantującą we wszystkich nowoczesnych 
«onstyjucjach swobodę słowa i swobodę 
prasy. Ta a la lettre stosowana formułka, 
dała takie niesłychane  zdeprawowanie czę 
ści prasy, że straciła ona cały swój sens, 
jaki ma jako Środek porozumiewania się 
ltdzi między sobą. Tego zadania taka prasa 
dzisiaj nie spełnia, skóro nikt "iw słowo dru. 

      

kowane wierzyć nie może, 'skóro utarło 
się przekonanie, że dla znalezienia prawdy, 
trzeba czytać dwa takie pisma o różnych 
nastawieniach i wypośrodkować. sobie Z 
rich prawdę. Obowiązkiem Rządu jest 
bronić społeczeństwo przed okłamywaniem 

  

go przez taką prasę, Nie chcę analizować, 
czy jest to łatwe czy trudne — lecz przy- 
taczam jako jeden z przykładów, do jakie 
go stopnia iormułki prawne nie ograniczają 
ce nadużycia, obracają się przeciw intere . 
sowi społeczeństwa, a nawet jednostk. ||| 

Przechodzę do drugiego zagadnienia. 
Największą trudrość przy układaniu Kon 

stytucji stanowi znalezienie właściwej grani. 
cy, określającej zakres kompetencji ciała 
zbiorowego  jakiem jest Sejm i Senat, a 
kompetencji Prezydenta i Rządu. Powiem 
prosto: jednostka jako taka, zarówno | pod 
względem prawnym, jak t wobec swego .. 
własnego  sitmienia, jest bardziej odpowie 
dzialna, niż ciało zbiorowe, w którem każdy .. 
iezkłada lub wręcz przerzuca  iwiększą 
część swojej odpowiedzialności na innych. 
Kwestja znalezienia właśnie granicy między. 
tem, co ma być przekazane ciałom zbio 
rowym, a tem, co ma stanowić kompeten 
cię Prezydenta, i ramy dla swobodnej. pracy 
Rządu, stanowi istotnie najgiębszy problem 
ustroju. i.» я 

Oto są zagadnienia, które będą musiały 
znaleźć odbicie w odpowiednich artykułach 
przyszłej Konstytucji, a które dzisiaj muszą 
być postawione przed oczy całego społeczeń 
stwa.. Niezabezpieczenie Prezydentowi i 
Rządowi odpowiednich praw, może stworzyć, 
warunki, przy których interes Państwa, jako 
naiwyższy interes zbiorowy, będzie dopro . 
wadzał niekiedy do konfliktów między ścis. 
łem brzmieniem formuły. prawnej, a dobrem 
Państwa. : 

4 

\ 
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Zbiorowość, jaką tworzy Sejm i Senat, 
— skionna jest przeceniač swoją zdolność 
w tempie pracy i stąd istnieje u tych ciał* 
zasadnicza tendencja, by wszystko zatrzymy 
wać do swojej decyzji. Tymczasem tempo - 
życia tego właśnie nie wytrzymuje. Jest 
ona szybsze i wymaga znacznie większej 
swobody w regulowaniu życia w Państwie, - 
przez dekrety Prezydenta i rozporządzenia 
Rządu. Ustawodawstwo 'powinno ustalać ra 
mowe formy porządku prawnego. Wtedy 
można osiągnąć z jednej strony to, že „be 
dzie ono bardziej nadążało za potrzebami i 
państwowemi, a z drugiej strony powolność 
pracy Izb nie będzie hamowała žyčia Fi 

2 

i 
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„Będziemy musieli w najbliższym czasie | 
przystąpić do bardziej intensywnej pracy. 
nad Konstytucją i' z tego powodu zaintere 
sowanie tem społeczeństwa wydaje mi się | 
niesłychanie ważnem. Chodzi tutaj, powta 
rzam, o wytłumaczenie jednej. tezy najważ 
niejszej, o której mówiłem, że prawa nasze 
muszą być układane tak, by zabezpieczały - 
swobodne i spokojne życie przeciętnego oby 
watela 1 chroniły go przed działalnością 
jednostek złych, a dawały jednocześnie Pań 
stwu siłę i zdolność do borykania się z we. 
wnetrznemi i zewnętrznemi trudnościami. 44177 

Miedzynarodowy kongres rolniczy wPradze | 
PRAGA. (Pat) — 

kongres rolniczy, na który oczekiwane jest 
między innemi Polski, Stanów Zjednocbzo 1ych, Francji, Włoch, Niemiec i t,d. udział swych delegatów zgłosiło 

przybycie delegatów ze wszystkich 

dowe biuro Pracy w Genewie ; Międzynarodowy Instytut Rolniczy w Rzymie i t.d. Obra- dy kongresu odbywać się będą w 

Pogłoski © sowiecko-francuskim pakcie 
o nieagresji 

1 ię gmachu 
guracyjnem obecny będzie protektor kongresu preź 

entu prakiego. Na posiedzeniu - 
ydent Mase # M 

* 

* 

BERLIN. (PAT). — Prasa prawicowa i centrowa „Germania“ donoszą z Paryża © rzekomym przyjeździe sowieckiej delegacji do rokowań handl 
przybyć ma do Paryża w dniu 5 czerwca Ta sama za A 
sowiecko. - francuskiego o niea; 
granic polskich. Agencja 
Paryżu i jego rozmowy z 

Nieuchwytni awant 

Delegacja ta. 
prasa powtarza pogłoski o planie | ii w połączeniu z zagwarantowaniem całości pz nicn omawia przytem pobyt min. Zaleskiego w. 

unity plądrują w Berlinie 
5 о 

* 

epy 

, 

+ 
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Dnia 5 bm. rozpoczyna sie w Pradzie 15-ty międzynarodowy | | 

Szereg instytucyj miedzynarodowych, jak Miedzynaro- || 
1 

} 
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BERLIN. (Pat) —  Wróżnych punktach miasta splądrówano we środę * pokudnie i 

  

„ Szereg sklėpėw z żywnością oraz kilka witrya wielkiego domu towarowego. Grupy mło — 
dych osobników wdzierały sie nagle do sklepów, względnie: kamieniami wybijały okna 
wystawowe i zrabowawszy pewna iłość towarów rozpraszały. się błyskawicznie, Zaalar- 

mowane pogotowie policyjne nie zdołaio schwytać żadnego z bezpośrednich spraców | 
napadów, W. jednym wypadku napastnicy zajechali i zbiegli takówką. W-g wszelkiego | 
„prawdopodobieństwa ma się *u do czynienia ze zorganizówaną akcją, Wskazuje na to 
między nnemi fakt, że w środę przed południem przed jednym z urzędów pośrednictwa 
pracy rozdawano ulotki, nawołujące do pładrowania sklepów. 

` 
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ECHA KOLEJOWE 
Roczny dorobek Ogniska Kolejowego 

Rok pracy społecznej i oświatowej 

pomimo iż posiadał charakter depresj 

pod znakiem poważnych niedoborów, tem 

niemniej całokształt pracy wykazuje roz- 

mach z jednej strony i umiejętne podejście 

z drugiej, 

Puminio jak zaznaczyłem wiełce  nie- 
pomyślnych konjunktur finansowych, wszyst 

kie sekcje, szeroko rozrastającej się orga- 

nizacji były czynne, wykazując mniejszą, 

lub większą aktywność. Czynne były 10 sek 

cyj: oświatowa, „Domu Dziecka”,  bib!jo- 

teczna, muzycznowokalna, dramatycna, spor- 

towa, kinowa, gospodarcza, towarzyska i 

finansowa 2 

Sekcja ošwiatowa, kierowana przez p. 
Zycha, ma na celu opiekę nad szkołą pow- 

szechną, do której uczęszcza około 150 dzie- 

ciaków, prawie wyłącznie ze sfer kołejow 

wych, i organizacja odczytów. W. okresie 

sprawozdawczym zorganizowano 16 odczy- 

tów. (llość sdczytów została nieco ograni- 

czona w celu ustąpienia miejsca przedsta- 

wieniom dramatycznym, o których niżej). 
„Dom dziecka" — przedszkole, mające 

swą chłubną renomę nietylko w Wilnie, ale 

cenione jest bodaj więcej za Wilnem, wyra- 

zem czego jest specjalne odznaczenie na- 

dane mu ta powszechnej wystawie krajo 

wej w Poznaniu, przeciętnie nawiedzało 

40 dzieciaków, w wieku 3 — 7 lat , mniej 

niż w roku ubiegłym, wskutek otwarcia kil 
ku nowych przedszkoli w mieście, których 

nańcza się około 13. Tem niemniej wysiłki 

opiekunki przedszkola p. Szadzewiczowej 

idą w tym kierunku, aby placówkę w dał- 
szym ciągu rozwijać, 

W sekcji bib:jotecznej, kierowanej przez 
i. Niedziołkę, rok ubiegły zaznaczył, że 
powiększeniem stanu prawie o 300 tomów 

stanowiąc ilościowo: przy końcu roku spra- 

"ozdawczego ponad 4000 -tómów. 

Czytelnia pism cieszy * znaczną frek- 
wencją, sięgającą 80 osób dziennie. 

Sekcja muzyczno-chóralna z p. Czer 
mawskim ua czele, składająca się z 18 oso 

bowej orkiestry symfonicznej, 60 osobo- 
wego chóru, zorganizowała 4 koncerty po- 

pularne, 6 okolicznościowych i 3 religij- 
nych. Orkiestra symfoniczna w  miastecz- 

kach kresowych ma już swą ustaloną opinię. 

P.P. Chmielewski i Szembezg w swiej sek 
cji dramatycznej wykrzesali 8 nowo-wyre- 

żyserojwanych sztuk, granych 30 krotnie, 

  

czem poziom wykonania i reżyserji był 

10g01 WySDK:, U czem Świadczy frekwen- 

cja, sięgajaca 4000 osób, 

Sport w Ognisku cieszy się specjalnemi 
względami, przeto mając energicznych kie- 

rowników w osobach p.p. Kisiala i Żamej- 

cia rozrós” się do 10 podsekcyj, czyli grup. 

Każda z nich ma już swą tradycję a nawet 

chlubne momerty. Wystarczy nadmienić, 

iż od lat kilku Ognisko piastuje „ godność 

mistrza okręgu w piłce nożnej, na 56 me- 

czów rozegranych, tylko 6 z wynikiem ujem 

rym. W okresie sprawozdawczym podsek-- 

cje piłki nożnej, siatkówki i kcszykówki 

zdobyły % dypiemów 1 4 nagrody cenne. 

Obecnie zarząd i kierownictwo pracuje nad 

tem, aby ze sportowca wychować obywate- 

la, społecznika i gentlemana, co jest rze- 

czą niezniiernej wagi. 
Stojący na czele sekcji kinowej przed- 

siębiorczy i wytrawni kiniarze p.p. Sobiepan 

i Szafranko, pomimo starannego doboru fil- 
mów i obniżania cen, myślą poważnie nad 

udźwiękowieniem kina kolejowego. 
Albowiem na dochodach kinowych opar 

ta jest Iwia część budżetu Ogniska. 
W ciągu roku wyświetlono 75 obrazów 

przy ogólnei frekwencji 96 tysięcy osób. 
Podkreślić należy ofiarność kina, oto bo- 

wiem w okresie ubiegłym, dochód z 12 dni 
oddany został na cele filantropijne i oświa- 

towe innym organizacjom. 

Słów kilka jeszcze o sekcji towarzyskiej, 

która urządziła trzy zabawy - towarzyskie 

z trekwencją E00 osób: sekcji finansowej 

jako żywego sumienia organizacji i wresz- 

cie sekcji gospodarczej, na która starym 

zwyczajem, każdy chętnie ciśnie kamieniem 
(biedna sekcja). 

Tak się w bardzo pobieżnym zarysie 

przedstawia dorobek rocznej, tej wielce po- 
żytecznej placówki, jaką jest Ognisko. Ostat 
nio poniosło ono ciężką stratę w osobie 
tstępującego prezesa inż, Szadziewicza, któ 

ry od lai kilku był czynnym inspiratorem 
prac, jakie się w niem inicjowały. Tuszyć 
nałeży, iż ustąpienie to jest chwilowe i że 
p. Szadzicwicz po wypoczynku do czynnej 
pracy powróci. 

Nadmienić wypada, iż we wszelkich 
poczynaniach Ogniska, spotyka się ono z 
wielce życzłiwem stanowiskiem władz dy- 
sekcyjnych, szczególnie zaś życzliwie trak- 
tuje ją dyrektor kolei inż. Falkowski. 

Jankowski Jan. 

  

   

Przygotowania Kolejarzy do VIII Tyg. L.0.P.P. 
W dniu 28 b, d. pod auspicjami dy- 

rektora kolei inż. Falkowskiego, odbyła się 

konferencja przedstawicieli urzędów kołejo- 
wych i miejsc pracy z terenu całej dyrekcj: 
w ilośći przeszło 70 osób, Zagaił dyrektor 
Falkowski apelem, aby pomimo ciężkiej sy- 
tuacji gospodarczej, napięcie pracy  koleja- 

rzy nad lotnictwem, nie osłabło, 'lecz się 

jeszcze wzmogło. W toku obrad pod prze- 

wodnictwem inż. Budkiewicza, ustalono wy- 
tyczne w ramach, których ma się zawierać 

program tygodnia. Da przysporzenia docho- 

dów, wszystkie stacje kolejowe mają być 

zaopatrzone w znaczki i nalepki tygodnia 
lotniczego, sprzedaż których ma się odby- 

wiać w kasach towarowych i osobowych, w 
bufetach i t. p. Ponadto na terenie stacyj 

mają być zorganizowane kwesty w godzi- 

nach dziennych, wieczorem zaś zabawy w 

„salach dworcowych. W celach propagando- 
«wych większe węzły kolejowe będzie od- 

"viedział wagon przeciwgazowy, organizując 

pokazy walki gazowej, odczyty, akademie, 

na stacjach, gdzie się znajdują instalacje 
elektryczne, projektowane jest wyświetlanie 
specjałnych filmów propagandowych.  Nie- 

zależnie od dążeń do przysporzenia doraž- 

nych funduszów na rzecz prac lotniczych, 

główny nacisk ma być skierowany na wer- 
bowanie nowych członków  L.O,P.P. Pun- 
ktem honoru kolejarzy wileńskich jest osiąg 

nięcie takiego stanu, abv pośród kolejarzy 
nie było nikogo, ktoby nie należał do orga- 
nizacji lotniczej. W tym więc celu mają 
być skierowane wszystkie wysiłki do zwer- 
bowania w szeregi L.O.P,P. wszystkich tych 
którzy jeszcze do nich nie należą. 

Uczestnicy konferencji stanowią,  łącz- 
nie ze stałym komitetem L.O.P.P. i wszyst- 
kimi naczelnikami wydziałów w dyrekcji z 
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NADESŁANE 

SZCZAWNICĄ 
Dr. R. Hammerschlag 
ordynuje jak w latach ubiegłych 

w willi „WARTA: 

0 grafice i grafikach 
; Tak częste jest w życiu powiedze- 

nie: — „nikt nie jest prorokiem mię- 
dzy swymi* — i tak częste jest narze 
kanie ze strony twórców na brak od- 
dźwięku i zrozumienia. Narzeka się 
na społeczeństwo — ale jaka jest rola 
artysty? — czy tę rolę artysta spel- 
nia, tylko przez dawanie swych two- 
rów? — Nie, — często twórca wybie 
ga przed czas, przed społeczeństwo.... 
czyż można wymagać, by to społeczeń 
stwo rozumiało to, co twórca w swej 
podświadomości twórczej ujrzał, to, 
czego czasem on sam nie rozumie?... 

Trzeba społeczeństwo podciągnąć 
do pewnej miary, a wtedy nietylko 
garstka wybranych pomazańców bę- 
dzie rozumiała swych twórców, wte- 
dy w pewnej mierze twórca będzie 
tkwił po pas w „tłumie”, a 'tylko gło- 

-'wą muśnie gwiazdy 
Pomostem między społeczeństwem, 

a twórcami jest krytyka — nie ta, 
która wartość dzieła opiera' na koliga- 
cjach, krytyka, „która rąbie prawdę”, 

    

      

dyrektorem inż. Falkowskim na czele, zbio- 

rową instytucje "pod nazwą „Komitet Kole- 

jowy VIII tygodnia ligi obrony powietrznej 

i przeciwgazowej. Komitet powyższy wyda 

odezwę, która już jest w opracowaniu da 

ogółu pracowników kolejawiych, z apelem 
o intensywne poparcie akcji tygodnia lotni- 

czego, który w roku bieżącym odbędzie się 

od 7 do 15 czerwca, 

STOŁPCE 
— Z działalności Ogniska. Rok mija, jak 

w maju 1930 r. powstało „Ognisko” K,P.W. 
w Stołpcach 

Na zebraniu organizacyjnem było 50 
osób. Obrady toczyły się w atmosferze pod- 
nieconej. Dużo było głosów za zorganizo- 
waniem nowej płacówki, ale byli tacy, któ- 
rzy starali się za wszelką cenę rozbić po- 
ważną inicjatywę szlachetnych synów Oj- 
czyzry. 

Lwia cześć pracowników kolejowych nie 
zważała na demagogiczne i krótkowzroczne 
wystąpienia tylko gorąco poparła nową pla- 
cówkę. Wvłoniony zarząd bardzo energicz- 
nie rozwinął pracę, Szczególnie żywą dzia- 
łalność przejawiała sekcja dramatyczna. W 
ciągu roku odegrano: „Jak kapral Szczapa 
wykiwał śmierć”, „(iabinet ministrów", „Za 
stąp mnie”, „Chłopi arystokraci”, „W go- 
spodzie pod sroką“ Przedstawienia połączo- 
ne były z odczytami i zabawami. Ognisko 
zyskało około 1000 zł. 

Oprócz tego „Kapewiacy"* wystawili ko- 
medje: „Majster czeladnik*  Korzeniewskie- 
go, na odnowienie kościoła w  Stołpcach. 
Impreza ta dała 570 zł. zysku, 

Zarząd, mając trochę gotówki, zakupił 
orkiestrę dętą, którą prowadzi  kapelmistrz 
5 baonu KOP., chorąży Zelwincki. 

KPW. bierze udział w uroczystościach 
narodowych, przeprowadza ćwiczenia i za- 
prawia się do obrony granic. pańsfwa. 

Tak zarząd „Ogniska* w ciągu jednego 
roku dat silne podstawy KPW, i urobił dro- 
gę de przyszłego rozwoju. 

Żywy udział w pracy brali p.p. Paszkie- 
wicz H., Wonikowski, Wiszniewski, Bana- 
szewski, Moralewski ect. WŁ. Molenda 

ref, kult.-oświatowy. 

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

  

     

  

  

nie ta, co się cacka z autorem, które- 
go nie można pomniejszać, według 
dzieł mniejszych, bo on już ma imię, 
albo o którym nie można mówić, bo 
„kto on jest?*, „kto o nim pisal?“... 

Dlatego piszę to, co widziałem na 
Wystawie w  Bibljotece  Syrkina, « 
gdzie na ścianach przytwierdzone 
myśli naszych twórców. 

Grafika — prof. Ruszczyc na ze- 
braniu bibljofilów dn. 6 V. b. r. powie- 
dział, że grafika interesuje go ze 
względu na ograniczoność środków. 
Prof. Ruszczyc, który w operowaniu 
pendzlen: nie znał już trudności, który 
takie akordy barwne wygrywał, szu- 
ka nowych trudności..... Ale ograniczo 
ność środków to jeszcze nie wszystko, 
grafika ma jeszcze inne walory, któ- 
re pociągają: wyrosła z potrzeb po- 
wielania, wyrosła z ilustracji, prze- 
szedłszy następnie w fazę reprodukcji 
— grafika dzisiaj stanowi samodziel- 
ną gałąż sztuki. Te bowiem rzeczy, któ 
re dawniej złożyły się na jej narodzi- 
ny, które ją przy życiu utrzymywały 
— dzisiaj wskutek mechanizacji ży- 
cia odpadły. 

эИ 

Ostry kryzys gospodarczy w Sowietach 
MOSKWA. (Pat) —. Na tutejszym terenie politycznym odczuwać się 

daje chwilojwe uspokojenie. Prasa sowiecka pochłonięta jest trudnościami 
wewnętrzno - gospodarczemi, z pośród których na pierwszy plan wysuwa się 
sprawa wiosennych zasiewów, odbywających się szczególnie na odcinkach 
indywidualnych gospodarstw chłopskich bardzo opornie. Druga z kolei pa- 
lącą kwestją jest sprawa węglowa. Pomimo wszelkich środków, użytych 
przez władze centralne, zamiast wspomnianej zwyżki produkcji węglowej, na- 
stąpił jej spadek. Robotnicy w dalszym ciągu uciekają z kopalń, przenosząc 
się na wieś lub na sezonowe roboty budowlane. Powodem tego $`а trudności 
aprowizacyjne i brak mieszkań. 

Trudności aprowizacyjne daja się odczuwać w całym Związku Sowiec- 
kim. W niektórych okolicach brak jest nietylko mięsa, ale nawet i chleba. W 
rządowych sklepach rozdzielczych ceny utrzymane są na dawnym poziomie 
i są niższe od cen rynkowych, jednakże zaopatrzenie tych sklepów pozo- 
stawia naogół dużo do życzenia. Poprawa sytuacji spodziewana jest dopiero 
po reorganizacji dotychczasowego systemu kooperatyw i apartu rozdzielcze- 
go. Co się tyczy spraw polityki zagranicznej, uwaga sowieckich kół politycz- 
nych skierowana jest w obecnej chwili głównie na Francję. Spodziewaja się 
tu dużych i zasadniczych zmian w układzie dotychczasowych stosunków mie 
dzy Francją i Sowietami. 

Niemiecka „spólnota bojowa” 
BERLIN. (PAT) — Przywódca rewolucyjnej grupy hitlerowskiej Otto Strasser 

wraz z byłym przywódcą hitlerowskich oddziałów szturmowych Stennesem po wystąpie- 
niu z partji hitlerowskiej utworzyii obecnie nową organizację pod nazwą „Narodowo - 
socjalistyczna spólnota bojowa”. Steanes ubjał naczelne dowództwo nad oddziałami 
szturmowemi tej nowej organizacji. 

Niezwykła plaga much t. zw. jednodniowych 
PIŁA. (Pat) — Szczególna płaga nawiedziła miejscowość Trebitsch w dolinie No- 

teci. Ukazała się tam ołbrzymia ilość much t.zw. jednodniowych, które leżą miejscami 
w warstwach prawie metrowej grubości i rozkładając się, zatruwają powietrze, W No- 
teci nie można się kąpać, takie masy nieżywych mich pływają po wodzie. Wkazówki 
zegara wieżowego kilkakrotnie musiano oczyszczać z much. 

Sowiecka łódź podwodna na dnie morza 
HELSINKI. łPat) — na miejscu zatonięcia sowieckiej łodzi podwodnej w zatoce 

Fińskiej, w. odległości 3 — 4 mil morskich od punktu strategicznego przy Aransgrund, 
zgromadzonych jest obecnie około 10 statków floty sowieckiej — krążowników, kontr- 
torpedowców i łamaczy lodów. Flotylla przystąpiła do prac ratowniczych. Oferta fiń- 
skiego towarzystwa, posiadającego kiłka. specjalnych statków ratowniczych, została 
przez Sowiety odrzucona. Akcję ratunkówą flotylli sowieckiej utrudniają panujące silne 
wiatry i wysoka fala. Władze sowieckie i dowództwo iloty odmawiają nadań wszelkich 
informacyj, Powszechnie panuje przekonanie, że załoga zatopionej łodzi podwodnej, 
wynosząca podobno 35 ludzi, jest stracona. 

Zwycięstwo Kusocińskiego 
HELSINKI. (Pat) — W obecności 4 tysięcy widzów, na odbywających 

się tu miedzynarodowych zawodach lekkoatletycznych, odbył się bieg na 5 
tysięcy metrów z udziałem znakomitego polskiego długodystansowca Kuso- 
cińskiego. W biegu zwyciężył Kusociński, osiągając czas 15 minut 1,4 sek. 
przed kailem i słynnym olimpijczykiem Leukolą. Czas Kaila 15 m. 30,842 
>oukoli 15 m. 12,6 s. Na tych samych zawodach w biegu na półtora mili an- 
giełskiej padł nowy rekord światowy, ustawiony przez Finna Lapiena, 
osiągnął czas 6 m. 42,1 s. Dawny rekord na tym dystansie należał do 
miego i wynosił 5 m. 34,5 s. 

który 
Nur- 

Por. Rojcewicz zajął drugie miejsce 
WARSZAWA. (Pat) — W dniu 3 ezerwca ranc na torze hippicznym w Łazienkach 

zakończony został rozpoczęty w dniu wczorajszym międzynarodowy konkurs im. śp. Fryderyka Jurjewicza. Pierwsze miejsce w konkursie tym zajął jeździec francuski por. 
de Breuil na koniu „Popol”, osiągając czas 1 min, 47,2 sek., drugie miejsce — por. Roj- 
cewicz na „The Hoop“, czas | m. 50 s. trzecie — rtm. Trenkwałd n a koniu „Madzia“ 
1 m. 50,4 s., czwarte Rumun Kirkuleszu па koniu „Gascong* w czasie 1 m, 52,2 s. 

Wielki pożar 
WARSZAWA. (Pat) — W dniu wczo- 

rajszym po południu na przedmieściu miasta 

Turzyska w pow. kowelskim wybuciił pożar, 

który wskutek silnego wiatru rozszerzył się 

tak gwałtownie, że w ciągu 2 godzin strawił 

w Turzysku 
93 domy mieszkalne, 55 stodół, inwentarz 

żywy i martwy. Straty wynoszą około 350 
tysięcy złotych. Wypadku z ludźmi nie było. 
Przyczyna pożaru narazie nieustalona. 

Turniej drużynowy w szablach 
WIEDEŃ, (Pat) —: W. dniu: 2 czerwca 

iozpoczął się w Wiedniu międzynarodowy 
turniej drużynowy o mistrzostwo Europy w 
szablach, w którym startowała reprezenta- 
cja Poiski, W pierwszej rundzie, jak już po- 
daliśmy, Polacy łatwo pokonali drużynę ha- 
lenderską i wskutek tego uważani byli za 
pewnych kandydatów do finału. Niestety, w 
drugim dniu walki w spotkaniu z Austrją 
Połscv szabliści odnieśli niespodziewaną po- 

rażkę, przegrywając w stosunki 9:7. Wsku 
„tek tego do rundy finałowej weszła Austrja, 
zamiast spodziewanej drużyny Polski. Do 
iundy finałowej weszły oprócz Austrji repre 
zentacje Włoch, Węgier i Niemiec. W dn. 3 
czerwca rozegrane zostały też w szablach 
drużynowe spotkania finałowe, po których 
2 miejsce zajęły Węgry, drugie Wło- 

chy. 

AAS PE A AT a TVR R RIAA TNEIATNT TI 

Wojewoda Wilenski St. Kirtiklis wyraža 
podziękowanie Policji Państwowej 

ZA PRACE W TRAGICZNE DNIE POWODZI 
P. wojewoda wileński Kirtiklis wystoso- 

wał na ręce komendanta wojewódzkiego po- 
licji państwowej następujący rozkaz do po- 
licji państwowej woj. wileńskiego, odczyta- 
uy we wszystkich oddziałach i urzędach 
P. P. na terenie woj. wileńskiego i umiesz- 
czony w rozkazie komendy wojew. PP. 

Do Policji Państwowej Województwa; Wi 

leńskiego. W czasie powodzi, która nawie- 

dziła wiosną rb. ziemię wileńską i m. Wilno 
w rozmiarach nienotowanych od kilkudzie- 
sięciu lat, Policja Państwowa woj. — мйей 
skiego chlubnie spełniła swoją powinność, 
ratując zagrożone życie i mienie obywateli 
craz mienie państwowe i samorządowe. Spra 

Pisząc o grafice — mam na myśli: 
rylec i płytę. 

Byli ludzie, którzy odczuwali pięk 
no kreski, byli tacy, którzy umieli 0- 
rać doskonałe brózdy w metalu, albo, 
drzewie i czuli _ rozkosz twórczą.... 
Ci byli grafikami czystej wody. 

Dzisiaj, jeśli ktoś ryje na płycie 
poto, aby z niej potem otrzymać nie- 
zmierną ilość obrazków, — nie zasłu 
guje na miano rzetelnego grafika. Nor 
wid mówi: „można być wielkim mi- 
strzem, a miernym artystą* — słowa 
te — nigdzie tak, jak tutaj, nie odpo 
wiadają w swej głębokiej treści 
nie wystarczy bowiem stawiać kreskę 
koło kreski — trzeba jeszcze być ar- 
tystą i znać to, czego wymaga ta kre- 
ska, aby zasłużyć na miano pięknei. 
Z drugiej strony — nie wystarczy być 
artystą, aby zyskać miano grafika. 

Dzięki panu  Sapirowi | Wilno 
miało możność oglądania przeszło 200 
prac graficznych 

Powiedziałem — 
jest to stanowczo zbyt słabe powie- 
dzenie — te dzieła trzeba w sobie 
przeżywąć — tyle jest w nich myśli, 

„oglądać* 

'więża Kulisiewicz, 

wne funkcjonowanie komitetów przeciwpo- 

wodziowych, zorganizowanych na terenie 

województwa których racjonalnie przygo- 
towana akcja złagodziła skutki klęski, przy- 

pisać należy *w dużym stopniu wysiłkom i 

pracy Oficerów i Szeregowych PP. Za to 
ofiarne i pełne poświęcenia spełnienie swych 

obowiązków i za wywiązanie się w zupełnoś 

ci z zadań, iakie katastrofa żywiołowa wło- 
żyła na barki służby bezpieczeństwa skta- 

dam wszystkim oficerom i Szeregowym Poli 
cji Państwowej, którzy brali udział w akcji 

przeciwpowodziowej podziękowanie w imie 
niu Służby. Następuje podpis wojewody. 

* 

Samobėjstwo na grobie 
b. cesarskiego min. wojny 

Suchomlinowa 

NIEZWYKŁA TRAGEDJA MIŁOSNA 

Na odległem przedmieściu Berlina, w 

Wittenau, znajduje się cerkiewka prawosław 

na, a obok niej cmentarz tegoż wyznania. 
'Przed czterdziestu mniej więcej laty ce- 

sarz Wilhelm jako dowód swej sympatii 
dla „wielkiego i dumnego ludu rosyjskiego”, 
ofiarował ten skrawek ziemi carowi, zaś car 

oddał go na. własność kościołowi  prawo- 

wnemu. dės 
z Gdy wichura rewolucji bolszewickiej 

zagnała do Berlina zastępy emigrantów, za- 
ludnit się cmentarzyk prawosławny: co pa 
rę miesięcy przybywał nowy kamienny krzyż 

z egzotycznym dla Niemców rosyjskim na- 

pisem. i aa 

Emigracyjne stowarzyszenie rosyjskie 

Bractwo" dba o groby na tym cmentarzu 

wygnańców, to też cmentarz tonie w ziełini 

a każdą mogiłę zdobi krzyż z kamienia 
Jeden tylko grób uderza w oczy swem 

zaniedbaniem. Na porosłym chwastami pa- 

górku wznosi się drewniany, „pochylony 

krzyż, a na nim zamazane litery i cyfry: 

„Urodz. 4-VIII 1848 r. 
Umari 2.11 1926 r“. 
To wszystko. ; 
Na owym to opuszczonym grobie zna- 

łazł stróż cmentarny w nocy młodą, nieprzy 

tomną dziewczynę. 
Otruła się. 3 
Przewieziona do lecznicy, zmarła natych 

miast, W woreczku znaleziono Hist, adreso- 
wany do matki w Londynie. - 

List ten był pisany po rosyjsku. 
— Kióż spoczywa w tym tragicznym, 

bezimiennym grobie? |aki był związek zmar 
tego z samobójczynią? Oto pytanie, które 
zadawano sobie po wypadku. 

Okazało się, że w grobie tym leżą zwło 
ki Włodzimierza -Aleksandrowa Suchomlino 
wa, z początku sławnego, później osławio 
nego ministra wojny w Rosji. ) 

— Ten człowiek stał się przyczyną klę- 
ski Rosji; to był szpieg! — tak brzmi pogląd 
emigrantów o spoczywającym w opuszczo 
nej mogile, 

Kim była młoda dziewczyna? 
Czemu odebrała sobie życie właśnie na 

grobie Suchomlinowa? : 
Na to pytanie odpowiedział list samobój 

czyni do matki, oraz opowiadanie jej przy- 
jaciół. k 

Historja dziewczyny tragiczna i senty- 
mentalna, mogłaby być tematem powieści, 
wyciskającej łzy wzruszenia, 

Natalja larionowna P. jedyna córka wy 
sokiego dostojnika carskiego, pierwsze lata 
dzieciństwa spędziła w bogatym domu 
swych rodziców w Petersburgu. Tu towa- 
rzyszem 151 zabaw, był śliczny Michał Wła 
dimirowicz Suchomlinow, syn ministra, 

Po wybuchu rewośucji bolszewickiej, po 
licznych przygodach, Natalja  Iłarionówna, 
znajduje się wraz z młodym  Suchomlino- 
wem w Paryżu. 

Kochają się. Mieszkają na poddaszu w 
jednej ze starych kamieniczek Montmartru. 

Studjują. Ona -— medycynę, on technikę, 
Ciężko pracują na utrzymanie. 

On jest kolejno kelnerem, tłumaczem, 
przewodnikiem, ona stenotypistką, szoferką, 
statystką filmową. 

Wreszcie on otrzymuje dyplom technika, 
ona zaś rentgenologa. Mimo to nie mogą 
znależć zajęcia, Emigracja ich nie popiera, 
zdyż Michał jest przecież synem znienawi- 
dzonego ministra. 

Natalia i Michal, nękami nędzą i walką 
o byt, postanawiają popełnić wspólne sarno- 
bójstwo. 

Aie przyjaciele ratują ich. 5 
Ci sami przyjaciele namawiają Natalję, 

by rozstala się z Michałem, przynajmniej na 
jakiś czas. 

Zrajduja mu posadę inżyniera w Pradze 
Czeskiej. 

Natalja sądząc, że działa dla dobra uko 
chanego, nie jedzie z nim razem, a nawet 
2a namową, czy przez intrygi przyjaciół, któ 
rzy wciąż czują niecheč do młodego Sucho- 
m'inowa, wyjeżdża do Londynu „nie poda- 
jąc Michałowi adresu. 

Tęskni za ukochanym i cierpi, aż przy- 
chodzi to najstraszniejsze. 

, Natalja znajduje w jednej z gazet angiel 
skich wiadomość: 

„Michał Suchomlinow powiesił 
Pradze Czeskiej, 

Powodem samobójstwa była tęsknota za 
ukochaną kobietą”. 

Natalja kradnie swej gospodyni 20 fun- 
tów i jedzie do Pragi: chce być na pogrze- 
bie Michała, 

Nie wpuszczają jej jednak do Czechosło- 
wacji z powodu niedokładności w. papie- 
rach. 

: Wówczas jedzie do Berlina i na grobie 
20 ukochanego, kończy swe tragiczne 
życie... 
———— 

CELOWOsC OPERACYJ 
USUWAJĄCYCH MIGDAŁY 

W mieście amerykańskiem, Roche- 
ster, istnieje klinika chirurgiczna, któ- 
ra specjalnie leczy tylko chorych na 
przerost migdałów. Pomiędzy rokiem 
1919 a 1921 wykonano tam 15 tysięcy 
operacyj usunięcia migdałów małym 
dzieciom. Ze ścisłej obserwacji, prze- 
prowadzonej w następstwie nad tymi 
pacjentami, oraz z porównawczych ze- 
stawień z innemi dziećmi nieoperowa- 
nemi, wynika, że dzięki owemu zabie- 
gowi, najzupełniej zresztą bezpieczne- 
mu, orgahizmy. stają się odporne na 
cały szereg chorób, jak np. szkarlaty- 
na, wada serca i t. d. 
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W _WIRZE STOLICY. 
POTWORNY ZBRODNIARZ + 

Była godzina 8-ma rano. Posterunkowy 
Budzyński stał na skrzyżowaniu  Strzelec- 
kiej i Środkowej i ocierał pocącą się twarz, 

nagle podbiegł do niego z tyłu jakiś młody 
osobnik, zadał mu straszliwy cios nożem w 
szyję, a gdy policjant, mimo przecięcia krę- 
gów, usiłąwnał się bronić, bandyta pchnał go 
jeszcze czterokrotnie nożem. Następnie łotr 

wyrwał swej ofierze rewolwer z futerału i 
uciekł nie zatrzymywany przez nikogo. 

Zuchwałe i niepojęte w motywach mor 

derstwo postawiło całą służbę śledczą na 

nogi. Wytropienie bandyty napotykało na 

cgromne trudności — nieszczęśliwy Budzyń 
ski został sparaliżowany i utracił całkowiiie | 

Damięć. Dużo zeznawało świadków — pize 

chodni, lecz wszystko odbyło się tak błyska: 

wicznie, że dokładnego rysopisu apasza nie 

mogli podać, śpierali się przytem i podaw 
sprzeczne informacje. 

Zdawało się, że zbrodnia ujdzie senas 

nie, aż oto w ostatnią niedzielę, na stacji 

podmiejskiej Zielonka, jakiś mężczyzna zwró 
cił stę do policjanta Prymusa, oświadcza- 

jac, że jest jednym z naocznych świadków 

zadżgania Budzyńskiego i przed chwila spot 
kał w lasku osobnika, który właśnie jest 

owym nożowcem. 

Prymus z rewolwerem w ręku dopadł nie 

znajomego i zaaresztował. W urzędzie śled- 
czym znałeziono u niego iw kieszeni służbo- 
wy mauzer Budzyńskiego i wielki spręży- 
nowy nóż — - narzędzie zbrodni. Wobec tak 

oczywistych dowodów, młody rozbójnik 
przyznał się do wszystkiego. 

Nazywa się Miron Olkiewicz, liczy 19 

la. Parę lat pracował jako marynarz na 
statku handlowym rumuńskim na linji Con- 
stanza -— Konstantynopol. Potem wyjechał 

do Hamburga, stamtąd do Berlina, gdzie do- 
konał napadu nożowego na jakąś tancerkę, 

wracającą o północy do domu. Pchnął ją 

nożem, poczem zabrał torebkę z pieniędzmi, 

Nie wie nawet, czy jego ofiara żyje 

uciekł z Bertina, a niemiecka policja przy- 

łapawszy go na prowincji, włóczącego się 

bez celu, odstawiła do granicy połskiej. 

— Pocóż zmasakrowałeś Budzyńskiego? 
zapytano: 

  

Z całym cynizmem Olkiewicz zeznał, że 
chciał koniecznie mieć rewolwer, by móc 
dokonywać nowych napadów — już miał 

na oku kilka wypraw: 

Tragiczny, patologiczny typ młodzieńch: 

Może więcej ofiar ma on na sumieniu: Po- 
chodzi z Warszawy — ojciec siedzi w wię- 
zieniu w górach Ś-to Krzyskich, matka 
gdzieś się zawieruszyła z kochankiem: Co 
mogło wyrosnąć innego z syna? 

MIASTO BEZ KIN 

Magistrat dopiął swego — ekrany zga- 

sły ; zdaje się na długo. Czynne jest. tylko 

kino miejskie, dyrektor słusznie oświadczył, 

że miejskie przedsiębiorstwo nie może prze 

cie występować przeciw magistratowi. 

Zresztą filniów nie starczy mu na dłu- 

go. Biura wynajmu solidaryzują się ze straj 
kującymi właścicielami i zobowiązały się ” 
umową, nie użyczać łamistrajkowi potem fil 
mow przez rok: Po zgraniu tedy obecnego 
cbrazu, kino miejskie będzie zmuszone spat- 

zować na długo 

Wnet się okazało, że Warszawa jest w 
gruńcie rzeczy nudnem miasteczkiem o mi- 

nimalnej iiości rozrywek: Co robić wieczo- 

rem? Gdzie iść? Kowiarnia — dobre to na 

godzinę, spacer — dość tego kurzu; błąkali 

się ludzie ze smętnemi minami, | 
Frekwencja w teatrach i rewjach wzro- 

sła oczywiście, ale drogie miejsca odstra- 
szają: W takim teatrze Małym najtańsze 
miejsce kosztuje 7 zł. Bagatela 

"W. Narodowym występuje gościnnie nie- 
strudzony Zelwerowicz w . Raz, dwa, trzy”. 

przedmiotem 
K: 

— po diugiej absencji jest 

owacji publiczności: 
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'Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.-— 
Placyd Jankowski (John o! Dycalp)— 
p i twėrczošė .  . Zl. 10— 

Bez steru | busoll (Sylwetka 

  

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 

Ostatnie lata Alumnatu Pa- 
pleskiego w Wlinie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy „. | 0.80 

LEE ROA CAO OCET TOS TO ITT RYSY p 

pojęcia o rysunku ; kompozycji. Mia tografje, lub reprodukcje z plakatów, tyle jest w nich wyrażonych dążeń, 
stanowią one niejako obraz bojów 
stogzonych — o pierwszeństwo .... 

W tej walce o pierwszeństwo zwy 
bijąc pracami swe 

mi przeszłość i rzuca rękawicę przy- 
szłości.. jędrny, w całem tego słowa 
zmaczeniu — drzeworytniczy styl Ku- 
lisiewicza, znajduje najlepszy dla sie- 
bie Sposób wypowiadania się w ryciu 
w drzewie portretu pra-duszy chłopa, 
iego chłopa, którego podstawą bytu 
jest ziemia, który pogańsko czci pra- 
wa natury i cieszy się z jej uśmiechu 
(Juzus Brzana). Nie jest to chłop, nie 
jest to góral z dożynek w Spale — 
jest to symbol — jest to epos — tak 
szczery, jak szum wezbranej rzeki. 

+ Jak słabe są w porównaniu z tem 
wysiłki innych — te zabawki jarmarcz 
ne — koteczka na gałązce; romantycz 
ue walki łabędzi zapewne o zniecier- 
pliwioną Ledę, albo te akwaforty, 
gdzie linje się wiją, jak poplątane ni- 
ci, albo też, gdzie. drzeworyty robią 
wrażenie wycinanek z papieru czar- 
nego, podklejonego białym, lub zno- 
wuż wręcz nieudolne litografje bez 

łem na myśli Stankiewiczównę, Dzieje 
wulską, Osseckiego i innych. 

Konarska ma dużo kultury, duże 
poczucie materjału; czy, to w drzewie, 
czy w miedzi przezwycięża trudności, 
jakie sobie sama stawia — i przezwy- 
cięża chwalebnie. 

Srzednicki jest nierówny, robi nie- 
spodzianki, szkoda, że niezbyt szczęśli 
we— jego doskonałe ryby, czy głowa— 
biją samego Srzednickiego, wypowiada 
jącego się w portrecie Marszałka, gdzie 
zadziwia brak silniejszych tonacyj, al- 
bo też w kompozycji z jeżem, która 
robi wrażenie niemieckiego oleodruku, 
—- pet przejawiający się w: tem wszy 

stkiem, nie jest wyrównany wartościa 
mi kompozycyjnemi i kolorystyczne-- 
mi. 

Są tacy, którzy silą się na wydoby 
cie jaknajmocniejszej kreski w drzewie 
— np. — Cieślewski, który pomaga 
sobie rylcem kilkurzędowym, albo Poa- 
deski, który mnie naskórek drzewa --- 
ico z tego? 

Są, którzy akwatinty robią tak, że 
wyglądają, iak akwarele, czy też fo- 

najszczerszą i najśmielszą jest 
Wolska - Baranowska w tej technice. 

W drugim pokoju — (dobrze, że 
w drugim) znajduje się twórczość Ros- 
Баита, : 

Przykre wrażenie robią te twarze, 
przeraźliwie wyolbrzymione — może 
z odległości pół kilometra wygląda 
łyby lepiej — i stanowczo jakie sto 
metrów powinno dzielić jeden obraz 
od drugiego.— bo robią piorunujące 
wrażenie każdy, a co za dużo, to nie 
zdrowo. — Tu głuchy, tu idjota, —tu 
tu filozof, a ówdzie ak 
wynegliżowana i zadowolona — za du 
żo wrażeń, a jeśli się doda do tego, 

że przeważnie sa to rzeczy о stabym 
rysunku, te — mam wrażenie — że 
pan Rosbaum uczył Się rysunku w 
mleczarni, gdzie pięknie łyżką masło 
składał, a dla rozmatiości te smiał się 
— to udawał głucheg? --- to znów "ilo 
zofował: -— „dlaczego ja mam robić 
w maśle, a nie w sangwinie? * 

Zbigniew Kaliszczak.
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. Niezależna Trybuna Akademicka 
  

Obchód 10-lecia i I zjazd Protektorów Akad. 
T-wa Farmaceutycznego „Lechja” 

Potęgujący się z dnia na dzień akade- 
micki ruch naukowy przyniósł w niedzielę 
sympatyczna uroczystość naszych  farma- 
ceutów Lechitów. Na uroczyste posiedzenie 
w ubiegłą niedzielę o godz 12 p.p. licznie 
stawili sie obecni czynni członkowie Lechji. 
Zjechali się reż. i protektorowie — stara 
gwardja U.S.B. Zagaił obrady obecny prezes 
lowarzystwa k. E. d Avstetten. Prof Mu- 
rzyński bardzo serdecznie powitał zjazd 
swych byłych wychowanków a z racji dzie- 
sięciośecia istnienia Towarzystwa w paru 
rysach zobrazowali zręby ideowe pracy w 

) Lechii, Z kelei witali zjazd przedstawiciele 
orgamzacyj zawodowych starszego  społe- 
.„czenstwa farmaceutów. 

W imienis Zrzeszenia Kół Naukowych 
złożył życzenia dalszej owocnej pracy kol. 
Stupkiewicz. 

W imieniu ogółu polskiej młodzieży aka 
dGemickiej przemawiał kol. Henryk Dembiń- 
ski, prezes Bratniej Pomocy. 1 

Podkreślając duże zasługi Lechji w orga- 
nizowariu ruchu naukowego na U. S. B. 
zasadnicze rysy Koła Naukowego — zawo- 
dowy charzkter, wychowanie członków w 
solidaryzmie zawodowym, wyrabianie etyki 
zawodowej, urzeczywistniła Lechja w pełni. 
"To też łącząc się imieniem całej „polskiej 
młodzieży akademickiej z uroczystością Le- 
chji, złożył kol. Dembiński Towarzystwu 
serdeczne życzenia, by i nadal Lechja rów 
nie twórczo pracowała przy swych  war- 
"ztatach zawodowej pracy dla dobra rodzi- 
ny akademickiej a przez nią dla dobra po- 
tęgi Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 

Pn wyczerpaniu się przemówień  powi- 
talnych kol. d*Aystetten złożył sprawozda- 
nie z dziesięciolctniej działalności L.echji. 

Towarzystwo powstało z inicjatywy dy- 
rektora Oddziału Farmaceutycznego USB, 
r. prof. J. Muszyńskiego. „L echja“ w poję- 
ciu jej organizatorów miała być organizacją 
zrzeszającą młodzież farmaceutyczną,  stu- 
djujacą na U.S.B., terenem pracy naukowej, 
samopomocowej, towarzyskiej, a przede- 
wszystkiem obywateśskiej. 

Odrazu przystapiono do pracy. Utworzo 
no Kasę Pożyczkową, kursa dokształcające 
dla słuchaczy nadzwyczajnych, opracowano 
szczegółowo statut Towarzystwa, udzielono 
pożyczek w wysokości 10.000 mk. Towarzy 
stwe bierze czynny udział w pracach Brat 
niej Pomocy TT.S.B., wstępuje jako członek 
do Zrzeszenia Kół Naukowych. Gdy w maju 
1923 r. ukazuje się nowy projekt reformy 
studjów, który przewidywał rozszerzenie za- 
kresu studjów, jednak uniemożliwiał dalszą 

   

pracę studentom farmacji, którzy. wstąpili 
ia Uniwersytet na zasadzie dawnej ustawy 
rosyjskiej. Lechja występuje w obronie tych 
studentów. R 

W latach 1923 „— 24, 1924 — 25, 1925 — 
26 pomimo ogromnych trudności  finanso- 
wych, prace posuwały się w tempie marud- 
uem. Każde prawie zebranie rozpoczyna się 
referatem o treści iiterackiej lub naukowej. 
Sekcja naukowa wydaje skrypta z botaniki, 
zoologji, opracowiuje z farmakognozji, Pow- 
staje małe, lecz korzystne laboratorjum che- 
miczne, konipłet kilkudziesięciu preparatów 
mikroskopowych. 

Członkowie T-wa zapisują się na człon 
ków Ligi Obrony Przeciwlotniczej i Przeciw- 
gazowej, wyjeżdżając do prowincjonalnych 
ognisk kolejowych z referatami. Zorganizo- 
wano zjazd związku Kół Farmaceutycznych 
i przedkłada go zjezdowi. Utworzono pod- 
ręczne Muzeum farmakognostyczne. 

Rok 1927 -—28 upływał pod znakiem 
inwestycyj i zdobywania na ten cel pienię- 
dzy. W r. 1830 — 31 przeprowadzeno grun- 
towry-remont lokalu, powiększono kolekcję 
preparatów mikroskopowych, zorganizowano 
wycieczkę naukową do Warszawy, urządzo 
no pierwszy reprezentacyjny bal Lechji, Na 
początku roku zorganizowane kurs z chemji 
nieorganicznej, celem przygotowania kol, 
koi. z I kursu do pracy w pracowni analizy 
jakościowej. 

Po sprawozdaniu kol. d Aystetten na 
życzenie prezydjum zobrazowano krótko za- 
mierzenia Lechj: na przyszłość. 

Po przerwie obiadowej odbyło się ple- 
num zjazdu protektorów przy udziale człon 
ków „Lechji”. 

Z referatów, szczególne zainteresowanie 
i ożywiona dyskusję wywołał świetny, z 
humorem wygłoszony referat kol, Kolano, 
który poruszył obecne bolączki studjów far- 
maceutycznych i warunków pracy zawodo- 
wej. 

Śieczorem zebrało się całe bractwo far 
maceutyczne na kolacji. Nastrój wołny od 
jakiegokolwiek krochmalu zaraził wszyst- 
kich, nawet najstarszych gości. Toasty szły 
jeden za drugim. Wspaniały toast na cześć 
pań, wzniósł prof. Muszyński. Szkoda gadać, 
— morowo było i koniec, 

W poniedziałek przed południem, wy- 
cieczkowali Lechici do Trok, a wieczorem 
da!łszy ciąg plenum i zamknięcie obrad. 

Oby takich uroczystości było jaknajwi 
cej. Tędy bowiem idzie droga do budowania 
solidarnej, wspólnoty akademickiej, wołnej 
od żółci politykierstwa, szkodliwych AE 

    

  

a Polityczny Kongres Naukowy 
(Dokończenie). 

Obok płytkości obrad w zakresie progra- 
mu obrad Kongresu, z ogromnym zapałem 
nieraz robiono wycieczki do spraw, leżących 
nietylko poza tym zakresem, lecz wogóle, 
nie mogących wchoczić do jakiejkelwiek dy- 
skusji na tematy naukowe, 

Najsilniej polityczność Kongresu wystą- 
piła na ostatniem plenum. Po całej е а- 
dzie wniosków przyszła kolej na dwa naj- 
ważniejsze, tak ważne że dla nich na Kon 
gresie Naukowym (11) zażądano głosowania 
imiennego — w praktyce: zapisania do 
protokułu nazwisk tych osób, które się 
sprzeciwią aklamacji. Były to: 

1) „Cełem przygotowania kadr inteligen 
cji narodowej, nałeży ograniczyć dopływ do 
uniwersytetów młodzieży żydowskiej, gdyż 
uniwersytety, wychowując inteligencję ży- 
dowską, tem samem (!) obniżają poziom 
inteligencji polskiej”. : 

2) „Oparci o 600-letnią tradycję, wyż- 
sze szkołv w Polsce, ich profesorowie į stu 
denci musza uzyskać jaknajwiększą autono- 
unię”. ` 

Po odczytaniu tych wniosków, nastąpiły 
niezwykle głośne oklaski i wybuch entuzjaz 
mu, potem znowu oklaski, aż wreszcie do 
protokułu wpisano kilkanaście nazwisk sprze 
ciwiających się aklamacji, 

Wtedy przedstawiciele środowiska wi- 
leńskiego zażądali głosu w sprawie oświad- 
czenia. Widocznie bało się ich Prezydjum 
Kongresu, bo po kilkakrotnem udzielaniu i 
cofaniu pozwolenia na głos, wreszcie zażą- 

dało tekstu oświadczenia na pismie (cenzu- 
ra!). Trudno, parominutowa przemowę ukła 
dać na poczekaniu na pismie. Głosu w spra- 
wie oświadczenia Wilnianom nie udzietono. 
Uzyskawszy jednak głos w sprawie formal-- 
nej, przedstawiciel środowiska wileńskiego 
wyraził zdziwienie, że na Kongresie Nauko 
wym (!) stosowane są metody policyjne, 
Następnie delegaci wileńscy, oraz pewna 
grupa solidaryzujących się z nimi . warsza- 
wian, opuścił: zebranie, co bardzo - rozwese- 
uło część, ale zaledwie tylko część uczestni 
ków Kongresu. 
|. Tego saniego dnia (wtorek 28-IV r. b.) 
wieczorem odbyło się zebranie przedstawi- 
cieli kilkunastu Kół Naukowych środowisk 
warszawskiego i wileńskiego, na którem za- 
jęto się sprawą stosunku Kół niezrzeszonych 
dc DZAKN. a w związku z | Kongresem 
Naukowym podpisano oświadczenie, które 
ma być wręczone rektorom wszystkich wyż- 
szych uczelni w Polsce: 

Oświadczenie to podpisało 23 dełegatów 
reprezentujących 23 koła naukowe Uniwer- 
sytetu krakowskiego, 3 — wileńskiego i 9 
— warszawskiego. ; 

  

B. Bartoszewski. 
15 Pogłądy swe inż. Z. Sławiński streścił 

w artykule p. t. „O reorganizacji szkolni- 
ctwa w Polsce*. zamieszczonym w „Ruchu 
Akademickim* Nr. 1 z maja b. r. artykuł ten, 
chociaż nie daje dokładnego obrazu projek- 
towanego szkolnictwa iest jednak bardzo 
ciekawy ; godny uwagi 

  

Zjazd Kół Rolników 
__ Dnia 21 b. m. 

niem w Sali 
egółnopolski 

inauguracyjnem  zebra- 
Śniadeckich został otworzony 

i Zjazd Kół Rolniczych. 
Zjazd w pierwszej mierze zajął się za- 
Mieniem reorganizacji studjów rolniczych. 

hnodzio o sformułowanie postulatów  Stu- 
<djującej młodzieży rolniczej w sprawie ilo- 
ści %at studjów, warunków inżynieratu rol- 
niczego, rozłożenia odpowiedniego egzami- 
nów, warunków przyjęcia na studja rolni- 
cze i t. @. 

Na czoło zagadnień wysunęła się sprawa 
należytego zorganizowania praktyk  rolni- 
czych. 

Inau cja Zjazdu odbyła się w к 
Śniadeckich, Witali zjazd w ita Bia 
i studjum rolniczego — p.. minister Stanie- 
wicz, poczem kolejno przedstawiciel związ- ku ziemian p. Umiastowski, przedstawiciel 

O.Z.A.K.N. przedstawiciel zrzeszenia Kół 
Naukowych kol. Stupkiewicz. W imieniu ogó 
łu polskiej młodzieży akademickiej, prezes 
Bratniej Pomocy kol, Henryk Dembiński. 

Na zakończenie inauguracji prezes Wy- 
działu Kół Rolniczych zreferował program 
pracy zjazdu. ||| 

Zjazd pracowicie obradował przez nie- 
чч ziałek i wtorek, w przerwach zwiedzając miasto i wyjeżdżając do Trok. 
Szczegółowe sprawozdanie Zamieściny w 
najblizszym numerze Trybuny. (M.) © 

Nasi goście 
„Uniwersytet wileński od szeregu dni go- 

ści w swych starych, wiekowych murach 
kiłka wycieczek z Warszawy. 

M. im. zaszczycjł nas swoją obecnością prof. Wacław Tokarz ze swojem Semina- 
rjum Historycznem uniwersytetu warszaw- 
skiego. ą 

W tym samym czasie, kiedy Koło Histo- 
ryków przyjmowało herbatką prof. Wacława 'Tokarza, prof. Stanisław Kościałkowski po- kazywiał Kołu Historyków z Warszawy na- „в#° коспапе Wilno, ubrane w czarowną wio- Senna szatę. 

Odwiedzi'i również nasz zapadły, opu- GEM przez wszystkich polski kąt Medy- 

Bardzo się cieszymy, że Wilno, iada- 
jące w. sobie tyle dla nas czaru, Potratiio obudzić żywsze zainteresowanie. Całem ser. cem witamy miłych gości. 
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Z ORGANIZACYJ IDEOWYCH 
Odrodzenie, Dzisiaj Msza odrodzeniewa 

cdbedzie się o godz. 8; po mszy zaraz : o 
10 idziemy na dziedziniec Piotra Skargi, by 
wziąć udzia! w procesji. Przypominamy ko- 
!'eżankom, chcącym jechać na konferencję 
religijną, że termin zapisywania się upływa 
ania 5 b. m. Odjazd do Czarnego Boru w 
sobotę 6 b. m, o godz. 18.45. 

Pielgzymka do Kalwarji, W dniu 14 b. 
m. odbędize się ogólno-akademicka  piel- 
grzymka do Kalwarji Szczegóły zostaną po- 
dane później — narazie krótkie zawiado- 
mienie, by każdy zarezerwował dzień 4 
b. m. na pielgrzymkę. 

— Chór. Rozkład prób: w piątek o godz. 
7 m 45 -— soprany, 8 m, 15 — alty, 9—-. 
teńory; w poniedziałek o S-ej — próba 
ogólna. 
{ Obecnęść wszystkich konieczna, gdyż 11 * m. odbędzie się „Czwartek“, wypelnio ny produkcją Chóru. 

  

Z KÓŁ NAUKO + YCH 
Koło  Polonistów. W niedzielę 7 b. m. « godz. 11 odbędzie a T 

Ef ‚ 4 się Walne ebra członków Kola, ę wa Zebranie 

NELL 

Komunikat Bratniej POmocy 
Zarząd Bratniej Pomocy wzywa mło- 

dzież akademicka do wzięcia  gremjalnego 
udziału w naboż twach Bożego Ciała, 
źwłaszcza w procesji. Zbiórka na dziedziń- 
cu Piotra Skargi dziś o godz. 10 rano w ce- 
u wzięcia udziału w procesji. 

u 6 b. m. odbędzie się wiec Brat- niej Pomocy w sprawie podwyższenia opłat 
akademickich. Sprawa jest niezmiernie waż- 
na i dlatego zarząd wzywa ogół młodzieży 
Bratniej Pomocy do jaknajliczniejszego 
wienia się na wiec do Sali Śniadeckict 
godz, 7 wieczorem. 

Od Redakcji 
Wpłynął do Redakcji feljeton Z. ]. Foxa 

p. t. „Legaciszki i inne zagadnienia rolni 
cze”. Felieton ten ozdobi nasz przyszły nu- 
mer. ” 

Ko:. Dembiński, mimo egzaminów, prze- 
myśliwa nad ujęciem w artykule aktualnych 
projektów zasad reprezentacji młodzieży a- 

    

      

    

    

   
. Redakcja urzęduje w lokalu „Odrodze- 

sia” - wc wtorki od godz. 12 i pół —- 13 i 

Redaktor Wacław Łapiński. 

CO SŁYCHAĆ? 
Ds. 30 V. edbył się wiec protestacyjny 

przeciwkc projektowanemu podwyższeniu 
opłat akademickich. Wiec zorganizowała 
„Młoczież Wszechpolska" dla utrudnienia a- 
nalogicznej aukcji „Bratniej Pomocy”. 

Ć aiiiosferze, jaka panowała na tym 
wiecu, zamieszczamy odrębny artykuł. Nie- 
przeciętnem wydarzeniem w życiu akade- 
mickiem bvi fakt ujawnienia na sali ajen 
rów tajnej policji. 

Wniosku kol. Jędrychowskiego o odesła 
niu uchwał do zarządu „Br, Pom.* nawet 
nie głosowano. Wobec tego kol. Jędrychow 

wśród ryków organizatorów wiecu, za 
zažalenie 

ski, 
wiadomii, że złoży odpowiednie 
do Senatu akad. 

or
e 

    

Św. Joanna d' Arc. 

  

Szkice historyczne, 
wydane w 500-ną rocznicę zgonu, Pod re 
dakcją prof. O. Haleckiego, Warszawa, 1931 
str. 56. Wyd. „Kroniki Rodzinnej”, 

Na treść tej godnej powszechnej uwagi 
książki złożyiy się następujące prace: 

„Przedmowa* — przez prof. O. Haleckie 
go, „Stosunki polsko - francuskie w dobie 
wojny stuletniej" — przez Wandę Macie- 
jewską, „Rola dziejowa Dziewicy Orleań 
skiej" — przez Annę Chrzanowską i „Pro- 
ces w Rouen“ —- przez Eugenję Homanów- 
nę. 

Całośc zarówno pod względem treści, jak 
i szaty zewnętrznej przedstawia się dodat 
nio, a myśł uczczenia tem wydawnictwem 
rocznicy francuskiej bohaterki narodowej 
była bardzo szczęśliwa, za co prof, Hałec- 
kiemu należą się słowa uznania, 

  

о 

ODEZWA 
DO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW T-WA 

OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

Wobec tego, że w myśl art. 3 rozp. Pre 
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22-HI 1928 
roku o ochronie zwierząt (D.U.R.P. Nr. 36 
poz. 332), mają być wydane przepisy wy- 
konawcze w sprawie doświadczeń  nauko— 
wych na żywych zwierzętach, Ministerstwo 
spraw wewnętrznych rozesłało ankietę w 
tej sprawie do wszystkich T-w Opieki nad 
Zwierzętami. y 

Ponieważ termin odpowiedzi upływa z 
dniem 15 czarwca r. b., zwracamy się do 
członków i sympatyków naszego T-wa z 
prośbą o zakomunikowanie nam, pod adre- 
sem Sekierarjatu Tatarska 2 od godz. 6 do 
7 wieczór osobiście, lub pisemnie, (dyskre- 
cja zapewniona) następujących danych: 

a) wyszczególnienie, gdzie uprawia się 
wiwisekcję z ewergualnem wskazaniem osób 
nieukwalifikowanych i niefachowych  (ucz- 
niów, przygodnych dyletantów i t, p.), oraz 
wogóle niepowołarych do dokonywania 
doświadczeń ; 

b) spesobu traktowania zwierząt prze- 
znaczonych do wiwisekcji — przed podda- 
niem” ich doświadczeniom; 

c) wskazanie szczególnych, znanych tak 
tów, w pewnych miejscowościach i zakła- 
dach. * 

Mamy nadzieję, że osoby, któym są zna 
ne _ okrucieństwa, którego ofiarą są 
zwierzęta, poddane wiwisekcji, nie 
odmówią nam cennych informacyj w tej tak 
bolesnej i krzywdzącej zwierzęta sprawie. 

Zarząd T-wa Opieki nad zwierzętami , 
Wilnie. w 

A A M 

Przy słabem trawieniu,  małokrwistości, 
wychudnięciu, blednicy, chorobach gruczo- 
łów, wysypkach skórnych i czyrakach regu- 
luje naturalna woda gorzka „Franciszka - 
Józeia" tak ważną obecnie działalność  ki- 
szek. Żądac w aptekach i drogerjach, 

  

Święto 23 pułku ułanów Grodzieńskich 
W ubiegłą niedzielę obchodził u- 

roczyście w  Podbrodniu doroczne 
swe Święto pułkowe 23 pułk Ułanów 
Grodzieńskich. Na piękną tę uroczy- 
stość, tchnącą tężyzną i brawurą u- 
łańską, zjechało grono gości z Wilna, 
na czele z dowódcą Brygady, + pik. 

6 Przewtockim. 
Punktualnie o godzinie 10-tej na 

placu w pobliżu nowobudujących się 
koszar odbyło się nabożeńtwo, celebro 
wane przez ks. proboszcza Bielaw- 
skiego, kapelana miejscowego garnizo- 
nu. Przed ołtarzem zajęli miejsca do- 
wódca Brygady płk. Przewłocki, d-ca 
4-go p. Ułanów, płk. Kozierowski, 

niu oka galopujące szwadrony spowija 
ją obłoki kurzu, tu i ówdzie błyszczą 
lance i szable, grzmi kilkaset koni, 
stanowiąc potężny akompanjament dla 
orkiestry. Piękne, rosłe, doskonale u- 
trzymane konie malowniczy tworzą ob 

raz. 1%] 
Deliłada dobiega końca. Pułk poi 

konie w Żejmianie i maszeruje na bi- 
wak w lesie, gdzie przygotowany jest 
obiad żołnierski. Wśród potężnych so 
sen na konowiązach, obejmujących 
spory kwadrat lasu, przywiązano konie 
które smacznie chrupią owies. W środ 
ku, w podkowę stoły, obficie zasta- 
wione, oczekują na  solenizantów. 

  

Fragment defilady pułku przed dowódcą Brygady płk. Przewłockim 

d-ca 13 Pułku Ułanów płk. Chmielew- 
i, d-ca $ DAK. płk. Filipowicz, mjr. 

Czeczułowicz, mjr. Jerzy Dąbrowski ro 
dzinv p. p. oficerów pułku, delegacja 
85 p. strz. grodzieńskich, burmistrz 
miasta Podbredzia, p. Rożnowski, о- 
raz goście i mieszkańcy Podbrodzia i 
okolic. Dalej barwną wstęgą wyciąg- 
nęły się szwadrony pułków. 

Po nabożeństwie podniosłe kazanie 
— podnosząc zasługi pułku w bojach 
o niepodległość Ojczyzny -— wygłosił 
ks. kapelan Bielawski. Gdy przebrzmia 
ły ostatnie słowa nauki, rozległa się 
donośna komenda dowódcy pułku, płk. 
Świerczyńskiego. Od białej plamy or- 
kiestry odpada dwóch trębaczy iw peł 
dym galopie pędzi do dowódcy pułku. 

W sprawnych zwrotach łamią się 
linje szwadronów w kolumny plutono- 
we . cała lśniąca masa koni i ludzi 
rusza kłusem, a następnie, zatoczyw- 
szy koło, przy dźwiękach orkiestry, — 
defiluje w galopie przed dowódcą Bry 
gady. 

Imponujące widowisko! 
Wszystko 

    

W mgnie 
przybrane proporczykami, 

  

'władanie 

  

Druskieniki 

które zdala, jak maki, czerwienią się 
w słońcu. 

W miłym nastroju wśród toastów 
szybko mijają chwile ułańskiej biesia- 
dy i niebawem znowu wszyscy powra- 
cają na plac, gdzie się odbyła defila- 
da, aby przyglądać się zawodom któ- 
re są najlepszą ilustracją sprawności 
kawaleryjskiej pułku. Odbywa się więc 
konkurs hippiczny dla podoficerów, 

białą bronią, woltyżerka 
szwadronu szkolnego i wreszcie trudny 
konkurs hippiczny dla p. p. oficerów. 
W konkursie dla p. p. oficerów pierw 
szą nagrode zdobył płk. Kosiarski na 
„Płatowcu”, dalsze zaś por. Romasz- 
kiewicz na  „Porcie“, por. Konopka, 
por. Danienkowicz na „Turczynce“. 
Zwyciezcom wręczył piękne nagrody 
nonorowe płk. Przewłocki. 

. W godzinach wieczornych odbyło 
Się w kasynie oficerskiem zebranie to 
warzyskie, gdzie ze staropolską gościn 
nością podejmowali . licznych gości 
płk. Świerczyński z małżonką i kor- 
pus oficerów. Tańczono ochoczo do 
białego rana. 

  

Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 
ski 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — taksówki. 
Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 
malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe 
WARTOŚCI) kwasowęglowe, 
ktroterapja, 

(NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
borowinowe, Hłydropatja, Ele- 

Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 
Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, powietrza i 

ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 
Plaża na wyspie niemeńskiej. 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

„ae Sezon trwa od 15 wrzešnia 

  

2 

Komunikat urzędowy w sprawie za 

' 

% 
w Uniwersytecie 

W związku z wejściem na salę Śniadeckich st. posterunkowego Pia- 
seckiego Józefa w czasie odbywającego się w niej wiecu akademickiego, in- 
terweniował u p. wojewody wileńskiego JM rektor USB prof. dr. Janusz- 
kiewicz. 

W związku z tą interwencją D wojewoda, stwierdzając, że Piasecki 
wszedł na salę nie na skutek polecenia swych władz przełożonych, lecz je- 

  

dynie z własnej inicjatywy, dopuścił 
1920 roku o szkołach akademickich, 
ubolewanie. 

  się naruszenia ustawy z dnia 13 lipca 
wyraził na rece J. M. rektora swoje 

Równocześnie podkreślił p. wojewoda. że w stosunku do Piaseckiego 
zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. 1.3 * й н 

Jednoczešnie naležy stwierdzič, že wiadomošci prasowe i wersje zwią- 
zane z tym wypadkiem, wedle których młedzież akademicka miała się dopuś- 
cić brutalnego gwałtu na osobie wywiadowcy Piaseckiego, są niezgodne z 
prawdą i pozbawione wszelkich podstaw. ą 

Nie chcielibyśmy podawać w wątpliwość 
danych, wyłuszczonych w komunikacie urzę- 
ćnwy:n. Wiadomo nam jednak jest, że wy- 
wiadowca Piasecki leży w szpitału. Czyżby 

  

' się naprawdę rozchorował ze strachu. jak to 
twierdziło pismo endeckie. Bardziej bliskie 
prawdy wydaje się tłómaczenie, że był po- 

i to pobity dotkliwie, pobity tak, że wy- bity i ) i 
maga kuracji szpitalnej.  Znowuž'dla nas 

jest kwestią, czy ustawa z 17 lipca 1920 r. 
o iiie wkraczanie władz policyjnych na teren 
poddany władzy rektora da się zastosować 
(9 faktu pojawienia się wywiadowcy. Wy- 
wiadowca przychodzi na wiec nie poto, aby 
wykonywać tam czynności policyjne, lecz 
poto, aby się dowiedzieć, co tam słychać. 
4 od tego jest policja, aby zbierać wiada- 
mości. 

    

Wioślarska wycieczka seminar. trockich 
* OMAL NIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ KATASTROFALNIE 

Onegdaj w południe trzy uczenice seminarjum nauczycielskiego w Tro- 
kac wybrały się łodzią żaglowa na spacer po jeziorze. ke 3 

W momencie, kiedy łódź znajdowała się na środku jeziora zerwała się 
gwałtowna burza. 

Silny podmuch wiatru wywrócił łódz. Dziewczęta wpadły do wody na 
szczęście jednak uczepiły się sznurów 

Wypadek zauważono z brzegu 
żaglowej „Mewa' p. Huss, czł. LOPP, ы DP 10 y 
sam czas, gdyż panienki, a zwłaszcza jedna, poczęły już tracić siły i 

i masztu. ь 
i na pomor tonącym wyjechai na todzi 
emeryt oficer KOP. Pomoc przybyła w 

„gdyby 
łódź ratownicza przybyła o kilka minut później pomoc byłaby 

Jedna z panienek wydobyto z wody zupełnie nieprzytomną. 

Od i lipca 1931 r. у 

DO WYNAJĘCIA 
duży i wygodny lokal restauracyjny w 

Hotelu Europejskim | 
Wygodne osobne N-ry dla gości, obszerne kuchnie, 

piwnice, pralnia i inne potrzebne ubikacje. 

Bliższe informacje można otrzymać w biurze zarządu hotelu 
ul. Dominikańska 1. 

  

SPORT 
MIĘDZYNARODOWE REGATY NA 

JEZIORZE W TROKACH. 

Celem zainteresowania szerszych sfer 
sportowych ideainemi warunkami terenów 
wodnych na jeziorze w Trokach, Wil. Kom. 
Tow. Wioślarskich urządza w dniu 5 lipca 
r. b. międzynarodowe regaty propagando- 
we. 

Program tej niezwykle ciekawej imprezy 
ustalony został w: sposób następujący: 

Godz. 14. — Czwórki młodszych. — dy- 
stans 2000 m. 

Godz. 14,20 — Czwórki półwyścig. — 
Dan — 1300 m. 

(Bieg dostępny dla wioślarek, które do 
dnia 31 grudnia 1930 r. nie wygrały żadne- 
go biegu). 

14.40. — Jedynki 
2000 m. 

Godz. 15. —- Czwórki półwyścigowe —- 
młodzieży szkolnej, na łodziach dębowych— 
1300 m. 

Godz. 15,20: --- Czwórki połwyścigowe 
dla osad wojskowych —- 2000 m. 

Godz. 15.40. — Czwórki — pań— dy 
stans 1306 m 

— nowicjuszy. 

Godz. 16 — jedynki —Pań — dystans 
1300 m. 

Godz. 16.20: — Czwórki półwyścigowe 
m 

(Bieg dostępny dia wioślarzy, którzy do 
dnia 31 grudnia 1930 r. nie wygrali żadne- 
go biegu). 

Godz. 16.40: — Czwórki nowicjuszy — 
2000 m. w 

Godz. 17. — Czwórki półwyścigowe—- 
pań — 1300 m A 

17.20: —- jedynki — 2000 m. 
„ 17.40: — Czwórki półwyścigowe nowi- cjuszy — 2000 m. 

Godz. 18 — Czwórki — 2000 m. 
Zgłoszenia należy przesyłać pod adresem 

—Wileński Komitet Towarzystw Wioślar- 
skich — Wilno ul. Zygmuntowska 18 m. 4 
do dnia 20 czecwca r.b. godz. 18. Każdą 
obsadę zgłaszać należy na oddzielnym ustalo 
nym przez PZTW. schemacie. Numerację 
wioślarzy w zgłoszeniach pisać należy wed'* 
ług nowego regulaminu nr. 1 — szlakowy : 
it d 

Wpisowe w wysokości zł 2 od każdego 
zawodnika należy wpłacić, przed terminem 
złożenia zgłoszeń, do Wileńskiego Prywatne 
go Banku Handlowego, na rachunek bieżą 
cy Wileńskiego Komitetu Towarzystw Wioś 
larskich. 

  

Dziś © godz, 17 odbędzie się mecz piłki nożnej o mistrzostwo kt. B., na boisku spor towem 6 b. p. leg, pomiędzy drużynami W.K.S. 6 pp Leg, a K.S, „Jutrznia“ Oraz dnia 7 czewca o godz.. 17 tamże mecz mię dzy W.KS 6 p p. Leg. a RK;S, „Tar” o mistrzostwo kl, B, 

PIERWSZA WYCIECZKA MOTOCYKL!- 
STOW 

W związku z otwarciem sezonu motocy 
klowego, Wojskowv Klub Motocyklistów w 
Wilnie urządza 7 bm. pierwszą wycieczkę 
towarzyska do Trok na regaty wioślarskie. 
Zbiórka uczestników nastąpi o godzinie 8 na 
placu Katedralnym koło cukierni Rudnickie- 
gc. Ze wzelędu na cele propagandowe tej 
imprezy, pożądany jest jaknajliczniejszy u- 
dział motocyklistów, W. czasie wycieczki 
ke wane będą zgłoszenia na członków 

ubu. 

  

* * + 

Ku niemałemu ździwieniu dowiadujemy się 
o Rowyższej imprezie organizowanej przez 

lodownie, 

   NAGRODY UsIWERSYTECKIE | 
z funduszu im. Marszałka 

Piłsudskiego ' 
Senat Uniwersytetu Stefana Batore- 

go przyznał w bieżącym roku akade- 
mickim nagrody pieniężne za prace na- 
ukowe- następującym pomocniczym si- 
łom naukowym Uniwersytetu Stefana 
Batorego: 

Dr. Stanisławowi Świaniewiczowi, 
st. asysteniowi katedry Ekonomji; Po- 
litycznej na Wydz. Prawa i Nauk Spo- 
łecznych za pracę p.t.: „Lenin jako eko 
nomista*, w kwocie 600 zł. 

Mr. Sewerynewi Wysłouchowi, st. 
asystentowi katedry Dawnego Prawa 
nolskiego na Wydz. Prawa i Nauk Spo 
łecznych za pracę p.t... „Z dziejów 
Losošny i jej posiadaczy XV — XVI w. 
(At. Wit. R. VII)*, oraz — „Powiat* 
w Statucie Litewskim 1529 r. oraz w 
spisie wojska litewskiego 1528* (Księ- 
ga ku czci prof. Wł. Abrahama t. II), 
w kwocie 200 zł. 

Dr. Aleksandrowi Rossetowi, mł. 
asystentowi I-ej Kliniki Chorób Wew-- 
iętrznych na Wydziale Lekarskim za“ 
pracę p.t. „W sprawach wpływu u- 
ioselekfanu na ustrój ludzki (krew i 
nerki), oraz zachowanie się jego w u- 
stroju”, w kwocie 200 zł. 

Doc. dr. Tadeuszowi Wąsowskiemu 
st. asystentowi Kliniki Otolaryngologi- 
cznej na Wydziale Lekarskim za pra- 
cę p.t. „Wpływ adrenaliny i ephetoni- 
ny na odruchy błędnikowe*, w kwocie 
300 zł. ' '. : 

Dr. Wacławowi Zaleskiemu, adjunk 
tow: Kliniki Położniczo - Ginekologicz 
nej na Wydz. Lekarskim za pracę p.t. 
reterotopja doświadczalną tkanki ma- 
cicznej u króliczek i świnek morskich, 
w kwocie 600 zł. 

Mr. Wilhelminie Iwanowskiej, st. a- | systentce katedry Astronomji na Wydz. 
Mafematyczno - Przyrodniczym za pra 
cę pit.: „O wyznaczeniu ruchu słońca 
w przestrzeni za pomocą metody Bra- vais'a", w kwocie 250 zł. 1 

Mr. Stanisławowi Krystynowi Za- 
iembie, st. asystentowi katedry Mate- 
matyki na Wydz. Matematyczno - Przy 
iadniczym za prace p. t.: „Sur les 
equations difićretielles dans le plan 
projectif" i za pracę p.t.: „Remargues 
sur les singularitės des systemes d'ćqu- 
ation difierentielles non rćsolus par 
rapport aux dćrivćes*, w kwocie 250 
złotvch. 

Nagrody powyższe zostały wypłaco- ne z odsetek od „Funduszu im. Marszał 
ka Piłsudskiego", powstałego z darów Marszałka Piłsudskiego na popieranie 
Pracy naukowej asystentów Uniwersy- 
ietu Stefana Batorego. ' 

Dr. D. ZELDOWICZ 
Choroby skórne, weneryczne i moczo- płciowe. Powrócił i wznowił przyjęcia. 

A sram   
  klub, o egzystencji którego nikt, a Przynaj 

zaniei b. niewielu wiedziało. 8 
Jest to niespodzianka miła, gdyż o konie 

czności zorganizowania klubu motocyklowe 
go vistališmy już niejednokrotnie. Nie wie- 
my kto jest twórcami klubu zapewne są to 
osoby energiczne skoro jeszcze przed defini 
tywnem powstaniem klubu pomyślały 4 zor 
ganizowaniu imprezy sportowej. Ą 

Ten fakt wróży klubowi owocny żywot, 
oby tylko nie był to „słomiany ogień", 

  

Wykonują się 
miernicze. Należność za roboty o większej] | 
sumie może być opłacona częściami w ciągu| ||| 

Mierniczy przysię 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43, 
Konto czek. w P. K. O. 82008 

wszelkiego rodzaju 

gły 

roboty| 

jednego roku 
Godz przyjęcia: odd 9 —2 1 6 — 7 р. р.      



  

  

  

5 
V abi M 

: Nazwisko zabójcy kupca Szumlewicza Z S Ą D 0 W A MIEJSKIE Od dnia 3 do 5 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

zostało ustalone 
DE) W dniu wczorajszym podawaliśmy o potvornem morderstwie dokonanem w po- 

_ bliżu Nowogródka na osobie drobnego handlarza skupującego po wsiach stare gałgany 
-" i różnego rodzaju szmelc, Szumiewicza. 

Obecnie dowiadujemy się, że zabójca jest parobek Włodzimierz Siergiejczyk, Przy- 
puszczając, że kupiec posiada przy sobie znaczniejszą kwotę jednem uderzeniem siekie- 
ry pozbawił go życia jednak spłoszony przez odgłcs nadjeżdżajcego wozu nie zdążył 
obrabować ofiary, zwłaszcza, że pieniądze znajdowały sie w kieszeni marynarki leżącej 

na wozie pod workiem. 
| REKK IE KINO TRINIS 

jutro 
Bonifacego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

+ OROLOGJI U.S.B. W. WILNIE 

80) z dnia 2. VI, 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 

. Temperatara średnia -l- 17 

Temper ra,wyższa -|- 23 

"Temperatura najniższa -|- 14 

Opad w mm. 7,8 

Wiatr: południowo-zachodni 
Teudencja: spadk następn. wzrost ciśnienia 

; Uwagi: pochmurno, przelotny deszcz. 

  

Jednocześnie dowiadujemy się, że p. wo * 
jewoda polecił podległym sobie urzędom, któ 
re zatrudniają robotników, aby przy angażo 
wanie — robotników niekwalifikowarych, 
zwracano sie do Biura Pośrednictwa Pracy. 

W sprawie tej przyjął wczoraj p. woje 
woda m. 'n. wiceprezydenta Czyża oraz 
członka kom. odbudowy mec. Smilga. 

— „Spółdzielnia”" interwenjuje u p, wo- 
jewody. Zarząd „Spółdzielni* zwrócił się do 
p. wciewedy z prośbą o rozpatrzenie spra- 
wy udzielenia firmie „Arbon* koncesji na ko 
mutnikację miejską. 

zedstawiciele „Spółdzielni* oświadczyli 
p. wojewodzie, że koncesja ta udzielona. zo- 
stała firmie „Arbon* bez. uprzedniego ogło 
szenia przetargu, a więc możliwie, że na wa 
runkach gorszych niż by to można było o- 
siagnąć drogą przetargu. 

AF. wojewoda miał obiecać interpelantom 
zainteresować się bliżej ta sprawą. 

UNIWERSYTECKA 

      

a URZĘDOWA — Uroczystość otwarcia Muzeum Przy- 

/  —_'Kursy. W dniach 8, 9 i 10 b. m. w rodniczego. 6 b. m, o godz, J7 w kolegjum 

lokaiu Urzędu Wojewódzkiego odbędą się Czartoryskiegn (Zakretowa 23 1-sza brama 

równoległe, dwa kursy, zorganizowane 2 1 piętro, Zakład Zoologij) odbędzie się . 

uroczystość otwarcia. Muzeum Przyrodnicze 
   

| inicjatywy Woj. Kom, dla usprawnienia ad- izeu! 

| ralmiatsacjh: "as Panstw. Banku MR go. Wstęp za. 'zaproszeniami. 

_ Pierwszy kurs ma na celu przeszko! enie I 

rachmistrzów gminnych kas  pożyczkowo- zę KA OE t 

0sZczedn.. drugi lustracyjny, przeznaczony — Z Koła Polonistów Sł. USB. Doroczne 

Walne Zebranie odbędzie się w. niedziełę, 

7 czerwca w lokalu Seminarjum Połonistycz 

nego o godz. 10.m. 30; w drugim terminie 

(ważnym bez względu na iość obecnych) o 

godz. 1i. Ze względu na wagę Spraw (wy 

bory nowych władz, sprawozdanie z dzia- 

łalności) obecność wszystkich członków ko- 
nieczna, 

— Udział Młodzieży akademickiej w uro- 

czystościach Bożego Ciała. Zarząd Stowa- 

rzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 

Akademickiej U.S.B. wzywa młodzież akade 

micką do wzięcia gremjalnego udziału w 

nabożeństwach Bożego Ciała, w szczególno- 

ści x procesji. Zbiórka na dziedzińcu Pio- 

tra Skargi, dnia 4 czerwca r. b. o godz. 10 

jest: dla mspektorów + samorządów  *gmin- 

nych, | 

" - — Wojew. 
kandydatów ra 

Komisja egzaminacyjna dla 

rabinów i podrabinów. Roz- 

-porządzenię Prezydenta Rzeczypospolitej 

| 6, uporządkowaniu stanu prawnego w organi 

Я zacji gmin wyznaniowych żydowskich na 

_ obszarze Rzeczypospolitej wymaga od rabi- 

mów i podrabinów gmin żydowskich znajo- 

* mości języka polskiego w słowie i pismie. 

MW myśl tego ukazało się rozporządzenie 

_ Ministra WR i OP w sprawie regulaminu 

- egzaminu z jezyka polskiego dla kandydatów 

na rabinów 1 podrabinów oraz powoływane 

są przez wojewodów komisje przed któremi 

kandydaci na rabinów i podrabinów będą 

      

składa egzamina ze znajomości języka "ano. 
- polskiego. . SZKOLNA 

*. P,. wojewoda Kirtiklis powołał @а — Dyrekcja 8-klas. Koedukacyjnego, Gim 

‚ województwa Wileńskiego komisję egzami 
nacyiną złożoną z trzech osób: naczelnika 

" Wydziału Administracyjnego p. M. Pawliko 
*wskiego, kierownika Oddziału Wyznań, rad 

. cy w. Piotrowicza i rabina p. S. Frieda, kie 
rownika wydziału religijnego gminy żydow- 
"skiej w Wilnie. 

; Komisja rozpocznie swoje urzędowanie w 

i 

nazjum im, J. J. Kraszewskiego w Wilnie 

(ul. Ostrobramska 27) zawiadamia, że egza- 

miny wstępne do klas I -— VII odbędą się 

w dn. 2 i 27 czerwca rb. Podania przyj- 

muje kancelarja codziennie w godz. 9 — 13. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 

—_ Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dn. 5 b. m. o godz, 19 wi lokalu przy ul. 

Przyjazd 12, odbędie się XVII zebranie Klu 

bu Włóczęgów Senjorów. Goście mile wil- 

dziani. Na porządku dziennym sprawy pol- 

sko—litewskie, 
: 

— Zarzad Zw. Syb, Okr. Wil. prosi 0 

przybycie na walne zebranie Związku, któ- 

're się odbędzie w dniu 6 czerwca c godz. 

t-ej w lckalu Tow. Ubez. „Europa — а 

giellońska 1 : Ь 

W. razie nieprzybycia ustalonej wolnej 

„liczby członków na godz. 6-tą, zebranie od 

'będzie się o godz. 7-ej, przy dowolnej licz 

bie członków. и : 

Program zebrania: 1) Sprawozdanie za- 

rządu; 2) Sprawozdanie kasowe; 3) Sprawo 

zdanie komisji rewizyjnej; 4) Wybór  no- 

" wych człocków zarządu i rewizyjnej komisji 

5) Wolne wnioski. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

piątek 5 czerwca r. b. o godz. 7 i pół wie- 

czorem w lokalu Towarzystwa — Lelewe- 

ła 8 —odbedzie się miesięczne zebranie 

dniu 22 bm. w Urzędzie Wojewódzkim i 
' będzie egzaminowała kandydatów na rabi- 
' mów i podrabinów w czasie od dnia 22 czer 

wca do 27 czerwca bież. roku włącznie, 
| Osoby, ubiegające się o dopuszczenie do 

egzaininu powinny w terminie do dn. 20 
czerwca rb, wnosić na imię p. wojewody Wi- 
slegsfiego podania o dopuszczenie do egza- 

MIEJSKA 
— Delegacja Kom. Rozbudowy Wilna 

zabiega o kredyty. Ciężka sytuacja w ja- 
kiej znaiazły się osoby i firmy, które rozpo- 
częły w roku zeszłym budowy zmusiły Wil. 
„Kom, Rozbudowy wszcząć starania o pomoc 

Wczoraj wyjechała do Warszawy delega 
“cja Komitetu w osobach: mec. Smilga, inż. 
/ Zasztowta i sekretarza K-tu Kabacznika ce- 
: lęm ooczynienia. w B-ku Gosp. 

starań o kredyty budowlane. 
_ Brzebywający obecnie w Wižnie p. pre- 

zydent J. Folejewski będzie współdziałał z 
„z delegacją. . 

— Znów dełegacja bezrobotnych w Urzę 
dzie Wojewódzkim. Wczoraj, po raz. trzeci 
z rzędu, przybyli do Urzędu Wojewódzkiego 

» bezrobotni, których delegaci przyjęci zostali 
przez radcę wydz. opieki społecznej p. Troc 
kiego. Na ten raz chodziło o to, że z uwagi ю 

na ogólny kryzys gospodarczy Fundusz Bez — Podziekowanie.. Centrala Opiek Ro 
robocia przedłużał (w okresie zimowym) gz cielskich Śr. Zakł. Nauk, składa serdeczne 
13-tygodniowy, ustawowy okres zasiłków do podziękowanie p. Bolesławowej Sztrallowej 
17-tu tygodni. Obecme ulga ta została cof-' zą materjalną pomoc i bezinteresowne udzie 
nięta i mimo interwencji delegatów nie mo-' Jenie lokalu na Dancing w dn. 23/V. r. b., 

że być przywrócóna z. powodu braku odpo- wrządzany steraniem C.O:R, na rzecz kolonij 
wiednich funduszy. jetnich. Zarząd, 

—.: Państwowa szkoła rolnicza w Anto- 

wilu. Dni£ 31 maja rb, odwiedziłem swoją 

znajomą przebywającą w tamt, szkole. W pię 
knej naprawdę okolicy położona jest szko- Z życia artystycznego 

w Wilnie a a mal, soka Aon ed о 
: - Pomnik W. Ks, Witolda w Wilnie. Jak spokojna, jedno jezioro uczenice nazywają 

| 
| 
| 

Krajowego 

  

prezes T-wa p. rektor Alfons Parczewski 

-wygłosi odczyt n. t. „Łużyczanie —  naj- 

mniejszy naród Europy“. ; ; й 

Wstęp wolny. Goście nader mite widziani. 

RÓŻNE 

| 
+ 
у 

  

   

  

   
i Się dowiadujemy prof: L. Slendziński w cią- „merskie eko" zaś drugie „Świteż”, a jacy 
gu najbliższych 2 tygodni wykończyć ma Roc Ata : Am: i BRE 

| projekt pomnika W. Ks, Witolda w Wilnie. dro ai nóobid i może się przespać 
Projekty pomnika A, Mickiewicza w Wil- tamże, 

nie. W ostatnich dniach przybyły do Wilna Wyczuć się daje tylko karnošė uczenic, 

stay iż zmontować _ projekty. pór- gó, Żasi os przed ierownięzka 1 Mickiewi * s pu szkoły i drżą wpros a 
a_a Mickiewicza, wykonane przez arty= Szkoty ježeli się prosi o przejście się po Iad- 

v rzeźbiarzy Dunikowskiego, - Tołwińskie- nym starym t.zw. parku; może za zbyt cię 
go, Przybylskiego i Kunę. -W, najbliższym żko pracuja uczenice fizycznie a mało mają 

czasie nadejść ma projekt A. Madeyskiego lekcyj Z to nie ken gdy znajdzie 
В ; AB, 3 jama Się w dal swego domu, są tam prze- 

; R zi połowie czerwca zbierze (ję, wszystkie córkami rolników i niejedna 
jury. (Pat), | po wyjściw ze szkoły przyniesie pożytek w 

« Muzettm Sztuki Współczesnej w Wilnie wsje wsi, nabytą wiedzą tylko dlaczego tak 

imienia Marszalka Józefa Piłsudskiego. We, 3Ę wszyskie boją p. kierowniczki. która w 
18 Gde 2 128 zach jest największym postrachem? 

De dn * DW się w prywatnych Za mało Zarząd szkoły daje dla uczenic swo 
„pa amentac p. wojewody Kirtiklisa zebra body i czy niezaduże przeciążenie pracą na 

członków Muzeum Sztuki Współczesnej połu,. ba przecież chyba nie są one trakto 

1. wojewoda Kirtiklis zakomunikował zebra- asa, TR a RC p ej nam takich 
a. ^ : - 0.1, szkół rolniczych żeńskich, a napewno upra- 

e B Marszałęk Piłsudski: przychylił wa toli į wszelka hodowla poprawi się na 
Się do prośby zarządu Muzeum i objął nad jepsze. B.G, 

ы :иет. protektorat i że wyraził zgodę na na-  —Ostaini Tydzień Wystawy Grafików 
| manis Muzeum nazwy „Muzeum - Sztuki na Stałej Wystawie Sztuki. Jak się dowiadu- 

' Współczesnej w Wilnie' imienia Marszałka iemy, obecna wystawa Zw. Polskich Art. - 
Józefa Piłsudskiego" Na zebraniu omówiono aa u ALA deja SASA я 

mi žogram "gtwarcia Muzeum, które odbędzie Dzięki wysokiemu poziomowi artystycz- 
LI šie w niedziele dn. 7 bm. o „godz. 12,30. nemu wystawa ta znalazła uznanie śród spo 

Frzemawiać bedzie preżes Muzeum p. woje !czeństwa naszego miasta, to też wilnia- 
woda Kirtiklis, dyrektor Paūstwowych Zbio- (27 POWInien korzystać z okazji obejrzenia 
SSG dr A „dej wyjątkowej wystawy, 
rów Sztuki dr A. |.auterbach, prezydent mia _ jednocześnie po zamknięciu wystawy J. 
sta Folejewski, prof, Ferdynand Ruszczyc i Rotbauma, została otwarta wystawa obra- 
prof. L. Slendziūski. O godz. '5 po poł. p. 70% Sz. iBałogórskiego. 
wojewoda podejmować BE na ' „Czarnej skiej” wa Ažinpvoijeiai PK: 

Oki weadwotów: i KR _ skiej. i zerwca b. r. Wileński Ko- _. Kawie” artystów i przedstawicieli sfer nau-. mitet Obywate'ski Niesienia Pomocy Ofia 
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- kowych Artyści, którzy dotąd nie złożyli rom Powodzi przesłał na wniosek p, wojewo 
ńców gminy mikołajewskiej , 

eńskiego, 4 tys. zł. na odbudo 
powódź osiedli gos 

  

r swych prac dla Muzeum proszeni są o do- dy = A 

$tarczenie ich najpóźniej w pi й pado Са 
ków (Pat) ЗОНЕН ш piątek.dn. 5 wę zniszczonych przez 

; das podarczych. * 

  

    

"Wydawca Stanisław Mackiewicz     

naukowe członków Towarzystwa, na którem 

  

ECHA ZAJŚCIA W WYDZIALE PRACY I 
OPIEKI SPOŁECZNEJ MAGISTRATU 
W dniu wczorajszym na wokandzie Sa 

du Okręgowego znalazła się sprawa Z. Kuž- 
nickiego, kt'ry.w dniu 20-go lutego rb. 

alt awanture z kierownikiem Wydziału     

  Qpieki Społecznej Ed. Majewskim. 
Sprawa wynikła z następujących przy- 

szyn: w roku 1927 Kużnicki zgłosił się do 
Wydziału Opieki Społecznej jako bezrobot- 
ny, Na skutek usilnej prośby został zaanga 
żowany w charakterze kancelisty. Po krót- 

i został powołany do wojska. 
Po zwełnieniu od służby zjawił się Kuż- 

rieki do naczelnika z prośbą o ponowne przy 
jecie do pracy, ewentualnie o, skierowanie 
go do szpitala. Pan Majewski odpowiedział, 
że w chwili obecnej żadnej pracy niema, 

umieszczenia w szpitalu 
v0 do Wydziału Zdrowia. 

iedzi ra to oskarżony uderzył 
naczelnika przyszykowanym przedtem kamie 
niem. 
.  Wezwana policja, zatrzymała napasti nika 
i oddała da dyspozycji władz sądowych, 

W dni: wczorajszym Kuźnickiego. skazano 
ча 1 rok € m. więzienia, zamieniającego dom 
poprawy. Otronę wnosił adw. Kiersnowski. 
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STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 

POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM SP. AKC. 

Stan z dn. 1. A. rb. zł. 26,356.61 

Wpłacono w dn 1 — 3 rb: Ra 

Ks. Songin od parafjan kościoła 

Wszystkich Świętych A 

Zotja Szaniawska у 

Stowarzyszenie Młodz. Polsk. im. 

Zofji Chrzanowskiej 23—- 

Ks. Zachowski ze Lwowa 20.— 

Ks. Prcboszcz Koczan ze Zgłobie- 
nia 40— 

Od słuchaczy | Kursu Instytutu 
Nauk Handl.-Giospod. i od ucze 

nic 1 Klasy Liceum  Handlow, 

St. Pietraszkiewiczówny — ra- 
bat otrzymany przy zakupie 

druków do nauki buchalterji 
Komitet w Krotoszynie 

Ks. Proboszcz Qnżodowa 
Wincenty Dubietis z New. Yorku 

Stowarzyszenie Mężów Katolickich 
parafji po-Bernardyńskiej w 

Wilnie 10— 

Walne  Zgrom.  Sprawozdawcze” 

Stow. Mężów Katolickich paraiji 
po-Bernardyńskiej w Wilnie 

Stan na 5. 6, 31. zł. 26.896.07 

33,— 
115.-- 
23.81 

15.45 

RZE REDTRAM EYBTATENEOA TAE KA 

BALE I ZABAWY 

— Zabawa dla dzieci. 5-go czerwca od- 

będzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 

wieika zabawa dla dzieci, jako jedna z im- 

prez urządzanych dnia tego przez Towarzy- 

stwo Opieki nad dziećmi. Gry, ruchowe į po 

pisy gimnastyczne przy dźwiękach orkie- 
stry, kosze szczęścia, wyścigi W workach, 

maióstwo niespodzianek, występy najulubień 

szych artystów teatrów wileńskich w spe- 

cjalnie dla dzieci dobranym programie ścią 

gną miewątoliwie do ogrodu całą dzieciarnię 

wileńską. Początek zabawy o godz. 14, 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski w „Lutni”. Dziś o godz, 

8 m. 15 „Młode małżeństwo”, jedna z naj 

lepszych komedyj L. Verneuila, w reżyserji 

H. Zelwerowiczówny, w koncertewem wyj- 

konamu Eichterówny, Severinówny, Kreczma 
ra, oraz Wyrwicza - Wichrowskiego. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, 
— Teatr letni w ogrodzie po-bernar- 

dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15, „Tajemni- 

ce stacji radjowej". Sensacyjna, niezwykle 

emocjonijąca sztuką ta cieszy się w Wilnie 
zasłużonem powodzeniem. Składają się na 
to: niezwykle zajmująca treść, pomysłowa 
reżyserja R, Wasilewskiego, świetna obsada 
z Lewicką, Ciecierskim, Wyrzykowskim i 
Żurowskim ra czele, oraz liczne śpiewy i 

tańce. ‚ 
Ceny miejsc znacznie zniżone, 
— Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-ber- 

nardynskim. Dzisiaj o godz. 8 m. 15 odbę 
dzie się w ogrodzie po-bernardyńskim kon- 

  

      

  

SALA MIEJSKA 

Ostsobrameka 

„SY4ŃFONJA AORZA 1 RIŁOŚCIE 
Wielki film morski z okresu wojny z Rytfenami w Marckko W rolach głównych: Dołiy Davies | Chart 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30, Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: + zł „Urwis dziewczyna" 

  

Dźwiękowy Wielka sensacja! 
KINO- TEATR Ceny znacznie zniżone. Na 1-szy seans: Balkon 50 gr., Parter 80 gr. na pozost. seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 

HELIOS" $ . : 
s a g4w Film mówiony po polsku. W roli gł. słynny 

ul ASN 33. WIAT BEZ GRANIC amant Adam Brodzisz, Maryla Woyno, | 

Ма 8 
Nadzwyczajne przedsta- 

wienie filmowe 

Film poprzedzi odczyt (-ra Med. Marty Grabowskiej. Wejście wyłącznie dla mężczyzn od 18 lat. 

ze 
skutkami 

WALKA PROSTYTUCJI Największy film seksualny 

| | 

| 
Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) zobaczą wszyscy w polsko-ameryk, dźwiękowcu | 

| 

| 
; . 46 

Tylko jutro w piątek 5-go i w sobotę 6-go o godz. 10.15 wiecz. w kinie „HELIOS 

Józef Redo i inni. Ciekawe teiewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli ziemskiej. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

SżwiĘKOwE AIMO 

C6/INS 

Ceny od 50 gr. Dziś! Wielki przebój dźwiękowy! 

KAPITAR KARYRARKI 
wystąpi poraz pierwszy w filmie dźwiękowym oraz nowa czarująca gwiazda ekranu Lia Eibenschuetz. 

Nad program: Komedja rysunkowa oraz tygodnik dźwiękowy. „Paramountu . Początek o godz. 4. 6, 8 i 10.15 

"bliczności HARRY LIEDTKE, 
W rol. gł. dawno niewidziany ułubieniec 

który 

  

  

Coś dla wszystkich! Najwięksi ulubieńcy starych i młodych š 
BI nawet głazy swoją ostatnią b b jaca tów A Pat i Patachon 
reacją jako Dowcipna parodja Wiłhelma Tella 

S T R Z E L c Y Nad progr m: Dodatek dźwiękowy 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o g. 4, 6,8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

  

  

ЗМ у) МА &) tal. 15-41 Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Ma Dnia 4, 5, 6 i 7 czerwca r. b. GOŚCinne występy Solistów i chóru cygańskich romansów 
wykonane będą szereg cygańskich romansów: 1) Leć głosie po rosie, 2) Niema wina jak szampańskie —niema pieś- 

„STYLOWY“ ni jak cygańskie, 3) Kiedy serce pełne żaru. 4) Kazbek i inne. Do filmu w-g. posiešsi LWA TOŁSTOJA p. t. 
2 jeqą potężny dramat w 10 akt. z życia rosyjskiego. W rolach głównych Alfred Abel,  Rejnkoid 

Wielka 36 Bigamja Szyncel oraz Lilly Alexandra. U w aga: wkrótce rozpoczniemy I seimas 
dźwiękowców na aparatach Phillipsa.   
  

RADJO WILEŃSKIE 
CZWARTEK, DNIA 4 czerwca 

10.15: Nabożeństwo z Wielkich Piekar. 
—13.10: Muzyka operetkowa 

13.20 —- 14.10: Pogadanka i recital śpie 
12.05 

waczy z Warszawy. 
14.10 — 14.25 

głosi ] Kołodziejczyk. 
14.25 — 16.40: Odczyt i koncert 
16.40 — 17.10: Audycja dla 
17.10: Laureaci l wowa. — odczyt 

Lwowa. 
17.45 — 19.00: Koncert popularny 
19.00 — 19.20: „Skrzynka pocztowa nr. 

152* — listy radjosłuchaczy omówi Witold 

  

„Dnie Mickiewiczowskie 
w Nowogródku —- odczyt z Warszawy wy 

     

       
ceny zniżone, Cerki- 
liszki p. Swięciany. młodzieży. 

ze 
K. DĄBROWSK 

Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

ГОНЕ 
  na letnisko 

kilka osób, całodzenne 
utrzymanie — go zinę Hulewicz, . dyr. programowy R. W. i 

19.20 — 16.30: Wilenskie detektory wo R od Wilna—koń- SOS 
bec nowej stacji — pogadankę wygłosi M. mu kilometrów ko- BR 

WEREEWOE TERE 

ĮLETNISKA PIANINA, FORTEPIANYJ 
KDEOKAWESWACRCZWĘ Letnisko i FISHARMONJE 

S- ałeżykiwgtam: zab KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
niskie, dużo owoców . TYLKO, GWARANTOWANEJ „JAKOŚCI 
jarzyn. Dla pp. stu! SPRZEDAŻ / WVNAJĘCIE 
dentek i  siudentów 

Galski“; munikować się listow- UWAGA! : 

19.30 — 19.40: Program na piątek i roz "ie adres administra- GBUWIE,pantofle dam: Wilefūskiego Domu Towarowo- 
A cja „Słowa О „p Т 

maitości. ś way „bal“ AA skie i męskie, różne P o 
е p. A a se Ciało “ Pad Druskieniki materjały wełniane. i bt wego = 

olsce“ — felj. z Warszawy wygł. — рго!. kamgarnowe, damskie 
Mościcki. Willa „Goplana* Ja-i męski: różne jed- „Bracia Ja kowscy ; 

20.00 — 20.15: „Skrzynka pocztowa giellońska 11. Pokoje wabie, bielizna, swetry Sp Akc. w Wilnie 
techniczna” z Warsz 

20.15 -— 21.30: Muzyka lekka z Warsz. kowana kuchnia djete- ta damskie i 
. 7 ‚ poświęcona 

czci ś, p. Zdzisława Dębickiego z Warsza- nalska 6 -1 od 3 do 5i skórki futrzane, 
21.30 — 22.00: Aud. 

wy. 
22.00 — 22.15: „Strzeliste wieże” 

feljeten z Warszawy wygłosi dr. ]. Gajkow- 

ski, 
22,15 --- 72.45: Recital Ignacego Dygasa' 

z Warszawy. 
22.45 — 23.00: Kom. z Warsz, 
23.00 --- 24.00: Muzyka taneczna 

Lwowa. 

  

na Dom Dzieciątka Jezus składają personel 
administracyjny i siostry kliniki Wewnetrz- 
nej USB — zł. 16. 

W dniu imienin JM rektora prof. dr. A. 
Januszkiewicza Z. i M. Świdowie 
dzian zł, 30. 

M. B. na powodzian zł. 5 

Cezar Haller na powodzian zł. 
N. N, na powodzian zł. 5. 

Dla uczczenia dnia imienin JM rektora 
Januszkiewicza wza- 

mian kwiatów składa zł. 15 na Dom Dzie- 
<аа Jezus służba JI kliniki wewnętrznej 

profesora Aleksandra 

cert popularny, w którym oprócz orkiestry U 5 В 
wojskowej wezmą udział: artyści teatrów 
miejskich*  Niwińska, (taniec), Karpiński 
(tańce), Ciecierski (monologi), Kreczmar 
recytacje): wreszcie wystąpią urocze tancer 
ki, sisters Lisieckie. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Casino — Impresarjo. 
Światowid — żar miłości. й 
— Hollywood — Kapitan marynarki. 
Heljos — Walka z pre cją 
Kino Miejskie — Symfonja morza i mi- 

łości. 
Stylowy — Bigamja || 
Casino — Strzelcy—Pat i Patachon 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Pierwszy topielec w Szcza 

rz.e. Przed Kilku dniami, w czasie, gdy 

jedna z kompanij 80 p. p. stała nad brze- 

giem rzexi Szczary w imie, i myła się, 

jeden z szeregowców niejaki _ Stanisław 

Dąbrowski, nie usłuchał zakazu kąpania się 

i samowolnie rzucił się do rzeki. 

Dabrowski zaczął tonąć i do tego tak 

raptownie, że zorganizowana natychmiast 
a ratownicza nie zdołała go uratować, 

włoki Dąbrowskiego odnaleziono  do- 

piero na drugi dzień dn. 31 b, m.. 
Jest to pierwszy tegoroczny topielec w 

Słonimie. 
— Włościanie napadli na wójta i potur- 

bowali go. Wójt gm. połoczańskiej M. Czer 

niewski uda? się w towarzystwie A. Okunie 

wicze i M Tynkiewicza do kąpiel: w Bere- 
zynce. 

Na powracających z kąpieli napadło kilku 

okolicznych mieszkańców, którzy poturbo 

wali srodze wójta oraz jego kompanów, Naj- 

dotkliwiej poturbowano wójta. 

Sprawą napadu zajęła się policja i awan 

turnicy zostali aresztowani. 
— Tragiczny wypadek. W dniu 

wczorajszym miał miejsce tragiczny 

wypadek, któremu uległa żona rotmi- 
strza 4 pułku uł. p. Wiktorja Kulikowa. 

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 
p. Kulikowa postrzeliła się dwukrotnie 
z, rewolweru. Obydwie kule przeszyły 
płuca. Ranną, w stanie groźnym dla ży 
cia przewieziono do szpitala wojskowe 
go. 

Nieszczęśliwy wypadek w łaźni. 
przy ul. Popławskiej 3 kąpiący 

W 
łaźni się 
„tam Strokowski Eugenjusz, lat 60, upadł i 
złamał rękę. Pogotowie Ratunkowe odwiozło 
go do_domu. $ ) 

— Zabójstwo na zabawie tanecznej. Pod 
czas zabawy w domu. Sz. Michejki ze wsi 
Ogrodniki gm. rakowskiej jeden z biesiadni- 
ków nmicjakiś Maciej Rudy pokłócił się z 
Andrzejeni Towpeką. Z kłótni wywiązała się 
bójka, w trakcie czego Rudy pchnął prze 
ciwnika nożem w szyję, Towpeka zmarł. 

Policja zajęła się zabójca. : : 

  

Drukarnia Wydawnic 

N N. na powodzian — Zl. 3, 

TT оее 

Wzamian Kwiatow w dniu imienin JM re- 
ktora profesora Aleksandra Januszkiewicza 

słoneczne cena umiar-i trykotaże, letnie pal- na dzień 31 grudnia 1930 r. 

  

  

ku tyczna, Warunki: Arse- garnitury, rożne "ee biey” wartościowe 0.200 = ele 1-2095 ` 

_ po poł. | wany perskie, różae zGSŻzI7, Nieruchomości T1874338- Rue 
Letnisko Aelita dan peno, SSI, Odry rata 
pensjonat elki nai” 6 24.668,45; Towary komisowe  53.588,50; 

2 klm. od kolei, miej-szycia i pisania, piani- 
scowość leśna, kąpiel. nai fortepjany, młynek 

ze Inform., Zarzecze 16,śrutownik, turbiny, Sa- 
m. 17, g. 3—6. mochody, motocykle, 

— brylanty, zegarki i wie- 
jLetniska le różnych pozostałych 

z licytacji fantów sprze- 
po 2 pok. weranda, daje LOMBARD Bisku= 
kuchnia, do wynajęcia. pia 12. 
Sucho, słonecz. sosn. ; 
park, Produkty na Na wystawę kolon 

jalną do Paryża 
Kol. życzący pojechać w 

Razem zł, 1.449.840,83. 

STAN BIERNY: Kapitał 

  

     o stawcy 41.32 
Warszawi 
43.389.—; 
cyjne 117. 

, 
647,20; Sumy 

      

| miejscu, Autob., statki. 
Jerozolimka 2.318,87; Razem zł. 1.449.840,83. 

Zgoda Willa Kryłowa. pierwszej połowie Rachunek Strat i Zysków: 
— — с:;гшсп,і proszeni $ 285.223,48; Zysk brutto 287.602,36; 

zgłoszenie w celu . 2,378,87. и 
na powo- Letnisko ydsżónj? 33 proc. ES 

blizko Wilna, śliczna zniżki kolejowej ulica 
miejscowość, las, rzeka, Witoldowa 9 m. 2 w 
łódź, Jagiellońska 9—13 dn. 6-go czerwca od 
———— 12—13 godz. 

LOKALEJ, Udzielam 
lekcyj stenografji. 

Pokój 
Zgłoszenia proszę kie- 
rować do administracji 

do wynajęcia Z osob- 
nym wejściem i wy- 

„Słowa*, 

godami, najchętniej dla 
pani. Pańska 4, m. 4. 

Pokój 

5: 

          
    
    

  

      

Zakład 

  

EOM 

chłodzącyc 
: pod firmą: 

w Wiinie 

  

Do sprzedania 
rower damski (wande- 
rer) prawie nowy. O 
warunkach možna się 

  

poleca: 

  

  

sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów 

„£ Tromszczyścki” 

Kaucje w akceptach 74.000—; Strata za 
1928 r. 41.279,61; Strata za 1929 r. 4.186,57; 

akcyjny zł. 
600.000.—.: Kapitał amortyzacyjny 41.924,13; / 
Dług hipoteczny 237.078,45; Instytucje kre- 
dytowie 25.560,37; Akcepty 206.256,66; Do- 

97; D/T Bracia |abłkowsey w 
przechodnie 

Zobowiązania  przedadrnimstra- 
5,18; Komitenci 53.588,50; Akcep 

ty kaucyjne 74.000—; Zysk netto za 1930 r. 

Wydatki zł. 
Zysk 

   

® 

pod kierownictwem współ- 
właściciela prowizora 
Wrzešniowskiego 

DOKTOR dowiedzieč. Kwaszelna sztuczne wody mineralne (Vichy, Ems. 
Hawryłkiewi- GABINET do wynajęcia z uży- 23 m. 5. Karlsbad i inne) i napoje chłodzące, 

CZOWÓ RACJONALNĘ J wajcością łazienki i а przyrządzane wyłącznie na cukrze, 
||| KOSMETYKI salonu. Kasztanowa 5, Tanio Sprzedam I Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 

przyjmuje od 11—12i LECZNICZEJ m. 7 (od 3-5 pp.). dzialkę 
od 5—6. Choroby skór- W IL NO, MICKIEWI- ___. 6Ł hekt ой f 
ne, leczenie włosów, CZA m m. 4. D i р bu AAS M US 
kosmetyka lekarska i kobiecą „DO wynajęcia niezabudowanej przy 
operacje kosmetyczne Urod konserwn- duży pokój odpowied- Samym IA KO = DA CIE 

Wilno, Wileńska 33 m. 1 je, doskc- ni na biuro oraz jeden Ale naks ul. Podje 
W. Zdr. Nr. 77. mali, odświeża, nsewa mały Garbarska 3, m. 12 niaki 2, we wszystkich zptekach # 

DR. KAZIMIERZ 
PELCZAR 

Przemiana materji 
Wypadanie 

ki, Środy i piątki od 

tel. 12-19 

Dr. madycyny 

A. Cymbier 

  

Cnoroby | weneryczne, reczne, wibracyjne ipla- w pobliżu las sosn, 
skórne | narządu mo- styczne. Epilacje. zamieni letnisko. 
1owego. Mickiewiera Gabinet 

42, róg Tatarskiej przyj Kosmetyki 
muje 9—2i 5—8. Leczniczej 

Tel. 15-64. 

DOKTOR 

Biumowlcz 
choroby wemeryczue, - 

    

skórne | moczopiciowe P ST Urzędniczka & TANIO 
R AAA 3% Paryžanka ia nty sprzedaje Za utrzymanie 

w Zb. 25 а oszukuję na wsi posad, cielki, 
ma ODAS Druskie- Mieszkanie i Esi kp Po kretażki Ib Jektotki:Podladzii” wiać 

BOKTOR : < drowiska: brzygotówi=2.3 pokojowe do od- turę i świadectwa. Oferty do Admini- 
Szyrwindt je w zakresie kursu T3IęciA- Zygmuntowska RADĄ ga A. D. 

choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do 1 
3—7 

ROSAT EPK ЕО 

ĮAkuszerkiį 
bo BARRA PROT OOYOERACZWNOOZA 

AKUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet iKosmety- 
czny, NSUWA Zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łapież, 
brodawki, kurzajki, wy” 

padanie włosów. 
Mieklewicza 46. 

12—14 

  

tel. 15-03. 

  

jej skazy i braki. Masaż 
twerzy i ciała (panie. 
Sztuczne opalanie cery) 

łupież. Najnowsze zdo- 
Przyjmuje: Poniedział- bycze kosmetyki racjo- rzewanie, 

ualnej. 
3 — 4, Garbarska 5, Codzieunie od g. !0—5, spytać u dozorcy. 

w 

  

Masaże”: 

@еа б — 
J. Hryniewiczowej. 
ul, WIELKA A 18 m3. 
Przyj. wg. 10-1 i 4-7 koj 

W. Z. P. Ne 26, 
  

gimnazjalnego 
que thćorie), Dowie- 
dzieć się ul. 
kóbska 6, m. 5, od g. 

Przyjmę posadę 

kucharki lub 
służącej (SOD 

do wszystkiego, posia- 
dam świadectwa. Ad. 
res Zarzeczna 16 —8- 

Fachowa energiczna 

Ochmistrzyni 
poszukuje posaey Sie- skiej, adres; Zarzeczna 
rakowskiego 28 m. 7.5-a m. 18-a, 

„Słowo” Zamkowa 2 | 

składach spiecznych znanego 

środsa od odcisków 

Prow. A. PAKA 
Mieszkania 2 folwarki 

włosów do wynajęcia 3—6 po- sprzedam natychmiast. 
kojowe, tentralie og-Jeden 17 klm. od Wil- 

wszystkie na—123 ha z zabudo- 
waniami murowanemi 
i cegielnią i drugi 68 

m jeee. Ha—5 klm od Wilna 
Mi k i dla ogrodnika z zabu- 

esz an B dowan'ami. Dowiedzieć 
.5 pok. z ogródkiem do się Jakóba Jasińskiego - 

rzy: wynajęcia, słoneczne, 10—16. 

i 
® 

wygody. Gdanska 6, 

  

   

     
        

„ P. 43, 

OBCEISKIE 

Wi- z ро- 
Okazja wodu 

3 -— działu / rodzinnego 

15 czerwca lub sprzedaje się zabezcen 

04 ; ma o kamienica do- 
zapał is Po chodowa 3 piętrowa w 

z! żywamiością śródmieściu. Ku 

kuchni w okol. Wielk. AE A AE 
Pohulanki. Oferty — B 

toldowa 23. 
  

znak ochronny Sfinks 

Sprzedaż we wszystkich aptekach 
i składach aptecznych. 

* 

  

radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
wyrobu Apteki W..BOROWSKIEGO 

w "Warszawie, AL Jerozolimskie 59, 

| 

   

  

  

  

        Pianino | 
... Zagraniczne (orzech 

czeczotka! w doskona= 
łym stanie do sprze- 
dania, ul, Mickiewicza 

ZGU By] 
15, m. 16. Codzień od 

2do 5. Zo numer ro- ; 
werowy 1132, Wy- 

Dom 

4—12. Oglądać od 1 do 

6 wieczór. 2 

Pokój 
duży jasny 2е wszel- 
kiemi wygodami. Mo- 
stowa 9 m. 21. 

(prati- 

        

w. Ja- 

  

  
  

inteligent- dany w r. 1930 przez 

na poszu- 
kuje posady samodziel- 
nej do zarządu domem 
w mieście, lub w cha- 
rakteże gospodyni na 
wieś. Zna się dobrze 
na gospodarce  wiej- 

nym fundamencie 
saaa się ° 
ul. Połocka 3 

lonja mana, uniewaźnia Się. Wileńska, 

  

  
  at służbową wydaną zgłoszenia się w 

Sprzedaje SIĘ przez urz. poczt. Wil- trzech dni będę 

kredens dębowy. so- no 2 za numerem 1077, żał za własność. 

fidnej roboty u stola- na imię . Kazimierza : 

rza Kalwaryjska 9—17. Pujdo, unieważnia się 

  

  

    OR i R, 4 4 AS 1 4 4 

Przybłąkał 

  

  

: 0 Redaktor w.z. Witold Tatarzyfski: * 
    

Zion numer HOL, 
werowy 1471 Z ro- 

ku 1930 unieważnia się 

  

Magistrat m. Wilna na pies rasy „Dcberman“. 
drewniany na kamien- jmię Salomona. Rach- Adres; kd Ko- 

os. | 
ч “ Rekanciszki,  Pietrzy- | 

н Ze legitymację kowski. W razie nie 

ciągu 
иа


