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Na dzień 15 czerwca wyznaczone 

stały wybory do rad miejskich na 

ltwie. Opinja litewska żyje obecnie 
vd wpływem zbliżających się wybo- 

| i prasa tamtejsza pochłonięta nie- 

- ml całkowicie gorączką przedwybor- 

tą. Ustawa samorządowa na Litwie 

zstała zmieniona i wywołała burzę 

. patestów. — Wiek wyborcy podnie- 

'siqy został z 21 lat do 24, prócz te- 

gowymagany jest „cenzus podatko- 

wy, t. zn. wybotca wylegitymować 

sięrnusi opłacanym podatkiem miej- 

ski, bądź handlowym, mieszkanio- 

wya i & d. — Liczba radnych dla 

Koyna zmniejszona została do 24, 

próz tego rząd mianuje dla Kowna 

„ jedią trzecią część radnych. Nowa 

ustywa jest oczywiście konsskwent- 
ny. wynikiem obecnego kierunku 

rzątowego na Litwie, który przełamu- 

jąc wszelkie przeszkody, dąży za 
wszelką cenę i wszelkiemi środkami 
do zapewnienia sobie większości i 
przewagi swych stronników na każdem 
polu Do tego posłuży w pierwszym 

 *zedzie nominacja radnych; dalej przez 

/wprowadzenie cenzusu podatkowego 
do głosu dojdzie ludność bogatsza, 
tem samem. cios wymierzony jest prze- 

_ ciwko partjom lewicowym w pierw- 
szym rzędzie, mniejszości polskiej w 

' drugim, gdyż duża część wyborców 
t polskich m. Kowna zamieszkuje odle- 

  

  
t 
w głe, biedne przedmieścia i nie zalicza 

się do sfery zamożnej. Jednem słowem 

frypływający, z*itowej ustawy cały 
szereg korzyści dla obecnie rządzących 
czyntików, daje im absolutną przewa- 
gę w wyborach, co zwłaszcza da się 
powiedzieć o samem Kownie. — Oczy- 
wiście, sprzeciw opozycji, gwałtowne 

ataki.prasy opozycyjnej i t. d. nie od- 

niosły żadnego skutku. przeto litew- 
scy socjaldemokraci, ludowcy i krik- 

_szczionie ogłosili bojkot wyborów da 
samorządów. 

Początkowo zdawało się, że mniei- 
szości narodowe pójdą tąż samą dro- 

- gą. Wszakże wkońcu zdecydowały one 
udział w wyborach wziąć. W Kownie 
wystawione zostały dwie listy żydow- 
skie zblokowane, następnie zaś blok 

mniejszości polskiej, niemieckiej i ro- 

syjskiej. Leaderzy grup mniejszościo- 
wych ogłosili już cały szereg +nuncja- 
yi, w których motywują  decy”je 

lęcia udziału w wyborach. Chodzi 
o realne potrzeby ludności mniej- 
ściowej, których poświęcać _nie 

ożna dla demonstracji. Naczelny pu- 
dlicysta „Dnia Kowieńskiego p. Djo- 
izy Bazylewicz pisze w tej sprawie. 

„Społeczeństwo połskie, po wszechstroń 
rem i poważnem "ozważeniu sprawy, dosz- 
ło do wniosku, iż mimo różne ujemne stro- 
ry nowego prawa, ćo wyborów stanąc trze 
ta. Na szali decyzji przeważyły parktyczne 
względy życiowe. Musimy zdawać sobi» 

, sprawę, że całkowite usunięcie się od udzią- 
łu w nowym Samorządzie, może narazić ną 
rieobliczalne straty. moralne i materjalne, 
szerokie. sfery ludności polskiej, która po- 
źbawiona w ciągu szeregu lat swych przed- 
stawicieti w sprawach gospodarki miejskiej, 

` bedzie zmuszona szukać obrony” swych in- 
teresów u elementów jej obcych, czyli bę- 
dzie pozostawiona na łaskę i niełaskę tych, 
których stosunek do nas, Polaków, jest pow- 
szechnie aż nadto dobrze znany, w takich 

'okolicznościach powstrzymanie się nasze 
od udziału w iwyborach, musiałoby nastąpić 
kosztem najżywotniejszych spraw — сКопо- 
micznych naszej ludności. Czyli uważając ję- 
żyka kupieckiego, należało wybierać  mię- 
dzy artykułem luksusowym — bojkotem po- 
Ltycznym, a artykułem pierwszej potrzeby 

— naszemi sodziennemi sprawami  ekono- 
mi w: х 

; SEL. sposób zatwierdzono w Kow 
Mie 17 list wyborczych, z których 
jedna wspólna mniejszości narodo- 
wych. dwie żydowskie, pozostałe zaś 
nieomal wyłącznie litewskie o wyłącz- 

„em zabarwieniu pro-rządowem. Ja 
dynie na liście nr. 3 mianowicic wiaš- 

„Cicieli domów figurują między inne- 
Mi nazwiska żydowskie, rosyjskie i pol 

skie, co blok mniejszości przyjął do 
wiadomości z ubolewaniem. Na listach      
  

п 
PRENUMERATA miesieczna z odniesieniem do domu lub z 

) grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Śr. 80259. W. sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

  

itewskich przeważają urzednicy, co 
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WYBORY W KOWNIE В. * 
się tłumaczy zbojkotowaniem wybo- 

rów przez opozycję i usunięciem się 

szeregu wybitnych działaczy politycz- 

nych i społecznych. Jedenaście list li- 

tewskich zawarło blok. Ponieważ wy- 
bory kowieńskie przygotowywane są 

wyraźnie pod hasłami politycznemi, a 

wszystkie listy nie wyłączając natyral- 

aie mniejszości, na plan pierwszy wy- 

sunęły zagadnienia narodowościowe, 

ten blok list litewskich jest przeciw- 

stawieniem. blokowi mniejszości. naro- 

dowych, w którym ze swej strony 

przodują Polacy. 

W poprzedniej radzie miejskiej 
Kowna, Polacy posiadali 16 miejsc. 

Tych szesnastu radnych dzieliło się na 

t. zw. „szóstkę” .i „dziesiątkę*. Była 

to kombinacja zapomocą której usiło- 
wano skupić na liście polskiej elemen- 

ty społecznie sobie różne: centrowo- 

zachowawcze i lewicowo-demokratycz 

re. Jak widać z tego, polityka mniej- 

szości polskiej. 1a Litwie kroczy wy- 

iaźnie drogą jaknajwiększego wyodreb 

nienia i uwypuklenia narodowości pol- 

skiej, odgraniczenia jej od reszty 

mieszkańców, polityka nacechowana 

pozatetrr wyraźnym nacjonalizmem, 

nie zawsze dającym rezultaty wskaza- 

ne. Z punktu widzenia jednak taktyki 

wyborczej, posiada ona duże znacze- 

nie i zapewnia poważne korzyści ilo- 

ściowe. — To uformowanie i podział 

na owe „szóstki”* i „dziesiątki* zacho- 

wany został również w bloku mniej- 

szościowym. Na liście bloku figuruje 

również 16-tu Polaków w identycznej 

propocji społecznej. 
Nowością natomiast jest sam blok, 

ponieważ dotychczas Polacy szli do 

wyborów samodzielnie. Niepodobna 

nam w Wilnie, przez mur „linji adnii- 

nistracyjnėj“ wnikać i osądzać takty- 

ki, która jako taka, jako obliczona na 

doraźne i efektywne korzyści, nie po- 

siada większego wpływu na oblicze 

polityczne i zazwyczaj po ukończonych 

wyborach traci istotną wartość. Tak- 

tyka wspólnego frontu Polaków, Ro- 

sjan i Niemców przeciwko Litwinom, 

nie jest oczywiście dla nas przyjem- 

ną i taką zapewne nigdy być nie może, 

iako stojąca w rażącej sprzeczności z 

tradycją historyczną kraju. Ale z @ги- 

giej strony w obronie jej powiedzieć 

należy, iż niewątpliwie zmusza do te- 

go cała sytuacja kraju, która nieraz 

sównie w rażącej sprzeczności do tej 
tradycji pozostaje. Specjalnie zaś przy 

decyzji bloku liczono się z wyjątkowo 

trudnemi warunkami, jakie narzuciła 

nowa ustawa samorządowa., „Dzień 

Kowieński* wyraźnie podkreśla, że 

piętrzące się trudności wymagaja jak- 

największej koncentracji sił i wszelkie 

ich rozbicie, może mieć fatalne skutki. 

Oczywiście, może ktoś jeszcze po- 

stawić pytanie, czy za cenę prestige'u, 

utrzymania moralnego autorytetu w 
kraju i ciągłości z przeszłością, nie 
warto było poświęcić wogóle, zniko- 

mych zresztą w obecnym układzie sił 
korzyści z powiększenia o kilka osób 
ław radzieckich w miejskim samorza- 
dzie Kowna? — pytanie to jednak 
odnieść należy do spraw szerszej na- 

tury i głębiej pojętej polityki na tere- 
nie Litwy. m. 

POBYT KS. BISKUPA CZARNEC- 
KIEGO W ALBERTYNIE | 

Onegdaj przybył do Albertyna pow. 
Z ks. biskup Czarnecki do 
klasztoru OO. Jezuitów. Ks. biskup od- 
prawił cichą Msze św. i wyjechał do 
Warszawy. : 

Pobyt ks. biskupa w Ałbertynie miał 
charakter ściśle prywatny. 

  

  

POŻAR W MAJ. PODOL 
Wskutek wadliwego stanu komina 

% dniu wczorajszym w godzinach po- 
południowych wybuchł pożar w pała- 
cu maj. Podol pow. Słonim, wł. p. Lil 
„pop. Spalita się bardzo stara i dużą war 
tość przedstawiająca bibljoteka, część 
gmachu pałacu : przedmiotv urzadze - 
nia domowego, (moc bezcennych anty 
ków). ) 3 ; 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATKI: „SŁÓWKO*, ORAZ „ARMIA 

REZERWOWA 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 

GARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
: 

"BIENIAKONIE — Butet Kolejowy. 

ь 
URASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 

UĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

" GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. RE 

HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 

WILNO, Niedziela 7 czerwca 1931 r. 
mednkcja 1 Administracja, Wilno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

IWIENIEC — Sklep tytoniewy — S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jadnošė“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz mil 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronii a 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia 

do mi    

do sędziego Demanta 
WARSZAWA. 6-VI (tel. wł. „Słowa'”*). Dowiadujemy się, że na 8 b. m. 

sędzia śledczy apelacyjny do spraw szczegółiego znaczenia J. Demant wez- 

wał ponownie b. więźniów brzeskich: Barylskiego, Bagińskiego, dr. Lieber- 

mata, Dubois, Ciołkosza, dr. Putka, Witosa, Sawickiego, dr. Pragera, Mast- 

ka, oraz dr. Kiernika, celem o%azanin im aktów śledczych. 

"Gen. Górecki nie ustępuje 
WARSZAWA. 6-VI (tel. wł. „Słowa'*). W kołach sejmowych i opo- 

zycyjnych rozeszła się dziś pogtoska 0 zamierzonem ustąpieniu prezesa 
Banku Gospodarstwa Krajowego, gen. R. Góreckiego. 

> Zwróciliśmy się w tej sprawie do dyrekcji Banku, gdzie oświadczono 
nam, 7e wiadomość ta jest wyssana z palca. 

Prezes "> Ii aj ań mają Z zo do Francji i wróci 10 b. > 
a więc w © obecnej nie istnieje ustnegc, о 210- vięc i i tnegc, czy pisemneg: 

Odebranie koncesji kolekturze 
Lichtensteina 

WARSZAWA. PAT. — Gereralna Dyrekcja Loterji Państwowej ko- 
mauikuje, że wobec niemożności uporządkowania swych interesów przez ko- 
lekturę Nr. 155 I ichrensteina i wobec niewniesienia przez nią pieniędzy, po- 
branych przez nią od graczy za losy 1 klasy, obecnej 23 Loterji Państwowej, 
zmuszow:A została do odebrania koncesji i losów tej kolekturze. Celem zabez- 
pieczenia iaterczów Skarbu Państwa i graczy „zajęła Cieneralna Dyrekcja Lo- 
terji Państwowej stojąca w tym celu do jej dyspozycji kaucję, a sprzedaż” 
losów wzięła we własny zarzad. Nadmienia się, że przed podjeciem tego 
ostatnicgo kroku, zostY”y uprzednio wyczerpane wszystkie inne możliwości 
i jedynie dzięki powyższvm zarządzeniom zarówno interesy Skarbu Państwa 
jak i szerokich sfer graczy zostały całkowicie zabezpieczone. 

Konferencja w sprawie bezrobocia 
WARSZAWA. PAT. W Jnu 6 bm. w Ministerstwie Skarbu cdbyla się pod 

przewodnictwem ministra ska:hu Piłsudskiego, zwołana z inicjatywy BBWR. konferen 
cja, w której obok p.o. ministrów” i podsekretarzy stanu: pracy i opieki społecznej dr. 
Hutickiego « Szubartowicza, spraw wewnędrzn;ch Stamirowskiege, przemysłu i han- 

dlu dr. Zarzyckiego i Kożuchcwskieuo, robót publicznych Górskiego, oraz przedstawi- 

cieli prezesa Rzdy Ministrów dvi. Jastrzębskiego, wzięli udział w imieniu prezydjum BB 
'WR pos. Dolanowski, oraz w imieniu prezydjum grupy robotniczej BBWR i prezydium 
Związku Związków Zawodo:*ych pp. Moraczewski, Pączek, Gawlik,  Brzęk-Osiński, 

Tomaszkiewicz i inni. Na <onferencji tej obraz dzisiejszego stanu bezrobocia i środków 

walki z niem przedstawili obszernie p.p. Moraczewski i Paczek. Uzupełniające przek 
mówienie 'wygłosili posłowie. Dolanowski i Brzęk-Osiński. Następnie odpowiedzi udzie- 

lali ministrowie Piłsudski i Hubicki, oraz podsekretarze stanu Stamirowski į Gėrški. Za- 
mykając konferencję, p minister Piłsudski oświadczył, że rząd w najkrótszym czasie 
rozpatrzy przedstawione postulaty i zaprosi obecnych na konferencję celem udzielenia 
wyczerpu:ącej odpowielzi. 

Dalsza naprężona sytuacja w Rzymie 
` STOLICA APOSTOLSKA W OBRONIE MŁODZIEŻY KATOKICKIEJ 

CITTA DEL VATICANCQ. 5-VI. No posiedzeniu dyrektorjatu partji faszy 
stowskiej, zdecydowano narazie nie rozwiązywać akcj: katolickiej, jako ta- 
kiej, rozwiązać satomiast jedn2 z organizacyj, wchodzących w skład akcji 
katolickiej, a mianowicie „młodzież katolicką“ Gioventu cattolica). Władze 
faszystowskie, obawiają: się że ogromny wzrost „młodzieży katolickiej” 
(członków 140 tysięcy, — kandydatów 160 tysięcy) jei rzekomo wrogi sto- 
sunek do faszyzmu, oraz bojowy charakter organizacji, stwarza poważne 
niebezpieczeństwo dla faszyzmu i obecnego ustroju. 

Ё Naturalnie, wszelkie zarzuty nielojainošci paūstwowej, stawiane „,mto 
dziežy katolickiej“ są uroionemi objawami przywodcėw  faszystowskich, 7 
zarzutani bez cieni dowodów Przyczyna wrogiego ustosunkowani” sie i fa- 
szymu do „młodzieży katolicziej'* tkwi raczej w dążeriu do monopolu wy- 
chowania młodzieży włoskiej, w duchu zasad faszystowskich, w dużej mie- 
rze pogańskich i szowiristvcznych 

Z poglądami: faszyzmu na wychowanie młodzieży Stolica Apostolska 
nigdy się nie pogodzi, czemu dał wyraz niejednokrotnie w swych przemó- 
wieniach Ojciec św.. Mimo toczących się rokowań pomiędzy Watykanem a 
rządem włoskim, oraz zabiegów wielu osób, załagodzenia konfliktu, sytua- 
cja jest w dalszym ciągu naprężona i należy oczekiwać dalszego rozwoju 
wypadków. ` 

L ia ai S 

Przyjazd Marszałka Piłsudskiego do Wilna 
Dziś pociągiem dziennym o godz. 6 min. 15 przybył z War- 

szawy do Wilna Marszałek Józef Piłsudski. Marszałek przyjechał 
jak zwykie bez uprzedniego zapowiedzenia i wiadomość o jego 
przybyciu rozeszła się po Wilnie dopiero dziś rano. Wprost z 
dworca udał się Marszałek do pałacu reprezentacyjnego i za- 
mieszkał w apartamentach p. wojewody wileńskiego. Przyjazd 
Marszałka Piłsudskiego związany jest ze sprawami wojskowemi. 
Marszałek przeprowadzi t. zw. gry wojenne i zabawi w Wilnie 
do piątku przyszłego tygodnia. Nie jest wykluczonem, że odwie- 
dzi również ulubione przez siebie Pikiliszki, gdzie w roku zesz- 
łym spędził wywczasy letnie. 

Na dworcu Wileńskim spotkali pana Marszałka przedstawi- 
ciele armji z generałem Dąb - Biernackim na czele, pułkownik 
Krzyżanowski, pułk. Pakosz dowódca obszaru warownego, do- 
wódca grupy artylerji pułk. Schretter oraz dowódca I P.p. Leg. 
pułk. Wenda. Następnie wojewoda Kirtiklis w towarzystwie przed- 

„ stawicieli władz cywilnych. 
Razem z Marszałkiem Piłsudskim przybył z Grodna generał 

Litwinowicz. 
Zebrana na dworcu licznie publiczność zgotowała Marszałkowi 

Piłsudskiemu gorącą owację. 
W związku z zapowiedzianą grą wojenną pod osobistym 

kierownictwem Marszałka, przybył dziś rano do 
Wilna pułk. dypl. Gąsiorowski, szef inspekcji. i 

Z Marszałkiem przybył z Warszawy ppłk. Glabisch. 

LWA -— uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
VGLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

sca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

OSZMIANA 

milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
ilimetr 60 gr. W numerach świątecznych 

A sia = 50 proc ai R imiadatracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
cyfrowe i tabelaryczne o 

Dnia i czerwca przed godziną 17, 
Góra Zamkowa i Mały Zamek w No- 
wogródku zaroiły się barwną publłicz- 
nością. Ciągną długie szeregi. dzieci 
szko!lnych, gimnazja, gromadka  dzie- 
ciaków z ochronki sejmikowej, co w 
swych niebieskich czapeczkach wy- 
glądają jak przylaszczki, a każde z 
nich zaopatrzone w edpowiednią do 
wztostu taczkę. Wiaać czarne woale 
Sióstr  Nazaretar«*, prowadzących 
swoją gromadkę; łopocze śliczny zie- 
'ony sztandar Młodzieży Wiejskiej, da- 
lej straż pożarnicza, ' strzelcy, ciągną 
parami panie ze Związku Pracy Oby- 
watelskiej Kobiet pod przewodni- 
ctwem p. wicewojewodziny  Godlew- 
skiej i pani starościny  Hryniewskiej, 
wreszcie ukazują się p. p. starostowie 
z powiatów, co tego dnia Zjazd swój 
mieli, Rada miejska, przedstawiciele 
Związku Ziemian, organizacje społecz 
ne, a wśród tego całego różnorodnego 
zgromadzenia, uwijają się harcerze i 
harcerki, tworząc kordon i utrzymując 
porządek. 

Wysoko wzniesiony pomost, przy- 
brany zielenią; na tle jasnego nieba 
łopoczą długie chorągwie, a wszyst- 
ka to otoczone tym szerokim  widno- 
kręgiem zielonych pól, objętych na ho- 
ryzoncie daleką linją borów. A 

Pa chwilowej burzy, co w połud- 
nie nad Nowogródkiem przeleciała — 
jowiał świeży wiatr i niebo się rozja- 
śniło, jakby chciało wziąć udział w 
tem święcie naszej ziemi. 

W chwili przybycią pana wojewo- 
dy rozległ się chór dziecinnych  gło- 
sów: Wilja naszych strumieni rodzica 
-—- następnie zaległa cisza. W chwili, 
gdy pan wojewoda stojąc u stóp po-. 
mostu rozpoczął swe przemówienie, 
rozległy się dalekie dzwony w kościo- 
łach miasta i towarzyszyły pierwszym 
jego słowom: 

„Obywatele! nadszedł dzień ucz- 
czenia Wieszcza, Syna tej ziemi, My, 

którym przypadło w uddziale żyć na 
niej I pracę swą dla niej poświęcać, 
świadomi jesteśmy nietylko zaszczytu, 
ale i obowiązku, jaki z tego wynika — 
stać na straży tych wielkich ideałów, 
Które Adama Mickiewicza wyniosły na 
czoło nietylko naszego narodu, lecz i 
sa czoło wielkich ludzi świata. Rozu- 
miejąc ten zaszczyt i obowiązek, prag- 
niemy go święcie wypełnić i dlatego, 
gdy, w jesieni ubiegłego roku, przy- 
padła rocznica 75-letnia zgonu Wie- 
szcza —- 1ozumieliśmy, iż nie możemy 
poprzestać na jednodniowym na' Jego 
cześć obchodzie, lecz, że przykład 
'Wieszcza zmusza nas iść Jego śladem 
c» nie w słowach, lecz w czynach. 
«Tagnąc w granicach możliwości dać 
wyraz naszego hołdu w postaci Kopca 
3 Pomnika —- wzywamy _ nietylko 
was, tu najbliższych, lecz całą Polskę: 
chodźcie, by razem z nami grudkę do 
iego pomnika dorzucić! Zbierzmy . to, 
"o po Adamie Mickiewiczu zostało, 
tragmenty tego, co "On dla narodu 
stworzył i to nie dla czczej chwalby, 
lecz by pomnik Jego i przyszłe Mu- 
зешт z roku na rok, zwiększające się, 
świadczyły o naszej pamięci i czci dla 
Niego. Lecz i tego byłoby za mało. 
Chcemy stworzyć ośrodek, źródło, 
skądby się rozchodziła na cały kraj 
książka — książka, co jest jak życie — 
э _К(бгеіби/,тапепіасп swoich Mickie- 
wicz mówił: „że pragnie, aby 
każdą strzechę zabłądziłac. Geny 
żeby cały naród czerpał oświatę z tej 
ziemi, co zrodziła tego, który nam wol- ność wywalczył, by czerpał z niej Ida i giachę — wszystko, co pięk- nego i szlachetnego Wi 1 ZĘ pozostawił, am E 

; aszym celem i myślą przewodnia jest służyć Wielkieru ś Duchowi, a przez to --- naszej Ojczyźnie”. 
I znowu rozległ się chór głosów 

dziecinnych: „Gdyby orłem być, lot sokoli mieč...“, poczem przewodniczą- 
cy sekcji kopcowej p. dyrektor Zube- 
fewicz,  streścił historję powstania 
Kopca Mickiewiczowskiego, którego 
wzniesienie zainicjowane przed sied- 
miu laty przez miejscowe społeczeń- 
stwo wedle projektu profesorów Szysz 
ko-Boliusza, Kłosa i Remera —. obec- 
nie zostało w czyn wprowadzone. 

„Pomnik dla Mickiewicza w No- 
wogródku, miał być wzniesiony nie ze 
spiżu, lub kamienia, lecz z tej lego 
1odzinnej ziemi, aby każdy mógł w je- 
go budowie wziąć udział -— ząś miej- 
sce to obrane zostało w pobliżu tej 
Fary, gdzie Mickiewicz chrzest święty otrzymał, obók ruin tego Zamku, przy których swe dzieciństwo spędził i któ- 
ry dał Mu natchnienie, ' › 
pięknej postaci Grażyny. 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK > mega St Mic 
N. ŚWIĘCIANY — garnia 

k — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -- Księgarnia Polska — St, Bednarski. | 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Łubowskiego, ul. Mickiewicza 1 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N, Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — mil. Mickiewicza 24, F. Juczev=r= - 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

Jažwinskiego 
0. 

T-wa „Ruch“. 

tekstem 15 gr. Komiinikaty oraz | 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

eźniowie brzescy powołani PIERWSZY „DZIEŃ: MICKIEWICZOWSKI” 
w Nowogródku ; 

Pierwotne założenie Kopca miało 
miejsce 27 maja 1924 roku w obecno- 
ści Prezydenta Rzeczypospolitej, bi-- 
skupa Pińskiego i innych przedstawi- 
cieli społeczeństwa i wojskowości. 
Praca rozpoczęta była olbrzymią. jed- 
nak dzięki chętnej pomocy | ludności, 
projekt zostaje obecnie zrealizowany i 
niema obawy, aby prośba zwrócona w 
imieniu Komitetu Mickiewiczowskiego 
do całego społeczeństwa — nie znala- 
zła należytego 
przybywający w tym miesiącu do No- 
wogródka, przyczyni się swą grudką 
ziemi do wykończenia. Mickiewiczow-. . 
skiego Kopca, a w dniu dzisiejszym, 
po pierwszych taczkach, sypanych rę-. 
kami Komitetu i delegatów, obecnych 
ta szkół i stowarzyszeń — rozpocznie | 
się praca, prowadzona dalej przęz każ- 
dego, co w niej udział mieć zechce. 

Przy towarzyszeniu chóru dziatwy, 
wtórujących im skowronków i łapota- 
niu biało czerwonych chorągwi — pier - 
wszą taczkę ziemi wnieśli na sam 
szczyt Kopca pan wojewoda Beczko- 
wicz i prezes Sądu. Okręgowego Mu- 
raszko. Drugą p. wicewojewoda — Со- 
dlewski i p. burmistrz inż. Wolnik; 
trzecią p. zast starosty: Drewnikowski 
i prezes Związku Ziemian Romer. Da- 

zrózumienia. « Każdy | 

lej panie ze Związku Pracy Obywatel- - | 
skiej Kobiet, delegaci Związku Naucz. . 
Polsk. w Nowogródku, strażacy, mło- 
dzież wiejska i najbardziej niecierpli- 
wie oczekująca swej kolei dziatwa 
szkolna, dla której chwiła ta również, 
jak i dla nas wszystkich, będzie pięk- 
nem wspomnieniem na całe życie. 

M. Rom. 
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Jak wiadomo, prof. Piccard osiąg- 
nął wysokość 16 tysięcy metrów ponad 
ziemią, t. zn. około 4000 metrów po-- 
rad granicą, przebiegającą pomiędzy 
iroposferą i stratosferą, znajdującą się 
na wysokości 12 do 13 tysięcy me- 
trów. — Jest to największy rekord wy- 
sokości dotychczas przez człowieka 
osiągnięty. Przedtem olbrzymią wyso- 
kość osiągnął Gray, którego balon 
wszakże pękł, a łotnik poniósł śmierć 
tragiczną. Oficjalny zatem rekord wy- 
sokości balonu przysługiwał .niemiec- 
kim uczonym. piofesorom Bersonowi - 
i Suringowi. — Największa wysokość, 
jaką osiągnął płatowiec pilotowany. 
przez leitenanta Souceka, leży o całe 
3000 metrów poniżej wzlotu balonu 
Piccarda. 

DZIESIĘCIOLEC/E MARYNARKI | 
ŁOTEWSKIEJ 

"GDYNIA. PAT. W dniu 10, 11 i 12 
czerwca, rb. odbędzie się w Libawie uroczy 
sty obchód 10-lecia istnienia marynarki wo | 
jennej, na którą rząd łotewski zaprosił w 
drodze dyplomatycznej, wojenną marynarkę 
polską. W uroczystości .tej o charakterze 
międzynarodowym, wezmą udział oddziały 
marynarki wojennej tak państw bałtyckich, z 
jak i wielkich niocarstw zachodnich — 
Anglji, Francji, pozatem Szwecji, Niemiec. 
Marynarkę polską reprezentować będzie, dy- 
wizjon minowców składzie: ORP.: „Wicher”, 
„Šlązak“ i „Podhalanin“, pod dowództwem | 
komandora Ungura który wraz z szefem. 

  

sztabu floty kom. por. Solskim, przybędzie 2 3 
do Libawy, na pokładzie ORP. „Wicher“. 

POŽAR W MONACHIJSKIM PALACL | 
SZTUKI ! 

BERLIN. PAT. — Donoszą z Mo- 
nachjum, że dziś w nocy o godzinie 
3 wybuchł w Pałacu Sztuki gwałtowny 
pożar. Gmach, w którym mieściła się 
wystawa, został zupełnie zniszczory. 
Przyczyna pożaru nieznana. Straż po- 
*żarna musiała się ograniczyć do zloka- 
lizowania pożaru. 

  

KATASTROWA AUTOBUSOWA 
POZNAN. PAT. — Autobus, wiozący do 

Poznania wycieczkę Radjoklubu Gimnazjal- 
nego, złożoną z 27 osób, wpadł wskutek | 

do stworzenia uszkodzenia kierownicy do rowu. Kilka osób 
odniosło cięższe, kilka zaś Iżejsze obrażenia. |   

Podniebne loty || 
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PLISA. 
— Pracownicy samorządu gminnego w 

pracy społecznej. Kto bliżej zna życie wsi i jej 
wielkie potrzeby natury gospodarczej i kul- 
tura'nej, kto obserwuje uważnie w jak szyb 
kier: tempie wznosi się ona na poziom wy- 
mogów życia współczesnego, ten z niema- 
lym podziwem przyzna, iż w ciągu niespełna 
lat kilkunastu na tym terenie dokonan? istot 
nie wielkiego dzieła 

Wieś polska, mimo ogólnego kryzysu e- 
Vanomicznego a nadewszystko, wyjątkowa 
ciężkich warunków gospodarczych w jakich 
znarduje sie rolnictwo, idzie w zwycięskim 
pocnodzie naprzód do lepszego jutra, do 
wzmiecnienia swej siły gospodarczej, do osią 
gnięcia poziómu europejskiego pód wzgle- 
dem kulturalnym i oświatowym. 

Wielkie i bez uprzedzeń zainteresowanie 
ludności wiejskiej samorządem terytorjalnym 
sprz pomyślnym warunkom rozwoju gmi 
ny wiejskiej — gmina zaś skupiając w swo- 
jem łonie najteższe siły z pośród ludności 
wiejskiej, zasiione coprawda w skromnych 
rozmiarach, elementem inteligencji pracują- 
cej z pośród pracowników gminnych, speł- 
nia poważną funkcję motoru pracy społecznej 
na której oparty jest stały postęp kultury i 
rozbrdowa życia gospodarczego ośrodków 
wieiskich. RE 

Wielką i może najwięcej odpowiedzialną 
rołę w pracach społecznych odgrywa właś- 

'_ mie ta nieliczna garstka inteligentów — pra- 
cowników gininnych. 

Oni jako pracownicy samorządowi i dzia 
lacze społeczni są nietylko inicjatorami wszeł 
kich poczynań, znaczących postęp i cywili- 
zację, lecz po części są również i ich wy- 
konawcami. Śmiało rzec można, iż niema pra 
wie ani jednej gminv wiejskiej, gdzieby w 
kółkach rolniczych, spółdzielniach  kredvto- 
wych, czy też rolniczo - handlowych, stra- 
żach pożarnych, spółkach zalesieniowych, ho 
dowlanych czy drogowych instytucjach oświa 
towych, jak oświata pozaszkolna,  dozory 

   

  

  

  

szkolne, teatry i domy ludowe, oraz we iwszy 
stkica organizacjach społecznych jakie tyl 
ko ss do nomyślenia w gminie wiejskiej, za- 
brakło pracownika samorządu gminnego. 

Sa oni wszędzie -— i porając się z nawa- 
łem pracy zawodowej, poświęcają każdą 
swoją wolną chwilę pracy społecznej. 

lest ona cicha, gorliwa i pełna poświęce- 
nia, > jednak zapomniana Nie widzą jej 
przeważnie ci, którzy jako autorytety, stwier 
dzają zgodnie znaczny postęp w rozwoju ży 
cia mtelektualnego wsi i widzą w tem wzrost 
potęgi państwowości polskiej. 

Związek Pracowników Administracji Gmin 
nei, skupiający w szeregach swoich tysiące 
pracowników samorządu gminnego, rozsia- 
nvch drobnemi grupkami po całej Polsce, 
pragnąc wykazać opinji publicznej, jaką do 
niosłą rolę w dziele odbudowy państwa pol- 
skiego spełniają jego członkowie, podjał bar 
dzo piękną iniciatywę przeprowadzenia sta 
tystyki udziału w pracach społecznych pra 
cowaików samorządu gminnego. 

Rozpisana w tej sprawie ankieta przy- 
nosi bardzo ciekawe dane statvstyczne z te 
rcnów poszczególnych powiatów. Należy 
bowiem nadmienić, iż statystykę przeprowa 
dza Związek  Centralnv za pośrednictwem 
swoich 130. dobrze zorganizowanych Oddzia 
łów "powiatowych. które doceniajac  zna* 
czenie prowadzonej akcji noszącej charakter 
natury nietylko związkowej, lecz posiadają 
cej wvbitne cechy akcji państwowo - spo 
tccznej,* kardzo energicznie przystąpiły do 
prący i należy mieć nadzieję, że wkrótce za 
równo sfery zainteresowane jak i szersze spo 
feczeństwo interesujące się żywo życiem kul 
turalno - społecznem wsi polskiej, dostaną 
wierną jego odbitke w postaci rezultatów 
orzeprowadzonej przez Związek pracowni- 
xów gminnych, ankiety. 

Szczegółowe dane statystyczne z nasze 
q0 powiatu bedziemy mieli możność podać 
wikrótce do. wiadomości naszych czytelni- 
ków. 
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FRAGMENT Z ŽYCIA STOWAR7YSZENIA 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ 

NA TLE ŚWIĘTA DRUCHEN W DNIU 31 MAJA 1931 ROKU 

Kto — jak kto, lecz ja wolę wieś; tam do 
diero człowiek zaczyna wznosić się myślą 
do wszechmocy Stwórcy Najwyższego, znaj 
dując na każdym kroku dzieło rąk jego. A 
— stąd i ludzie są inni: uprzejmi, gościnni; 
radzi są, jak im poda się dobrą radę, doda 
się otuchy i wiary w lepsze jutro. Wędru- 
„gc wśród ludzi, lubię przebywać z Młodzie 
żą. W Młodzieży łatwo dopatrzeć się pier 
wiastków bardzo pięknych. Widocznie — na 
tej podstawie — Młodzież ze swej strony 
tak dąży do znalezienia harmonji między tym 
pierwiastkiem swej istoty a życiem powsze 
dniem. Na tei podstawie — według mego 
zdania -— jest oparta cała praca w kierunku 
dobrego wychowania młodych pokoleń. Ta 
praca szczególnie uwydatnia się -— właśnie 
— na wsi. Jakkolwiek powiedziałem wyżej, 
ze na wsi ludzie są lepsi, to jednak nie zna 
czy, aby byli mocno podobni do doskona- 
„ych. A gdy wśród zwykłego w naszych wa- 
1unkach życia da się spotkać coś nieprze- 
ciętnego wśród ludzi, wzbudza to zrozumia- 
łe zadowolenie. ; 

Takiem nieprzeciętnem zjawiskiem wśród 
społeczeństwa — jest organizacja OO 
o bardzo popularnej dziś nazwie. -— S.M.P. 
Gdy się idzie — jak to się mówi: „gdzie o- 
czy patrzą”, to się widzi SMP wszędzie 
SMP.... młodzież z całkiem wyrażnemi prze- 
jawami piękna w duszy, dążącą «wznieść 
się po nad poziom moralny swego środowi 
ska. Dła oka przechodnia, ta Młodzież, sta 
mowi nadzwyczaj miły obraz; prześliczne 
mundurki i konfederatki druchen i poważnie 
nformy z odznakami SMP druhów. Sta- 
iając zasadniczo piękno duszy przed pię- 

kem ciała; piękno wnętrzne przed pięknem 
zewretrznem uchylam jednak czoła przed 
tym, kto łączy w sobie te dwie rzeczy. 

Po całodziennej tedy wędrówce m dniu 
31 maja rb. wśród wyżej wspomnianych zja 
wisk, kiedy to człowiek zajrzał do Nowych 
i do Starych Trok, do Landwarowa i szere- 
gu innych miejscowości, — z radością w 
duszy lecz z dużym sturbowaniem powłoki 
„ziemskiej — powracałem do Wi'na. Gdy ktoś 

| mieszka — powiedzmy — na Pośpieszce, a 
powraca per pedes apostolorum od strony 
Landwarowa, zmuszony jest przechodzić 
przez centrum miasta, Ja również musiałem 
przechodzić przez takie dzielnice — jak u- 
lica Trocka, Dominikańska . Mając przed so 
bą Św. Jaūską, a dalej już wolniejszą prze- 
strzeń —chociaż dosyć smutną, albowiem 
ilekroć przechodzę mimo kościoła Św. Św. 
Piotra i Pawła, zawsze zadaję sobie pyta- 
nie, czyja tutaj jest niedbałość, że dotych 
czas przy tej parafii nie ma SMP. A w tem 
na Trockiej, a szczególnie w okolicy ulicy 
Niemieckiej zaczął mi dolegać zapach śledzi, 

. cebuli, czosnku i innych delikatesów tak cha 
rakterystycznych dla gnieżdżących się w tej 

„ dzielnicy -— jako głównego ce ntrum — „łu- 
du wybranego”. A że ja maluczki, wogółe 
etaram sie trzymać w od!egłości od wszel 
kich wiybranych, starałem się rychło wydo- 

" stać się z tej dzielnicy. Wnet, gdy dochodzi- 
iem do księgarni Św. Wojciecha przy ulicy 
Dominikańskiej, u wejścia prowadzącego do 
redakcji „Dziennika Wileńskiego" zauwa- 
żyłem niezwykle ożywiony ruch. W pierw- 
szej chwili pomyślałem sobie, czy aby nie 

  

  

  

        

   
     
  

  

  

Nie tak łatwo zdecydować się i u- 
łożyć plan podróży. Chciałoby się być 

| wszędzie, warto byłoby również być 
wszędzie. Głównemi przeszkodami 
zwykle są gotówka i czas. Rozmyślając 
rad ewentualnemi kierunkami, kra- 

| jami i możliwościami zacząłem się 
oglądać za towarzyszem  podró- 
ży. jechać we dwóch, albo trzech jest 
zawsze dużo przyjemniej, niż samemu. 
Amatorów wyjazdu znalazło się wyjąt- 

„ kowo dużo, lecz wszyscy „nie byli je- 
szcze gotowi”.. ! 

— Wie pan, — mówił mi jeden z 
nich. jadę do Angoli. Tu kryzys, o gotó 
wkę trudno, mrozi jakoś, duszro, a tam 
słońce, owoce, małpy i: murzynki! Mu- 
1zynki zbierają świeżutkie banany i po 
marańcze -— czyż nie rozkosznie? Czy 

| Pan lubi banany? — zapyta! mnie i nie 
| czekając odpowiedzi dalej perorowal: 

bo widzi Pan te kraje zamorskie to są 
żyzne, zawsze ciepło, murzyni są bar- 
dzo tanim robotnikiem, a takie owoce 
jak daktyle, banany. pomarańcze, dzi 

_słai już nie są przedmiotem zbytku, bo 
europejczyk bez nich obejść się nie mo- 
że. Albo naprz. kauczuk, kawa, kakao! 
izeba to tylko zebrać i wysłać. Czło- 

jest na najście na „Dziennik Wileński" „lecz 
rozwiały się .moje obawy, gdy zauważyłem 
licznie wchodzące do wejścia druchny SMP. 
ich obecność była całkowita gwarancja, że 
w tem miejscu odbywało się lub miało się 
odbywać coś pięknego. Pod wrażeniem mi 
iych chwil przeżytych na wsi i wiedziony cie 
kawcścią, a bardziej jeszcze  prześlicznym 
strojem druchen, które na tym zakurzonym 
i zażydzonym tle miasta robiły szczególnie 
miły dla oka widok — to tak — jak kwiaty 
na dzikiem wybrzeżu — krocząc za innemi 
gdzieś po schodach na górę znalazłem się w 
dužei sali. Nie miałem co prawda obaw, że 
mnie wyrzucą, bo niejednokrotnie przekona- 
łem się c gościnności i dobrem włychowaniu 
Młodzieży w. SMP., jednak uprzejmość, z ja- 
ką druchny spotykały i przyjmowały szereg 
osób w Ognisku swojem, a w tej liczbie i 
maie— była czemś niepowszedniem.  Zna- 
ląc swą wartość — usiadłem w kaciku i za 
cząłem rozglądać się po sali. Sala nie wy- 
warła wrażenia tego piękna, jakie cechowa- 
ła same druchny; duża, z ładna sceną, z do 
stateczną sceną, z dostateczną ilością ume 
blowania, to jednak wszystko: to — nie przy 
tulne. Zawważyłem, że drichny wchodzą da- 
lej w głąb lokalu, wyżej —na górę. Zajrza- 
łem i tam, szukając istotnego Ogniska, jakie 
zwykle umieją stworzyć SMP. W tej wę- 
drówce natrafiłem na to czego szukałem, mia 
nowtcie. ślicznie urządzone Ognisko SMP— 
żeńskiej im. ks. Dąbrówki i SMP — meskieį 
im. św. A!ojzego przy kościele św. Ducha 
w Wilnie. objaśniono mię dalej, że cały za- 
obsorbowany rich jest spowodowany przyga 
tawianiem się Młodzieży Stowarzyszeniowej 
do akademji w związku z świętem druchen. 
Powzóciłem z ślicznie urządzonego Ogniska 
SMP do sali o piętro niżej położonej. Zająłem 
skromniutko, miejsce i czekałem na rozpoczę 
cie akademji Na sali zauważyłem księdza 
kanonika Kuleszę, dużo Młodzieży i liczne 
grono starszego społeczeństwa. Po otwarciu 
kurtvny oczom zaciekawionych widzów, a 
moim — najbardziej, przedstawił się śliczny 
obrazek. Na scenie grupa druchen ze sztan 
darem odśpiewała hymn Młodzieży Stowa- 
rzyszonej: Za tem przemawiał iakiś pan tak 
opalony, jakbv poza wygrzewaniem się na 
słońcu nie nie miał do roboty. W słowach 
iego jednak dzwięczała nuta wielkiej miłoś- 
ci dla SMP i jej duchowych  przewod- 
ns:ków. Podobno był to przedstawiciel Zwią 
zku Młodzieży Połskiej w Wilnie. Następnie 
szereg popisów, i deklamacyj ładnie wyko- 
nanych przez druchny i dwa żywe ohrazy. 
w których została odzwierciadlona ideologja 

  

  

  

   

    

„SMP Była tam strawa duchowa i dia pra- 
wdziwego amatora muzyki i śpiewu .Mianc- 
wicie -- w Żywymi obrazie, który przedsta- 
wiał modlącą się w celi klasztornej zakonni- 
cę p. Bantlówna Zenaida, urzędniczka Kura 
torjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego, bar- 
dzo ładnic wykonała pieśń „Ave Maria“. Re- 
żyserja akademji spoczywała w rękn p. puł 
kawinikowej Jadwigi Turowskiej. 

Z tego otoczenia wyniosłem w duszy dwa 
uczucia: przedewszystkiem wielka wdzięcz 
ność dla druchen i patronatu SMP z księ- 
dzem kanonikiem Kuieszą na czele za mile 
spędzone chwile w prawdziwie rodzinnej a- 
tmosterze przez nich wytworzonej i usta- 

wiek biały ma duże połe do działania. 
On tylko organizuje, pracują zaś mu- 
rzyni. Za człowieka białego zaś czas 
pracuje. Niedawno wrócił z tamtąd pan 
H. Podobno przywiózł z Afryki grub- 
szą gotówkę*. 

Przypadek chciał, że spotkałem i 
poznałem pana Prószyńskiego, który 0- 
kazało się, że właśnie jedzię do Afryki, 
do Senegalu, lub Kamerunu po złote 
runo. 

„Wie Pan, mówił mi pan Prószyń- 
ski, Afryka to jest kraj z którego czło- 
wiek biały nie chce wyjeżdżać, W Afry 
ce ludzie inaczej żyją, inaczej oddycha 
ją, tam ludzie nawzajem nie wchodzą 
sobie w drogę, tam dla. wszystkich wy 
starcza miejsca. Przyroda tam jest cu- 
downa, choć klimat dla europejczyka 
jest cieżki. zh 3 

Jednak europejczyk, gdy musi wyje 
"chać dla poratowania -zdrowia do Eu- 
jopy, w tej starej Europie wytrzymać 
długo nie może, często urlopu nie koń- 
czy i wraca z powrotem do Afryki. A- 
fryka ma jakiś magnes — Afryka cią- 
gnie", zakończył mój przyszły towa- 
rzysz podróży. 

E CHA KRAJOWE 35 protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym 
WARSZAWA. 6-Vi (tel. wł. „Słowa*). W poniedziałek 8 b. m. Sąd 

Najwyższy rozpatrywać będzie dalszą serję protestów wyborczych. Tvm ra- 
zem na wokandzie Sądu znajdą się trzy protesty przeciwko wyborom w 
„kregu Nr. 51 — (Lwów, powiat — Żółkiew —Sokal—Rawa Ruska —-- Jawo 
rów — Ciechanów). Jedon protest zgłosili zwolennicy Centrolewu z józe- 
tem Malinowskim na czele dwa pozostałe Ukraińcy z Wasylem Rarabarzem. 
"oraz Franciszką i Helena Michoniównemi. 

Rząd litewski nie uznaje msgr. 
Bartoloniego za nuncjusza 

RYGA. PAT. „Rigasche Rudschau'* donosi, ze rząd litewski wysłał do Watykanu 

notę, w której protestuje przeciwko wzięciu udziału przez nuncjusza Bartoleniego w 

Kongresie Eucharystycznym, który odbedzie się w Wołkowyszkach. W nocie powyższej 
rząd litewski zaznacza, iż nie uwuża msgi. Bartolieniego za runcjusza i wrazie gdyby 

msgr. Bortoloni, wziął czynny udział w kongresie, rząd litewski będzie zmuszony zaś 

stosowaś w stosunku do jego osuby, represje, jakie mogą być stosowane  przeciwko| 
osobie duchownej, niemającej obywatelstwa litetwskiego.- W dniu wczorajszym  msgr. 

Bartoloni otrzymał zawiadomienie ministerstwa spraw zagranicznych, iż winien on w 

ciągu 24 godzin, opuscić terytorjum Litwy. Mieszkanie nuncjusza, jest strzeżone przez. 

iunkcjonarjuszów. policji. Nuncjusz, ma być w sobotę odstawieny przymusowo do gra- 
nicy niemieckiej. Zaostrzenie stosonków, pomiędzy rządek a Watykanem, wywołało w 

"Kownie wielkie wrażenie. 

KOWNO. PAT. W dniu 5 b. m. msgr. Bartoloni pod eskorta policji, został qd- 
stawiony samochodem do Ejdkun po stronie niemieckiej. 

Sprawa Konkordatu pomiędzy 
Watykanem a Włochami - 

CITTA DEL VATICANO 5-VI Z kćł watykańskich kategorycznie zaprzeczają 

pogłoskom, jakoby Stolica Apostolska dążyła do zerwania konkordatu z Włochanęi. 
Wręcz przeciwnie, Stolica Święta pragnie zachowania i zatrzymania w całej rozciągło- 

ści postanowień konkordatu, oraz umowy laterańskiej. 

'_ Strona, która łamie literę i ducha zawartych truktatów, są oczywiście władze” 
wioskie. 

Izba handlowa nowojerska zrywa tranzakcje 
z sowietami 

MOSKWA. PAT. Do prasy sowieckiej donoszą, że Izba Handlowa sta- 
nu nowojorskiego uchwaliła rezolucję, żądającą przerwania wszelkich tran- 
zakcyj handlowych, z Rosją sowiecką. 

W obranie niewolników: sowieckich 
GENEWA PAT. — Delegat pracodawców szwajcarskich inż. Tzant, wyg'nsił w 

dniu 6 b, m. na posiedzeniu międzynarodowej konierencji pracy przemówienie, w któ- 
rem: podkreślił, że konferencja wirna zastanowić się nad tem, czy nie możnaby skutecz 

nie zaprotestować przeciwko niesłychanym warunkom pracy w Rosji sowieckiej, gdyż 
praca ta, przypominająca pracę niewolników, stoi w jaskrawej sprzeczności z postano- 

'wieniami zawartemi w traktatach pokojowych. 
! Wprowadzając tego rodzaju warunki pracy, mogła Rosja sowiecka stosować 

swą znaną politykę dumpingową, która zaostrzyła jeszcze kryzys gospodtarczy i spo-, 
wodowała zamieszki w wielu krajach. 

Jak wiadomo, w przedstawionec1 konierencji pisemnem, dorocznem sprawozda- 

niu, Albert Thomas stwierdził, że wszelkiego rodzaju interwencja, przeciwko sowieckim 

"metodom pracy, nie może być skuteczna, i jest praktycznie niemożliwa. 

W dyskusji generalnej nad działalnością Międzynarodowego Biura Pracy, zabie- 

rało głos kilku jeszcze przedstawicieli pracowników, między innemi, z Jugosławii i 
Szwajcarji. Przedstawiciel pracoiawców szwajcarskich, wystąpit z całą energją, prze 
ciwzo drmpingowi sowieckiemu kwestjonował twierdzenie Alberta Thomasa, jakoby 

zagadnienie to, nie należy do kompetencji Międzynarodowego Biura Pracy. Mówca, jest 
zdania, że tylko współna akcja może doprowadzić do pomyślnych wyników, obowiaz 

kiem zaś Międzynarodowego Biura Pracy, jest zbadanie tej kwestji. 

Burzliwy wiec sjonistyczny 
SŁONIM (tel. od wł. koresp.). Dzisiaj w Słonimie przy ul. ]. Ponia- 

towskiego 6, © godz 16 został zwołany przez miejscowe organizacje sjoni- 
styczne wiec przedwyborczy w związku z wyborami delegatów na XVII Zjazd 
sjonistyczny. Podczas omawiania poszczególnych list kandydatów, pomiędzy 
uczestnikami wiecu wyłoniła się ostra dyskusja, Sdyż pOalej-sjoniści zwał- 
czali rewizjonistów. 

Dyskusja wkrótce przybrała formę kłótńi, później zaś — bójki, w któ 
rej posługiwano się pięŚciarii, laskami: krzesłami, Kitkunastu uczestników 
wiecu przedostało się nazewnątrz lokalu i stamtąd rozpoczęła atak na zebra- 
nych, obrzucając ich kamieniami. 

W walce potłuczono szyhy i wyważono okna. Poturbowano  kiłkana- 
ście osób. dwie osoby zostały ciężej pokaleczone. 

Policja rozwiazała wiec. 

===     

MIECH WRACA ŻYWA ZDROWA KREW 
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wiecznie utrzymywanej: pozatem głębokie 
ekonan'e, žė przepiękna ideologia SMP 

za Coraz szersze kręgi obejmując coraz 
szersze warstwy Społeczne, przenika coraz 
głębiej w dusze Młodzieży i do przekonań 
starszego społeczeństwa, — czego dowodem 

  

      

Wobec tego postanowiłem  zwie- 
dzić ten raj na ziemi i umówiłem się z 
panem Prószyńskim, że spotkamy się 
w Marsylji: ruszymy w dalszą podtóż 
już razem, drogą morską do Dakaru. 
Dalej mieliśmy jechać gdzie oczy ponio 
są w poszukiwaniu wrażeń i w pogoni 
2а nieznanem szczęściem, które w da 
iekiej Afryce jest bardzo bliskie i łat- 
wo osiągalne, gdyż wystarczy być па 
miejscu, by 'to szczęście posiąść, zro- 
bić się człowiekiem bogatym, niezależ- 
nym od kłopotów codziennych życia w 
Europie, tkniętej paraliżem starych 
przesądów i nowego kryzysu ekonomi- 
cznego. 

Mając już paszport zagraniczny: w 
kieszeni, myślałem, że wystarczy 
wziąć wymagane wizy i kupić bilet, 
by resztę roboty zdać na lokomotywę, 
kt6ra sapiąc i pocąc się, pracowicie wy 
ciągnie ciężkie wagony z krainy lodów 
i śniegów. do kwitnącej Rywiery, do 
słońca, do kraju, gdzie tylko niebo jest 
„Jak zamarzła woda”. & 

lednak nieprzewidziane całkiem tru 
Uności wyrastają czasem tam, gdzie 
stę najmniej tego można było spodzie 
wać. 

Uprzejmy urzędnik w konsulacie 
francuskim z przyjemnym uśmiechem 
zwrócił mi paszport, mówiąc: 

© Szkołę Polską. 
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icst żywa praca SMP we wszystkich dz 
nach i na wszystkich terenach życia społe- 
cznego. 

A Wam — Młodzieży —. szczęść Boże w 
dążeniu do osognięcia szczytnych ideałów 
SMP. „Przechodzień. 

   

    

— Q ile pan chce jechać do Afry- 
ki ekwatorjalnej to konieczne są jesz- 
cze następujące papiery: 

1) świadectwo moralności, 
2) świadectwo zamożności, 
3) zaświadczenie naszego lekarza 

przy konsulacie, że pan nie jest chory, 
organizm pana może znieść klimat Afry 
kańskich kolonij i pan ma zaszczepio- 
па озре“. 

Zaczęły się nowe podróże po urzę- 
dach. Wobec umówionego terminu spot 
kania z panem Prószyńskim musiałem 
się śpieszyć. Zacząłem od świadectwa 
moralności. Znowuż uprzejmy urzędnik 
w komisarjacie policji objaśnił mnie: 
„Pan złoży podanie, przyniesie znacz- 
ków stemplowych za sześć złotych i za 
dwa tygodnie pan się tu dowie. Możli- 
we, że świadectwo będzie już gotowe'. 

Czas jest najlepszym lekarzem na 
przykre wspomnienia. Z biegiem czasu 
przykre chwile zacierają się w pamięci, 
„nyśl o przeżytych kłopotach i nieprzy 
jemnościach przestaje być przykrą, 
przeciętny człowiek przywyka do tej 
myśli, i odnosi się do swojej przeszło- 
ści, jak do czegoś przeżytego przez 
kogoś innego. 

Widocznie w stosunku do mnie to 
jest jeszcze zbyt blisko. Wszystkie te 
formalności są nudne i przykre. Wo- 

ŚWIAT W XXX WIEKU | 
SENSACYJNA PRELEKCJA D-RA INGE W LONDYNIE. 

Wśród powszechnego zainteresowania, 
wygłosił w „The Royal Instution*  wybit- 
nv uczony i filezot dziekan katedry św. Pa 
wła w I.ondynic, dr. Inge, ciekawa prejekcję 
p.t. „Przyszłość rasy ludzkiej — wizja świata 
za 1000 lat". 

W prelekcji swej, dr. Inge 
następujący obraz Świata w roku 

0. 

naszkicował 
Pańskim 

2 

Wojna przestała istnieć na globie ziem- 
skim: zniknęły zupełnie taryfy celne. Więk 
szośc narodow globu naszego stala się sa- 
mowystarczalną. Pojęcie polityki zaganicznej 
zostaje skreślone ze słownika mieszkańców 
ziemi. Niema armij, flot, znikła patrzeba pła 
cenia podatków i świadczeń socjalnych, a 
funkcje centralnego rządu są wyłącznie nomi- 
nałne. Parlamenta zbierają się tvlko raz de 
rck1 na dwutygodniowa sesię, jako dostoj- 
ne senaty, w których zasiadają w większoś 
ci eks-urzędnicy i wycofani..biznesmeni (lu 

ie interesów). 
Zagadnienie populacji w roku 2931 przea- 

siowia się nastepująco: kult doskonałości 
fizycznej jest imperatywem wszystkich na 
rodów globu ziemskiego. Państwa regulują 
przyrost ludności. Klasyfikacja małżeństw, 
według skali wcjskowej: t. zw. grupa A, 1 
ceniona będzie więcej, niż wszelkie boga 
ctwa i tytuły, oznaczać bowiem będzie przy 
należrość do najbardziej uzdolnionej i przy 
stosowanej do zmienionych warunków ży 
cia klasy ludności. U szczytu drabiny spo 
tecznci stać będą udzie, którzy wykaża naj 
większą ilość przodków, przynależnych do 
klasy... A. 14 

W. społeczeństwach XXX wieku zniknie 
instytucja... adwokatów i zbrodnia stanie 
się zupełna rzadkością, niekaraną nigdy wi 
zieniem. Ustawodawstwo sądowe w 
wieku uznawać będzie tylko za zbrodniarzy 
ludzi o instynkcie anty - społecznym. Ten 
gatunek „specieś* ludzi w sposób dyskret 
nv i hezbolesny wyprąwiany zostanie na 
drug. świat. w t. zw. „Izbach śmierci”, t. 
|. zn.odernizowanych instytucjach wiezien - 
nych, zaopatrzonych w neo-amerykańsk'e 
stołki elektryczne. 

Co de przyszłości komunikacji plańetar 
nej snuje dr. Inge następujące wizje: 

Zachodzą dwie możliwości — mówił dr. 
Inge, — że albo mieszkańcy ziemi wpierw 
skolonizują Marsa, albo Wenus, lub odwrot 
nie, nastapi inwazja Marsyjczyków na naszą 
planete Druga możliwość jest więcej realna, 
albowiem nawet, gdybyśmy przyjęli za 
pewnik, że postep komunikacji w ciągu naj 
biższych 10 wieków dojdzie do takiej dos 
konałości, iż człowiek z naszego globu od 
bywać będzie w stanie loty miedzyplanetar 
ne na dystansie 20 1 30 miljonów mil bez po 
wietrza, to jednak mieszkańcy ziemi nie zdo 
łają zachować żvcia w mroźnej atmosferze 
Marsa, lub na tonacej w oceanach Wenus. 

W daiszym ciągu swej prelekcji dr. In- 
wia się nad przyszłością naszej 

„i snuje takie uwagi: 
Przypuśćmy, że za 500 lat bolszewickie 

rządy w Rosji wyprodukują typ. całkowicie 
zmechanizowanego człowieka. Wyobraźmy 
sobie, ustrój społeczny, w którym wszelka 
iniciatywa prywatna, wszelki poryw  inspi- 
racii, pragnienie indywidualnej wolności, zo 
stało bezlitośnie zdławione. Zbliżamy się wte 
dy do ustroju, jaki panuje w Świecie... o- 

TANI TYDZIEŃ 

Kapeluszy 
CENY KONKURENCYJNE 

Gdańska 6 

ODEZWA 
Niedawna powódź, która takie ogro 

mne spustoszenia spowodowała w na- 
szych województwach _ północno - 
wschodnich w dorzeczach Wilji, Nie- 
mna i Dźwiny, w tem ostatniem dorze 
szu na prawym brzegu rzeki, wywołała 
także wielkie zniszczenie i straty, 
wśród naszych rodaków, których sie- 
dziby pozostały poza granicami Pań- 
stwa Polskiego, w dawnych polskich 
laflantach, znajdujących się dziś w o- 
brębie państwa łotewskiego. 

Straty głównie poniosła mianowicie 
ludność okręgów Krasławskiego i Grzy 
wskiego ——ludność w znacznej ilości 
polska. 

Wileńskie Koło T-wa im. Ad. Mic- 
kiewicza, którego zadaniem jest przy- 
chodzić z pomocą dla rodaków poza 
granicami Rzeczypospolitej, wzywa 
wszystkich o pomoc dla inflanckich ro- 
daków. 

Ofiary skierowywać należy do To- 
warzystwa im. Ad. Mickiewicza (Kon- 
to nr. 5 w Wil. Prywatnym Banku Har 
Alowym). : 

Za Zarząd Wileńskiego Koła T-wa 
im. Ad. Mickiewicza. ` ‚ 

Przewódniczący: Alfons Parczewski. 
Skarbnik: Kazimierz Swiątecki. 

    

    

  

bec tego zamilczę o tem, szczególniej, 
że każdy może sam popróbować tych 
przyjemności, o ile jest tego ciekaw. 

Jednak wszystko ma swój koniec: 
8 lutego wreszcie wyjechałem z War- 
szawy. Mój wagon bezpośredniej komu 
nikacji, przepełniony koło Warszawy, 
powoli zaczął się wypróżniać i granicę 
przejechało zaledwo kilka osób o wy- 
glądzie izraelickim, udających się do 
Mentoriy na kurację. 

Długą noc urozmaiciło parę rewi- 
zyj. Urzędnicy przyczepili się do ko- 
goś, kazali zapłacić, innemu pasaże 
"owi odebrano butelkę konjaku, po- 
czem wynieśli się z minami ludzi, któ 
rzy dokonali wielkiego dzieła, oświad 
czając, że „formalności graniczne są 
skończone". 

Do Wiednia pociąg przyszedł z nie 
znacznem opóźnieniem, gdyż dwie do- 
py szalała ogromna śnieżyca i była 0- 
bawa že lokomotywa nie  przebrnie 
przez nawiane zaspy Śnieżne. Dalsza 
droga prowadziła po zboczach gór, lub 
przez tunele, co chwila zakrywając i 
zasłaniając jak na ekranie śliczne wi- 
doki widnokręgu. 

Na błyszczącym śniegu jasno były 
widoczne skomplikowane esy i floresy 
wypisone nartami sportsmanów, któ- 
rzy tłumnie podążyli z miasta, korzy- 

   

  

   

   

  

waców, z tą tylko różnicą, że wręcz cudo 
ne zróżniczkowanie funkcyj społecznych 
organizacyj życia pszczół, mrówek i tei 
mitów, pozostanie dla  „species* Judzkieg 
nieosiągalnym ideałem. 

wiat nasz jest na drodze do wyprodi 
kcwania całkowicie nowej cywilizacji, a s; 
une tempo przemian społecznych na di 
dze do nowego świata, który w oczach 1 
szych wyrasta, powinno zmusić nas do ja 
najdalej posuniętego krytycyzmu - naszy: 
obecnych  instytucyj społecznych. Fund 
menl, na którym powstała nasza cywiliz 

. oparta na 3 przesłankach: religji, pr 
watnej własności i rodzinie, tkwi nadal r 
wzruszalnie, jako najistotniejsza cecha na 
ry ludzkiej, odziedziczonej od setek gene 
cyj i niewątpliwie przetrwa  eksperymen 
komunistyczne i idee, które na przestrze 
najbliższych 10 wieków stworzy cywili: 
cja. 

W WIRZE STOLICY. 
NOWY STRAJK 

— Proszę o gazetę. 

— A kiedy niema! 
-— Czemuż to? 

-— Strajk!! 

Pisma milczały, więc nikt o niczem ni 
wiedział, ale sytuacja była naprężona oc 
dawna. Sprzedawcom powodzi się dobrz 
i są zadowoleni — zato kolporterzy, ci c 
dostarczają stosy gazet z drukarni do kc 
szów sprzedawców, są w nędzy. Ciężko pi 
sują, pędzą na rowerach  obładowani je 
muły i w rezultacie razabiają: ponoć 17 . 
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  tygodniowo. Zastrajkowali. 

Coraz oszczędniejszem staje się życi: 
chcesz jechać taksówką — niema bo fiu- 
dusz drogowy, chyba się przysiądzicz 
na wózek  cul-de-jatte"a; gazety — w- 
szły, ave trzeba iść po nie do redakcji; o 
kina — nieczynne; na plażę — niema mij- 
sca, nie wpuszczą, więc po krótkim sp- 
cerku z powrotem do domu —- chciałeś w- 
"dać parę złotych, ale poczciwi strajkująy 
uchronili cię od tego, żeby tak jeszcze bzy 
1 cukiernie zamknęły swie podwoje, możnasy 
przestać pracować — naco, kiedv się rie 
wydaje. 

  

  

PROCES LOKAJA 

Marszałek Daszyński miał lokaja, który 
sterczał całemi dniami przed jego gabinetem 
w Sejmie. Gdy skończyło się marszałkówa- 
nie, Daszyński zwolnił sługusa, wystawiając 
mu zresztą dobre Świadectwo. jako uczci- 
wemu i pracowitemu. 

I oto teraz ów lokaj wytacza sprawę 

rządowi o odszkodowanie w wysokości 3500 
zł. za nadliczbowe godziny pracy. Zamiast 
przepisowych 8-miu godzin, trwał on na po- 

sterunku w przedpokoju normalnie po 18— 
12 godzin, a nieraz i 16 — 18. Konferencje 
do l-ej w nocy, długie obrady, konwent 

seniorów — wszystko wymagało obecności 

lokaja. 

Warto zaznaczyć , że pensję pobiera — 
śmiesznie mała, jak na swe dostojne i odpo- 

wiedzialne stanowisko: początkowo 150 zł. 
miesięcznie, a po pół roku 200. Tem przy- 

krzejszą mu była ta wstrzemięźliwość, iż 

marszałek pobierał przeszło 5000 zł. 

A przecie pracował mniej ode mnie, mó- 
wit iokaj. 

NA TORZE W ŁAZIENKACH 

Konkursy hippiczne mają coraz mniej 
powodzenia. Wściekle drogie bilety (25 zł. 

rą wszystkie dni), robią swoje, a sromotne 
klęski naszych jeźdźców, zniechęcają do 
reszty. Co to za przyjemność patrzeć, jak 

Francuzi robią parcours z jednym, dwoma 

błędami — a nasi walą przeszło 20. Jak do- 
tąd nie zajęliśmy ari jednego pierwszego 

miejsca w konkurencji międzynarodowej — 

raz drugie por. Sałęga, to szczyt sukcesu, 
Oczywiście niebezpiecznie jest wypowie- 

dzieć swoją i powszechną opinję:  cudzo- 

ziemscy jeźdźcy zrebili kołosalne postępy, 

nasi się pogorszyli, w najlepszym razie 
stoją w miejscu. 

Każdy patrząc na jazdę takiego Clave 

czy Du Breuil, ma wrażenie, że to maszy- 
na do przesadzania przeszkód — 0 mniej- 
szych plotach, niema co mówić — pewniak. 
Tymczasem nasi na najprostszych przeszko 
dach zbierają punkty karne, konie są naj- 
wyraźniej żle oskakane — raz po raz wyry- 
wają się jeźdźcowi. Czyja wina? Nie koni, 

ale jeźdźców — czemu nie  wytrenowali 
swych rosynantów. 

Na każdą klęskę — zawsze ta sama od- 

powiedź: niższa klasa naszych koni.. Ek, 
kogo tu bujać! K. 

Najlepiej jedźmy do Afryki stając z ślicznej pogody. Słońce odbi- 
jało się w kryształach Śniegu, zamienia 
jąc zbocza śnieżnych gór w mieniące 
się wszystkiergi kolorami djamenty, 
blask których przyprawiał patrzącego 
o bół oczu. Widoki zmieniały się jak w 
Kinematografie. 

Pod wieczór byliśmy na granicy 
włoskiej. Do wagonu weszła cała ko- 
1aisja, złożona z policji i celników. Naj 
dłużej i najszczegółowiej badał faszy- 
sta w czarnej koszuli. Przeglądał tytu- 
ły wszystkich gazet, zaglądał do ksią- 
żek. 

Wkońcu wszelkie formalności u- 
kończono i pociąg ruszył. Zaczęliśmy 
szybko staczać się z góry ku morzu. 
Po godzinie jazdy śniegu już nigdzie wi | 
dać nie było, w kilka godzin później 
byliśmy w Wenecji. 

Wyszedłem na peron bez 
Chłodu czuć nie było wcale. 

Mróz został za nami, byłem już w 
ciepłych krajach, w których miałem 
zatrzymać się niedługo, kierując się 
do gorących krai. 

palta. 

A. Brochocki. 

DIE
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KREDYT RYBACKI 
(KOMUNIKAT WIL. FOW. RYBACKIEGO) 

Wieńskie Towarzystwo Rybackie (Wil- 

no, Królewska Nr. 1) niniejszem komuniku 

je, że dzięki poczynionym przez Sekcję 
Producentów  Rvb, tegoż T-wa, staraniom, 

Państwowy Bank Rolny (oddział w Wilnie) 

pismem z dnia 27 maja 1931 roku powia 
domił T-wo, że otworzył kredyt dla gospo 

darstw jeziorowych na zakup sieci, zarybie 
nia wód, i t p. й 

Oprocentowanie kredytu wynosi 10 i pół 

x. rocznie.. 
„| Kredyt udzielany będzie narazie wyłącz 
nie podczas okresu letniego (połowy  let- 

nie), w terminie do dnia 1 lipca 1931 roku, 
na okres półtoraroczny przy następującej 
snłacie ratalnej: 

I reta 1595 udziel. kred. płat 5/2. 3155 

Il rata 209% udziel. kred. płat. 20 L 32r 

Mi rata 30% udziel. kred. płat. 15/IV 32 r 

IV rsta 35%, udziel. kred. płat. 15/X. 32 r 

Fożyczki udzielane będą bezpośrednio 
przez Państwowy Bank Rolny 

Przy nbieganiu się o kredyt petenci win 
ni składać podania do Państwowego Banku 
Rolnego; do podania należy dołączyć opi- 

uję Sekcji Producentów Ryb Wileńskiego 
T-wa Rybackiego i urzędowo stwierdzone 
informacje o stanie majątkowym pożyczko- 
biorcy i poręczycieli. W podaniu powinna 
być wymieniona kwota żądanego kredytu, 
craz bliżej uzasadniony cel, na jaki kredyt 
ma być przeznaczony, przyczem, o ile to 
dotyczyć będzie zakupu sieci, to Państwo- 
wy Bank Rolny, należność za nabyte sieci 
ookrywać bedzie bezpośrednio sprzedawcy 
sa mocy rachunku, wystawionego na imię 
nabywcy. pokwitowanego przez nabywcę 
sieci że faktycznie zakupione sieci odebrał. 

Podania o kredyt rybacki, wraz z wy- 
szczególnionemi wyżej załącznikami i na 
nodane _ wyżej cele, należy składać 
do Państwowego Banku Rolnego 
(Oddział w Wilnie, Wilno, W. Pohulanka 
24) niezwłocznie tdyż z dniem I lipca 31 
roku udzielanie pożyczek na okres letni r. 
b. zostanie wstrzymane, a niezrealizowane 
de tego czasu pożyczki zostaną  anulowa- 
ne. 

Sekcja Producentów Ryb czyni starania 
zcbv termin udzielania powyższego kredy- 
tu został przez Państwowy Bank Rolny prze 
suniety do dnia 1 sierpnia 1931 r. 

      

ZA I PRZECIW 
CZY KOOPERATYWY KONSUMCYJNE SĄ POŻĄDANE? 

Dod powyższym tytułem p. St. Wań 
kowicz na łamach „Słowa* zamieścił 
obszerny artykuł dyskusyjny. 

W końcowych wywodach autor 
twierdzi, „że nie należy zachęcać do 
tworzenia kooperatyw konsumcyjnych, 
choćby je propagowano ra tle ideo- 
wem*, i dalej kończy wnioskiem, „że 
handel prywatny jest jedynie zdrowym 
handlem*. Autor toleruje istnienie spół 
dzielczości kredytowej i wytwórczej rol 
ników, natomiast w czambuł potępia i 
wprost niemoralnym nazywa ruch spół 
dzielczy spożywców! 

Pan Wańkowicz twierdzi vwresz- 
cie, że wszystkie kooperatywy konsum 
cyjne z reguły muszą bankrutować. 
Wolne żarty! 
Największem przedsiębiorstwem hur 

towem w dziedzinie artykułów spożyw 
„dzych w Polsce jest dziś Związek Spół 
dzielni Spożywców Rzplitej Poiskiej 
„Społem* w Warszawie. Obrót za 1930 
rok wynosi około 100 mitj. zł. Spół- 
dzielnie należące do tego Związku (a 
jest to zaledwie część istniejących), 
miały obrotu w 1930 r. około 300 mil- 
jonów. Do „Społem należy 800 spół 
Gzielni. Trzeba pamiętać, że iest to 
ruch młody, który tworzył się w trud 
nvch warunkach wojennych i powojen- 

| ży bankructwa? 
Rzeczywiście w Wilnie sytuacja 

jest smutna. Szereg placówek spółdziel 
czych upadło. Ale to nie wina instru- 
mentu, — jak pan Wańkowicz mówi— 
ale muzyków! 

Złożyło się tak, że muzycy byli sła- 
hi, a nawet znaleźli się i nieuczciwi. 

To jednak są wyjątki — a nie re- 
guła! 

Nowopowstająca placówka — właś 
nie bogata w ciężkie doświadczenia 
chce budownictwo spółdzielczości spo 
żywców w Wilnie oprzeć na zasadach 
zdrowych. 

Wdzięczni jesteśmy panu Wańkowi 
czowi, że przytoczył pewne błedy na- 
szych poprzedników. 

Różnica polega tylko na tem, że to 
co było błędem, to, pan Wańkowicz u- 
waąża-za zasadę ruchu spółdzielczego. 

е jest sprzedaž po cenach niž- 
szych. Zasadą spółdzielczą jest sprze- 
daż po cenach rynkowych. Dopiero 

y końcu roku obrachunkowego nad 
żka zostaje podzielona między człon 
w w stosunku do poczynionych za- 
pów. 

„. Jest to bardzo dobra forma tworze- 
nia oszczędności. Prywatny kupiec 
zysk chowa do kieszeni, a spółdziel- 
czość zysk zwraca członkom. 

Błędem jest sprzedaż na kredyt. Za- 
sada spoółdzielczą jest sprzedaż za go- 
tówkę. Według nas kredyt rujnuje kon 
sumenta i pobudza go do życią nad 
stan. Kredyt udzielony spożywcy jest 
formą stwarzania sztucznej konsumcji. 
Ubecnie jesteśmy świadkami smutnych 
rezultatów tego rodzaju posunięć w 
życiu gospodarczem. 

Konsument zaopatrzył się na zapas. 
Przy zmniejszających się zarobkach i 
wzrastającem bezrobociu jest nawet 
niewyplacalny, Lekkomyślnie udzielą- 
ny kredyt rujnuje budżet konsumenta 
i w konsekwencji wywołuje katastrofę 
życia gospodarczego i pociąga ze sobą 
cały szereg upadłości, niewypłacalnoś- 
ci lub nadzorów sądowych. 

Spółdzielczość spożywców -— ja- 
ko zorganizowana gromada konsumen- 

już dawno, że z tej 
   

Q ile czyniono błędy i udzielano 
kredytu, to właśnie robiono to pod 
wpływem wzorów zaczerpniętych z pry 

%ego handlu. 
Należy stwierdzić, że spółdzielczość 
spożywców w Polsce wykazała dużą 
odporność w Obecnym kryzysie gospo 
darczym. Faktem jest, że najlepszy ma 
ierjał wekslowy, który otrzymuje Bank 
Polski, pochodzi od spółdzielni. 

Pan Wańkowicz twierdzi, że rady 
nadzorcze, komisje rewizyjne i wielo- 
osohowe zarządy są zbyt ciężkim apa- 
ratem. Słusznie! Jednak i my też zna- 
my się na strategji gospodarczej! 

Kupienie worka cukru lub kaszy nie 
wymaga akceptacji Rady Nadzorczej. 

| nej dewaluacji. (idzie więc tu z regu - 

Spółdzielnie, jako instytucje społe 
czne, dokonały podziału pracy. 

Aparat nasz gospodarczy, śmiemy 
nawet twierdzić, że jest lepszy i spraw 
niejszy. 

Dzięki zorganizowaniu sie w Zwią 
zki rozporządzamy wykwalifikowanym 
i'technicznie dość sprawnym i tanim 
aparatem. 

Koszty handlowe w Związku „Spo- 
tem“. jako hurtowni, nie przewyższają 
3 proc., a w poszczególnych spółdziel 
niach nie przekracza 8 proc Plagą na- 
czą są t.zw. „Spółdzielnie*, pod płasz 
czykiem których wegetują rozmaite 
handelki spekulantów. Ale to niema 
nic wspólnego z ruchem spółdzielczym. 
Są to jednak jakby przejściowe i u- 
stawodawstwo napewno takie spół- 
dzielnie zlikwiduje. Pan Wańkowicz 
twierdzi, że spółdzielczość korzysta z 
zóżnych ulg podatkowych, które $а а- 
normalne i amoralne! 

Tu już szanowny autor stanowczo 
przehotoweł! 

Gdyby ktoś sądził o sile spółdziel- 
czości z sumy wpłaconych podatków, 
to powinien dojść do wniosku, że spół 
dzieiczość w Polsce jest potęga! 

My jesteśmy dopiero na drodze do 

potęgi! i 
Który z kupców naprawdę płaci po 

datek obrotowy od faktycznego obro- 
tu? 

Prywatny handel spożywczo - ko- 
lanjalny płaci podatek obrotowy z je- 
dnego sklepu średnio od 10000 zł. 

Tymczasem według statystyki je- 
den sklep spółdzielczy płaci ten sam 
podatek od 80 tys. złotych. Spółdziel- 
nie prowadzą księgi i bez żadnych sek 
westratorów same przynoszą do kas 
skarbowych należny Państwu poda- 
tek. Każdy rachunek w spółdzielni 
jest ostemplowany — gdy 'tym - 
czasem kolosalna większość pry - 
watnych kupców całą buchalterję 
ma w notesie. 

My przestrzegamy ustawodawstwa 
społecznego i płacimy poważne kwoty 
na rzecz instytucyj ubezpieczeń społe- 
cznych. — Legendą więc jest mniema- 
nie o przywilejach, któremi obdarzono 
spółdzielnie! 

Dewizą naszą jest samowystarczal- 
ność! 

W konkluzji *wierdzę, że spółdziel 
czość jest  najłojalniejszym i najlep- 
szym płatnikiem podatków  pań- 
stwowych. Gdyby wszyscy tak 
starannie płacili podatki, jak spółdziel 
czość zbędna byłaby instytucja sekwe 
stratorów podatkowych, a skarb pań- 
stwa miałby większe wpływy. 

Spółdzielczość jest zdrowym demo 
kratycznym ruchem gospodarczym sze 
rokich mas ludowych, robotniczych i 
pracowniczych! 

Spółdzielczość uczy i przygotowuje 
społeczeństwo do budownictwa życia 
gospodarczego, opartego r:.a przesłan 
kach społecznych. Spółdzielczość uczy 
Szerokie masy społeczeństwa samo- 
dzielności i zaradności życiowej. 

Naszym celem nie jest zysk lub wy 
zysk. Wspólnemi siłami chcemy zaspo 
koić swoje potrzeby materjalne i kul- 
turalne. Jesteśmy organizacją społe- 
<zną — gospodarczą. 

Konkurencja handlu 
jest fikcią! 

Szybkie tempo kartelizacji życia go 
spodarczego zadzje temu kłam. Komu 
naprawdę leży na sercu budowa na 
zdrowych podstawach życia gospodar- 
czego na ziemi wileńskiej, ten całą siłą 
poprzez ruch spółdzielczy spożywców. 

Kto pragnie, aby życiem gospodar 
czem kierowało miejscowe społeczeń- 
stwo, ten materja!nie i moralnie poprze 
budownictwo spółdzielcze. _ Śmiało 
iwierdzę, że ruch spółdzielczy jest go- 
spadarczo zdrowym i społecznie mo- 
ralnym. 

Dalej z całą stanowczością twier- 
dzę, že spółdzielczość spożywców jest 
:uchem państwowotwórczym. 

My spożywcy miasta Wilna jesteś- 
my wdzięczni panu Wańkowiczowi, że 
wywołał dyskusję w sprawie spółdzieł 
czości spożywców. 

Uważamy, że każdemu komu zależy 
na zdrowem i moralnem budownictwie 

prywatnego 

“L Oo wo 

Z SĄDÓW. 
SPRAWA O SFAŁSZOWANE TESTA- 

MENTU. 

W dniu wczorajszym na ławie oskarżo- 
nych Wileńskiego Sądu PRO ZEE za- 
siedłi następujacy m-cy m. Łużek: P. Spir- 
kowicz, B. Kubiako, P. Miotła, M. Miotła, 
A Krawiec, W. Łastowski, A. Sawicki, A. 
Krywko, M. Rymko, A. Kirsanow, Bż Lisow- 
ski, |. Spirkowiczowa i ich pokątny doradca 
prawny Antoni Kue. Liczne to towarzystwo 
zostało pociagnięte do odpowiedzialności z 
powodu wykrycia całego szeregu sfałszowa 
nych testamentów. 

Wdnin 31 stycznia rb. sprawa ta zo- 
stała rozpatrzona przez Sąd Okręgowy w 
Wilnie, który uznając wyżej wymienionych, 
winnymi popełnienia inkryminowanego imi 
czynu skazał: P. Spirkowicza, P. Miotłę, M. 
Miot'e i A. Krawca na osadzenie w więzieniu 
zamieniającego dom poprawy na przeciąg 
1 roku i 6 miesiecy, zmniejszająd im karę na 
mocy amnestji do 1 roku. 

B. Kobiakę i B. Lisowskiego na 2 
więzienia, zamieniającego dom poprawy. 

W. Łastowskiego, A. Sawickiego, A. Kryw 
ko, M. Rvmko i A, Kirsanowa każ 

  

lata 

  

"nich na półtora lata więzienia, zamieniające- 
zo dom poprawy. Głównego zaś sprawcę An 
toniego Kuca na 3 i pół lata domu poprawy 
zmniejszając mu na mocy amnestji karę do 
3 lat i zaliczając na poczet tej kary 13 mie- 
sięcy aresztu prewencvinego. 

Oskarżeni niezadowoteni wyrokiem pierw 
szej instancji złożyli skargę apelacyjną. 

Sad Apelacyjny zatwierdził wyrok pierw 
szej instancji w stosunku do wszystkich о- 
skaržonvch, 

Bronili oskarżonych adw. Zbigniew Ja- 
sińsk, i I. Czernichow, popierał oskarżenie 
adw. B. Szyszkowski. 

PORACHUNKI RODZINY RYSIA 

Sprawa słynnego bandytv Jana Rysia, 
rozpatrzona dość dawno, jednakże dotych- 
czas dochodzą nas jej echa. Sprawa przy- 
toczona niżej jest też fragmentem tej, swe- 
go czasu głośnej sprawy. 

Jednym z najbardziej istotnych Świad- 
ków, ze strony oskarżenia, był wówczas 
mieszkaniec wsi Grażule pow., Święciań- 
skiego Br. Buczel jego to zeznania przy- 
czymiły sie do tego, że Ryś zestał skazany. 

Rcdzina Rysia zaprzysięgła zemstę. Dłt- 
go czekano okazji. W dniu 23 lutego 1930 r. 
u mieszkańca wsi Grażule j. Jefimowa od- 
bywała sie uczta weselna, na którą zostali 
zaproszeni okoliczni mieszkańcy. Nie obesz- 
ło się bez nieproszonych gości. Takim nie- 

zonym gościem był Nazar Siemierykow, 
krewny Rysia. Siemierykow  dowie- 

szy Się, że na wesełu będzie Buczel, 
postanowił uregulować swe dawne  pora- 
chunki. 

* Przybył w trakcie zabawy, odszukał, Bu- 
czela i wszczął kłótnię w trakcie której chwy 
cił przygotowana przedtem siekierę i uderzył 
Buczela w głowę. Siła ciosu została osłabio- 
na, wskutek zawadzenia siekiery przy za- 
machnięciu o górną futrynę drzwi. 

Buczel z okrwawioną głową zdołał uciec 
i tem uratował sobie życie. Nazajutrz po 
zajściu napadnięty zameldował o wypadku 
policii, na skutek czego  Sicmierykow1 
aresztowano i oddaro do dyspozycji władz 
sądowych. % 

Na rozprawie, która się odbyła w dniu 25 
lutego r. b. Sąd Okręgowy, uznał winę 
Siemierykowa za udowodnioną i skazał go 
na cztery !ata ciężkiego więzienia. Oskar- 
żony złożył skargę apelacvjną. Wczoraj spra 
wa ta znalazła się na wokandzie Sądu Ape- 
lacyjnego. Wyrok Sądu w niczem nie 
zmienił losu oskarżonego, gdyż wyrok Sądu 
(kręgowego został zatwierdzony. 

Bronił Siemierykowa adw. Paweł Aun- 
drejew. 

   

  

  

  

  
Przeglad morski nr. 27. Doskonały i po- 

ważny miesięcznik marynarki wojennej przy 
nosi w ostatnim numerze następujące arty- 
kuły: kpt. Laskowskiego — „Rozwiązanie za 
gadnień artyleryjskich na współczesnych о- 
kretach“, — płk. inż. Abramowskiego — 
„Władanie morzem”, kpt. mar. inž. Huber- 
ta „Flota Władysława IV". kdr. ppor. Kłos- 
sowskiego — „Wiadomości o szwedzkiej 
marynarce wojennej kpt mar. Stankiewicza 
„Kronika zagraniczna”. 

Pozatem zeszyt uzupełniają. wiadomości 
z Włoch, kronika bibljograficzna, sprawo- 
zdanie Koła Załogowego TWW przy low. 
Floty w Gdyni oraz komunikaty Inst. Bałtyc 
kiego w Toruniu i Zarz. Główn. Ligi Mor- 
skiej i Kolonialnej 

Prąd — maj. Ostatni zeszyt Prądu zawie- 
ra hardzo cenną pracę prof. Górskiego, 
przedstawiająca wvkaz odczw i listów, wy- 
danvch przez biskupów polskich w spre- 
wach społecznych. Wykaz ten, z podanieri 
treści, Świadczy wymownie o tem, jak gor- 
liwie Biskupi interesują się kwestją społecz 
ną. Z innych artykułów zasługują na uwagę 
rozważania ks. prof. Kowalskiego o znacze- 
niu filozofji dła życia katolickiego oraz spo- 
strzeżenia p. M.K. o politycznem przesilenin 
w. Niemczech. 

„Naokoło Świata" — maj wyróżnia się 
szeregiem dowcipnych feljetonów, wybornie 
ilustrowanych. Mamy więc zarówno artyku- 
ty podróżnicze (Nowa Zelandja), impresje 
žktualnė („Napoleon jedzie do Serocka"), 
„Wiosna przez objektyw aparatu", „Świat i 
iudzie w anegdotach", fantazja („Bajka o 
krasnoludkach*), nowele: Haliny Auderskiej 
(„Twarz z za maski“), K. J. Gałczyńskiego 
(„Śmierć cenzora”) i Staffa („Tajemnica 
ciemnego pokoju”). Z innych pozycyj wy- 
rnienić należy: cykl pięknych zdjęć z ćwi- 
czeń na wolnem powietrzu („Ruch, linja, 
rytm"), „Film przed 20-tu laty", zawierają- 
cy ciekawe dokumenty fotograficzne z przed 
nistorycznej epoki filmu. Wśród kart humoru 
mamy karykatury M, Walentynowicza i Z. 
Jurkowskiego. Odpowiedzi  grafologa, roz- 
rywki umysłowe składają się na bogatą i 
zajmującą całość. 

  

NIE 
UNIKAIMY SLONCA 
= CDPEGOMW 

UCHRONI NAS ИРЕМ 
  

  

  

Zwłoki wybitnego komunisty 
wyłowiono na pograniczu 
M'CHAŁ CYNAMON STUDENT UNIW. WARSZAWSKIEGO 

N+s odcinku Mikaszewicze zołnierze KOP'u wyłowili zwłoki młodego niężczyzny. 
Jak się następnie okazało, był to znany działacz komunistyczny, student filozo- 

fji uniwersytetu warszawskiego Michał Cynamon, poszukiwany przez szereg urzędów. 
śledczych. 

Jako członek C K. kompa ctji Poiski, delegowany był na teren ziem wschodnich 
dla zorganizowania sieci jaczejek komsomolskich, Jego to dzieiem była, zlikwidowana 
następnie, jaczejka na terenie gimnaz'um w Klecku. 

Ostatnio Cynamon ukrywał się na terenie woj. Nowogródzkiego, a ponieważ 
policja wpadła na trop i deptała mu po piętach przedostał się na pogranicze, usiłując 
uciec na teren Rosji Sowieckiej. 

Do płynącego łódką na stronę sowiecką oddano kilka strzałów. 

* 

Jak widać chcąc uchronić się od Śmierci Cynamon skoczył z łódki iicząc, że do- 
płynie do brzegu. 

Nie udało mu się to, utonął a zwłoki wyłowiono obecnie. 
Z dokumentów, znalezionych pod podszewką marynarki, ustalono niezbicie, że 

Cynamon odegrywał poważną rolę w pracach komunistów. 

Uciekł z Bolszewii 
Na odcinku pogranicznym iwieniec — Raków, przeszło na naszą stronę siedmit, 

włościan, oraz strażnik sowiecki, Polak, nazwiskiem Marjan Makow. Uciekinierzy oświad 

"czyli, że prześladowania włościan, którzy nie weszli do kolektywów, zaostrzyły się 
ostatnio do tego stopnia, że istnienie ich zostało wogóle uniemożliwione. Woleli nara- 
zić życie przekraczając granicę, niż pozostawać nadal w granicach SSSR. 

Macocha i bracia mordują umysłowo-chorego 
POTWORNA ZBRODNIA, UJAWNIONA PRZEZ GAJOWYCH. 

We wsi Zarebiny zamieszkiwała wdowa Danilewiczowa, wraz z pasier- 
bem, 30-letnim, umysłowo chorym Adamem i dwoma synami 16-letnim Ja- 
ne i 19-letnim Wiktorem. 

: Chory, jakkolwiek dość spokojny, był dla rodziny ciężarem. Starano 
się ulokować go w szpitalu na koszt gminy, a kiedy to się nie udało, zbrod- 
nicza trójka powzięła iście szatański 

Biednego chorego zaprowadzono do lasu, 
projekt. Z 

związano i zamordowano 
siekierą. Wszystko było przygotowano do zatarcia śladów. W chwili, kiedy 
jeden z braci mordował, przy pomocy matki, chorego, drugi kopał 301, w 
którym miały być pochowane zmasakrowane zwłoki. 

Przechodzący gajowi zobaczyli chłopca kopiącego dół. Zaintrygowa- 
ni tem zaczęli go obserwować i nietrudno będzie wyobrazić sobie ich pirze- 
rażenie, kiedy się dowiedzieli do czego ma on służyć. : 

_Potwornych morderców, na skutek zeznań gajowych, aresztowano. 
Zwłoki zabezpieczono do przybycia władz sądowo-lekarskich. 
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— że względów tech- 

nicznych otwarcie „Muzeum Sztu- 

ki Współczesnej w Wilnie im. Marszał 

ka Józeia Piłsudskiego", oraz otwar- 
cie wystawy Instytutu Popierania Sztu 
ki Polskiej i dorocznej wystawy Wileń 

skiego Towarzystwa Artystów Plasty- 

ków, zapowiedziane na dzisiejszą nie- 

dzielę 7 b. m. — zostało na ki!- 

ka dni odłożone. O terminie 
otwarcia nastapi specjalne zawiado- 
mienie. 

W związku z tem nie odbędzie się 

również „czarna kawa', którą z okazji 

oiwarcia Muzeum i wystaw wydać 

miał p. wojewoda wileński w tym 5- 
mym dniu. 

NABOŻEŃSTWA 

— Msza św. Ogólno - Akademicka za 

pomyślność egzaminów. Z inicjatywy Sodali 
„ji Akademiczek USB. dn. 9 czerwca we 
wtorek o godz. 7 w kaplicy Ostrobramskiej 

zostanie odprawiona msza św. w intencii 

pomyś!nych egzaminów, na która Zarząd So 

galicji zaprasza ogół akademików. 

URZĘDOWA 

-— Kary dla brudasów. Starosta grodzki 

wileński ukarał: Bergmana Jefima (W. Po- 

— hulanka 23), za to, że nie stawił się na ko-   

OKAZYJNIE 
zaraz do sprzedania 

ŁADNA NIERUCHOMOŚĆ 
w Wilnie 

kamienica, kilka domów drewnianych, 
ogród, plac około 2400 sążni. Czysty 
dochód roczny 1800 dolarów. Cena ni- 
ska. Szczegóły w niedziele od 2 ej. 

Nowoświecka 3 m. 5. 

życia gospodarczego, społecznego i 
państwowego na ziemi Wileńskiej, — 
ten właśnie nie zwlekając zainteresuje 
ię spółdzielczościa wogóle. a w Wil- 
nie zapisze się na członka Powszech- 
nej Spółdzielni Spożywców i w to- 
wary będzie zaopatrywał się przez spół 
dzielnię. 

Stanisław Godecki. 

misje poborową w wyznaczonym terminie 

grzywną w kwoice 500 zł. z zamianą na ka- 

rę aresztu przez dni 30. Możejko Ludwika 
(jelenia 21) i Stankiewicza Władysława 
(Fo!w-Witoldówka) za zanieczyszczenie ulic 
Pohulanki i Zawalnej przez wylanie zawar- 
iości beczek asenizacyjnych, każdego na ka- 
rę aresztu przez dni 5: Michałowsskiego An- 
tonicgo i Mieczkowskiego Józefa, zam. we 
wsi Kropiwnica, za uprawianie procederu 
asenizacyjnego z beczkami nieposiadającemi 
hermetycznego zaniknięcia, każdego arsztem 
przez. dni 7. 

MIEJSKA 
— Zamykanie sklepów. W myśl nowej 

ustawy przemysłowej, o każdem otwarciu 
lub zamknięci! jakiegokolwiek sklepu, załi- 

Dr. J. ROMANOWSKI 
(chor. kobiece) powrócił i wznowił 
przyjęcia. Wileńska 25, tel. 11-68. 

Przyjm. 1—2 i 5—7.    
    

czonego w ustawie do pojęcia uprawiania 
przemysłu, należy niezwłocznie zawiadamiać 
o tem wydział przemysłowy magistratu. Q 
ile przedsiębiorcy, ctwierający rowe sklepy, 
w większości wypadków o tem pamiętają, 
o tyle zamykający sklepy przepisu tego n.e 
przestrzegają, nie orjentując sie, że grozi i 

  

to z jednej strony poważną karą, z drugiej” 
— nie ustają przez to obowiązki, wynika 
jące.z faktu prowadzenia przemysłu. Kara 
ta sięgać może 1000 zł., względnie 14 dni 
aresżtu, albo też dwóch kar łącznie, stosowa 
nych w drodze administracyjnej. 

  

U ludzi, cierpłacych na żołądek, kiszki i 
przemianę materji stosowanie naturalnej wo- 
dv zorzkiej „Franciszka - Józefa* pobudza 
prawidłowość funkcji narządów  trawicn- 
nych i kieruje odżywcze dla organizmu soki 
do PPE. Żądać w aptekach i droge- 
rjach. 

Trawniki na chodnikach. Na niektó- 
rych chodnikach Magistrat zrobił trawniki, 
które przeważnie są dość długie, wskutek 
czego przechodzień, chcąc zajść z ulicy do 
sklepu, względnie wyjść ze sklepu na ulicę, 
musi często trawnik obchodzić, nakładając 
w ten sposób trochę drogi, co — oczywiś 
ście — jest dla klienta sklepu niedogodne. 

Zainteresowani kupcy zamierzają w tej 
sprawie składać do Magistratu podania, pro 
<ząc o przecięcie nietórych trawników w 
ten sposób, ażeby dostęp z jeżdni do skiepu 
był dogodny. 

Ze swej strony Stowarzyszenie Kupców 
i Przeniysłowców Chrześcijan w Wilnie 
źwróciło się do Pana Pręzvdenta miasta z 
prośbą o wydanie odpowiedniego zarządze 
nia celem uwzględnienia podań zainteresowa 
nych kupców. 

-- Przegląd dorożek konnych. Starostwo 
Grodzkie wileńskie podaje do ogólnej wia- 
domości, iż na podstawie rozporządzenia 
Nr. 13 delegata rządu z roku 1923. zarza- 
dzony został przegląd dorożek konnych w 
roku bieżącym na placu Łukiskim w porząd- 
ku następującym: 15-VI od Nr. 1 do 100 
włącznie, 17-VI — od 101 — 200 włacznie, 
18-VI od 201 do 300 włącznie, 20-VI od 
501 do 400 włącznie, 22-VI od 401 do 500 
włącznie, 24-VI reszta dorożek, oraz wszy- 
Scy ci, którzy z jakichkolwiek przyczyn w 
cznaczonych dniach nie mogli stanąć do 
przeglądu. Początek przeglądu o godz. 9 ra 
no, Właściciełe, którzy nie dostarczą swych 
dorożek do przeglądu w terminach oznaczo- 
nych, bez uzasadnionych powodów, będą 
pozbawieni prawa uprawiania swego zawo 
du, oraz ulegną karze grzywny, lub aresz- 
tu do dwóch miesięcy w drodze administra- 
cyjno-karnej. Dodatkowe terminy przeglą 
du nie będą wyznaczone. Pojazdy, liberje i 
uprząż, winny być w czasie przeglądu w 
zupełnym porządku. Nadmienia sie, że doroż 
ki powii:ny być  polakierowane trwałym 
lakiem. Dorożki lakierowane lakiem nietrwa- 
łym i te, które nie będą odpowiadały wy- 
maganiom, będa zdyskwalifikowane 1 wy- — 
cofane z ruhu. Właściciel, wzglednie wożni- 
ca w zasie przeglądu, winien posiadać |e- 
gitymację dorożkarską, kartę  ewidencyjną 
na konia, oraz 3 zł. dla pokrycia kosztów 
znaków dorożkarskich, Wszyscy dorożkarze, 
którzy posiadają zezwolenie na uprawianie 
zawodu dorożkarskiego (bilet jazdy), bez- 
względnie muszą stawić się wraz z biletami, 
które będą odpowiednio  ostemplowane. 
Wożnicy, którzy nie będą posiadali zawi- 
zowanych na przeglądzie biletów, nie będą     

    

    

— Dziatwa miejska 
letnie. Na kolonje žetnie do Leoniszek wyje- 

jedzie na kolonje 

chalo juž 300 dzieci 
ti. Wilna. 

Rėwnolegle z tem okolo 100 dzieci korzy 
sta tamże z pėlkolonji. 

-— Rekrutacja rob. rolnych do Łotwy. 
Qd szeregu dni na terenach pow. brasław- 
skiego i dziśnieńskiego przeprowadzana jest 
rekrutacja robotników, a zwłaszcza robot- 

szkół powszechnych 

nic rolnych na wyjazd do Łotwy. 
Dotychczas zwerbowano około trzech 

tysięcy. 
Od wtorku komisja rekrutować będzie 

w Święcianach, gdyż jest jeszcze zapotrzź 
bowanie na tysiąc osób. 

—. Komisje miejskie. We wtorek odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji kułtu- 
ralno - oświatowej, a w dniach:  Średa 

i czwartek i piątek obradować będzie komisja 
finansowa. : 

Na wokandzie — sprawa nowego bud- 
žetu. 

WOJSKOWA 
-— Baczność Peowiacy! Podaje się do 

wiadomości, iż jest do nabycia pismo - mie 
sięcznik „Peowiak” w cenie 75 gr. za numer, 
niezbędne dla każdego członka POW otrzy- 
mać można w sekretarjacie POW (Federa 
cja PZOO ul. Żeligowskiego 4) we środy, 
czwartki i piątki od 18 do 20. 

Sekretarz Koła Wileūskiego 
(—) Ciecierska-Lukiewiczowa 

-— Komisja zakupu koni remonto- 
wych. W dniach 12 i 13 czerwca odbę 
dzie się w Oszmianie zakup koni przez 
komisję remontową. W dniu 14-go zaś 
odbedzie się pokaz koni. 

Komisje remontowe zakupu koni 
zieżdżają tylko do tych miejscowości 
gdzie z góry jest zapewnione dostarcze 
rie większej ilości koni i dlatego ho- 
dowcy o ile zamierzają sprzedać swe 
Konie, powinni zawczasu zawiadomić 
komisję remontową w Wilnie, która na 
miejsce wysyła inspektora i dopiero pa 
przeprowadzeniu segregacji koni ko- 
misja występuje z wnioskiem do Mini 
sterstwa Spraw Wojskowych. 

  

„SZKOLNA 
— Dyrekcja gimnazjum państ 

im. E. Orzeszkowej w Wilnie ninieiszem ko 
munikuje o przeniesieniu egzaminów wstęp 
nych na dnie następujące: egzamin do kla- 
sv IV-ej na dzień 18 czerwca (badanie łe- 
karskie 17 czerwca od godz. 16-tej), do 
klasy I-szej na dzień 24 czerwca (badanie 
!ekarskie 23go czerwca godz. 16). 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— # "fowarzystwa Prawniczego im. Igna 

cego Daniłowicza w Wilnie. Zarząd T-wa 
zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 1931 roku 
o godz. 19 m. 45 (7 m. 45) odbędzie się w 
Gmachu Sadowym (Mickiewicza 36)  od- 
czyt p. Władysława Studnickiego p. t „Pro 
blemy reformy Konstytucji”. 

Ze względu na ważność tematu uprasza 
się o jaknajliczniejsze przybycie. 

Goście mile widziani. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze 

zwyrodnieniem rasy). 11 czerwca w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
dr Hanusowicz wygłosi odczyt na temat 
„Współczesne poglądy na choroby wener - 
czne”. Początek o 5.30. Wstęp wolny. 

— Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
W dniu 15 b. m. odbędzie się kolejne pa 
siedzenie Wydziału Wojewódzkiego, 

Japoński proszek 
  

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PŁUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

sp inne robactwo. KATOL sprze- 
"D daje się w Składach Aptecz- 

` nych i Aptekach. 

RÓŻNE 

— Niedźwiednicy wysiedleni z Wił 
na. Od szeregu dni atrakcją dziedziń- 
ców wileńskich, są niedźwiedzie, opro 
wadzane przez jakichś czarnoludów, 
opalonych na bronz i odpowiednio kę- 

ce
. 

  

dzierzawych. 
W dniu wczorajszym, wobec 

stwierdzenia, że oprowadzacze nieędź- 
wiedzi znęcają sie nad zwierzętami, 
starosta grodzki nakazał wysiedlenie 
ich z terenu miasta. 

— Komitet Woj. Wileński LOPP prosi 
swych członków o łaskawe uregulowanie 
składek członkowskich zaległych za rok 1930 
i I-szv kwartał rb. Biuro K-tu mieści się przy 
ui. Marji Magdaleny 4 m. 1 czynne od go- 
Gziny 9 — 14 w dnie przedswiąteczne do go 
dziny 13. 

— Wyścigi cyklistów. Dzisiaj o godz. 
11 rano na szosie Niemenczyńskiej odbędą 

(Dalszy ciąg kroniki na str. 4-€; 

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

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

Wykonują się wszelkiego rodzaju roboty 
miernicze. Należność za roboty o większej 
sumie może być opłacona częściami w ci 

jednego roku 

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

mogli daleį uprawiač swego zawodu.



J kin fi fr 4 de Te" Bialniej Pó g - Wiec ogólagakademicki Bratniej Pomacy 
Wczoraj udbył się w Tali Śniadeckich wiec Bratniej Pemocy w sprawie opłat 

przy frekv encji okołe 800 osób. Obrady cechowała rzeczowość ispokój. Przewodniczył 
T. mg. Ruiski. Doskonały referat prezesa Bratniej Pomocy H. Dembińskiego, oparty na 
obszernych cunych statystycznych, zohrazował ciężki stan materjałny wileńskiego aka 
demika. Lvals.e referaty wygłosi! pp. E.d"Aystetten i T. Wołski, 

į Po króvkiej dyskusji wiec przyjął zaproponowana przez Zarząd Stowarz. Bratnia 
Pomoc (rczyincję domagającą się uiepodwyższania opłat). Rezolucji sprzeciwiło się 
zaleąwie ©. otób. Po zakończeni:. wiccu uczestnicy odśpiewali Gaudeamus i rozeszli się 

* м spokoju. 

  

_SDZE 
Turniej tenisowy z wyrównaniem © puhar 

„Słowa" 
Nawiązując do wiadomości o zapowiedzianym na dnie 13 i 14 b. m. 

turriejn tenisowym, w progranie ktorego są: gra pojedyńcza z wyrównaniem 

(handicap) pań — o nagrodę przechodnią firmy Jeljan Nowicki i Syn. oraz 

"gra po'tdyńcza z wyrównaniem panów — © nagrodę przechodnią — puhar 

"Re di „Słowa” dla zawodników stowarzyszonych * niestowarzyszonych, 

komunikujeiny, że termin zapisania się upływa z dniem 12 b. m. (Kierowni- 

-€two Parku Śportawego im. gen. Żeligowskiego). : 

| Gra z „wyrównaniem nozwala na użycie udziału zawodnikom słabym. 

obok wytrawnych, gdyż polega ona właśnie na wyrównaniu ich umiejętno- 

ści przy pomocy „zwyżek' i „zniżek. 
л W następnym numerze podamy skład Komisji Sedziowskiej. oraz Ko- 

„mitetu Organizacyjnego 

DZIŚ BOKSERSKI MECZ MIĘDZYNAROD. RYGA — WILNO — POZNAŃ 

+ Dziś o godz. 13-ej, odbędą się w sali miejskiej przy ul. Ostrobram- 

* skie: międzynarodowe zawody bokserskie -— Ryga — Wilno — Poznań. 
: Drużyna łotewska przybywa w składzie: Margiewicz, Bermin, Mati- 

"son, Razenose, Łapin, Łuszc, Zarzecki i Berzin. Sa to pieściarze, chlubnie zna 

ni na suropejskich ringach. 
с Wileńskich pięściarzy reprezentować będą: Kaszewski, Głowacz, 
Kom:powski, Lutyński, Pilnik i Wojtkiewicz. Drużynę wileńską wzmocnią 
dwaj mistrze w wadze półcieżkiej i ciężkiej: Wiszniewski i Tomaszewski, 
obaj ze znarej drużyny „Warty* z Poznania. 

Do komitetu honorowego zawodów należą p.p. woiewoda Stefan Kir- 
_ tikis, konsul Rzeczypospolitej łotewskiej A. Donas, prezydent miasta Falejew 

ski i gen. Dąb-Biernacki. i 

zę ZAWODY KOLARSKIE W WILEJCE. 
w Wilejce odbyły się pierwsze dotych- sędziowska z p. starostą na czele przyznała 

cas zawody kolarskie urządzone staraniem pierwszą nagrodę w postaci opon do rowe 

  

  

   

Е 

| powstalego tu niedawno T-wa Cyklistów i ru, P.p. Czarny i Żełobowski otrzymali dru- 
/ Motocyklistów Obecność około 2 tvsięcy gą trzecią nagrodę. Zawody kołarskie 

1-wa Cyklistów należy powitać jako pierw 
szy krok do ruszenia sprawy z martwego 
punktu, gdyż naogół w Wilejce sport je-- 
szcze stoi nisko. Jest np. w parku miejskim 
kort tenisowy, po którym tylko dzieci biega 
ja. W innych dziedzinach sportu ten sam 
zastój. 

_ osob Świadczy: 0 zainteresowaniu publiczno 
ści. Do zawodów stanęło 9 zawodników. 
* Stortowano trójkami. Trasa biegu: poprowa 

dzona ulicami, wynosiła 7 km. Najlepszy 
wynik osiągnęli — sierżant KOP-u, który 

_ przybył de mety po 13 m. 1 20 sek., p. Czar 
; 1‘13— po 14 т. 54 sek, oraz p. Žėltko — po 

  

'm. 32 sek, Pierwszemu z nich komisja 
* > 
  

’ 
| się wyšcigi -kolarskie. Start i meta kolo to warszawskieį wykona eksperyment cyrko- 

| ru wyšcigėw konnych. му Pošpieszce. Zbior wy jako kobieta — wąž. 
"ka — placyk Orzeszkowej. Pamiętaj nałóż maskę a za oryginalny 

-— Chór rzemieślniczy. Przy Resursie ubiór otrzymasz nagrodę. Najpiękniejsze 
nieślniczej został  zorgańizowany Chór Panie prosimy przybyć kremjalnie, gdyż od- 

_ Mieczany. Dalsze zapisy przyjmuje kierow- będzie się konkurs na najpiękniejszą. Gło- 
| nik sekcji spiewaczej od godz. 7.30 do 9 sowanie odbędzie się za pomocą. kwiatów. 
| wieczór, poniedziałki i czwartki w loka- ARTYSTYCZNA 

: In Resursy ul, Niemiecka 25. — Pierwszy okres artystyczny na Sta-- 
va HANDLOWA iej Wystawie Sztuki zbliża się ku końcowi. 

r)yrekcja Stałej Wystawy Sztuki komunikuje 
MR Kontyngenty. przywozowe, Stowarzy- wan z wystawa Zw. Polskich Artystów Gra 
szenie Kupców. i Przemysłowców Chrześci- sików i wystawa obrazów Sz. Białogórskie- 

_ fan w, Wilnie Rokialanis, 26 "Balpji HOT „0 modzie trwala do 45:bm 
| cji zostały p ..yznane kontyngenty przywo © ny н ' Ваоя ЭР 
Zowe“na winogrona Świeże. _ Odpowiednie Wystawa otwarta codziennie od 9 7 

к 3 d 5 w. w niedzielę od 11 — 5 pp. 
Pt składać do Izby Przemysło Obecna wystawa grafików i Sz. Białogór 
50m ej w Wilnie w terminie do dn, skiego jest ostatnią wystawą  perjadyczną 

wa Zi» į z pierwszego okresu artystycznego na Stałej 
sł HARCERSKA Wystawie Sztuki. . Następny sezon rozpo- 

— Ukonstytuowanie zarządu oddziału 77 Się'w końcu SRA SB. 3 
Wil. Zw. Rare. Pol, Zarząd oddziału Wileń TEATR R A R 
kiego Zw. Harc. Polsk. wybrany przez "Teatr miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

| zjazd wolny oddzialu, w dniu 17 V br, ukon & m.i15 ukaże się kapitalna komedja L. 
/ śtytnował się następująco: Verneuila „Młode małżeństwo”, ciesząa się 

, Przewodniczący SZO bisk. W. Randur- Ggromnem powodz/niem dzieki dowcipnej 
, wicenrzewodniczącyp -- p. Marja Hille treści i doskonałej grze obsady z Eichlerów 
wa, sekretarz — ph. B. Pietraszkiewicz, Ę у В. Piet rą, SeVerinówną, Kreczmarem oraz Wvrwi 

skarbnik — p Wiesław Cywiński, sekc. do czem - Wichrowskim na czele. Reżyserja H. 
"chod niestał — p. Wanda Stulgińska i p, 2 Zelwerowiczówny 

| |anina Hoppenowa, referent KPH. hm. Pa Ceny miejsc znacznie 
"wel M.. Puciata, członek zarządu —- prof. Jutro o godz. 815 w. 
Wacław Dziewulski. 3 stw” 
,  Zsurzedu w skład Z. O. wchodzą: hm, „Berni 2 

й Wandą Maleszewska, komendantka Chorąg- Teatr Letni w ogrodzie po DA 
DL. я z skim. Dziś o godz. 8 m. 15 w ujrzymy 
i, je Jogos Nidą i S 20 doskonałą, sensacyjną sztukę amerykańską 
torjum" W Oka Sy: de O WE pw „Tajemnice stacji radjowej". Niezwykle zaj 
Aa delegat B di Kola AA Н г] = mujaca ta nowość, świetnie wyreżyserowa 
Ausis V bė + ы агсег- ną przez R. Wasilewskiego, otrzymała dosko 
e RZ $ : nalą obsadę, w której główne role odtwarza 

-„ Siedzibą zarządu jest mieszkanie pryw. ;,. Kewicka;  Ciecierski, "W: kowski” i 
Ė ks. biskupa Wł. Bandurskiego (Pałac Ši waj. Tańce i śpiewy ożywiają emocjo 
A epręzentacyjny Rzeczypospolitej) nującą akcję : 4 

Lt а KOLEJOWA Ceny miejsc . znacznie ae 
PPE y tad ао ® -— jutrzejszy koncert popularny w 0- 

т іё%“ёшой/;№%‹$гёёкпа K E grodzie po-Bernardyńskim. Jutro 0. godz..8 
ań RZE i m. 40 w, będzie się w ogrodzie po-ber- 

| K. P. w Wilnie ogłasza, iż zostały dyńskim koncert popularny z udziałem orkie 
wprowadzone dodatkowe pociągi na stry RYC po A wę 
© -: , ini _ miejskich: Niwińskiej, Karpińskiego, oraz 
> A och nej biakowskiego, którzy wystąpią w oryginal 

wicze —— Nowojelnia *— NOWOSTOJEK Z nych produkcjach śpiewnyh, tanecznych o- 
| powodu. zapowiedzianych Dni Mickie- raz w monołogach. \ 
wiczowskich w Nowogródku.-O urucho COĆ 
mieniu tych pociągów. stacje wywie- 3 > 
: + d 5 5 i 0 '5га przy kasach biletowych i na wi- poni? epoce i 

cznych miejscach szczegółowe ogło Stylowy — Bigamja а 
szenia do wiadomości podróżnych. Casino — Strzelcy—Pat i Patachon | 

DEO BALE I ZABAŃ Heljcs — Walka ze skutkami prostytucji 

> Hollywood — Walka ze skutkami pro- 
` ‚ — Вастпо$6!!! Czy wiesz, gdzie możesz stytucji | ; 
dziś mile czas spędzić? «О ее Mie Urwis 
| Tylko w parku na Zakrecie! Na festynie o Miejskie — dziewczyna. 

_ na maskaradzie letniej, którą urządza WYPADKI I KRADZIEZE 

Związek Legjonistów Polskich. — Tajna gorzelnia, Policja ujawni 
|. Program zabawy: Gry różne, tańce lu- la i zi ala tajną gorzelnię we wsi 
dowe i charakterystyczne, oraz kuplety sło- Zaskiewicze gm. bienickiej. 
|no-wesołe, które wypowie p. Lorentz — Konkurenta  Monopolu Spirytusowego 
 Jrodukcje magiczne będą wykonane przez Bazylego Sipowicza aresztowano. | 

| profesora magji i iluzjonisty p. Alkowarsza- — Różne kradzieże. Rucińska Bronisława 

: 2 zam. we wsi Įerozolimce, zameldowala, že 

rieznani sprawcv skradli jej ze sklepu spo- 

  

  

i 
*   
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zniżone. 
„Młode Malžen-   

    

    

  

ROJA W Kima 113 

  

Ё Slynna Miss Mili, dlubienica publiczności 

fostatnie nowościw towarach 
| LETNICH i JEDWABNYCH 

[res rmy A. GŁOWIŃSKI-Wileńska 27 "_ do firmy ` 
Rze i Polecamy Sz. Paniomi 

Markizety deseniowe, batysty,. jedwabie sztuczne, krepony i perkale. 

я, W dziale jedwabi: ‚ 4 : 
6. Crepe meteor, mougol, georgeite, Imperial, marocain, jedwabie surowe la 
| Reine i Tussor, jedwabie paltowe endulenx, crepon i flamingo, ; 

28) W dziale wełen: : В 
Т Tweedy płaszczowe i sukniowe, żorżeliny, tlory i charmeleine. 

@ 20 kolorów nowych popelin na podszewki i suknie, Ceny najniźsze--podług 
| ostatnich cenników. + AEA Į 

+ Wszystkie towary krajowe. 

  

    

    
   

| Wydawca A. 
z LEĆ: 2 

Stanistaw Mackiówięz 
  

  

«in 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 

  

URWIS$ DZIEWCZYNA Sztuka w 9 W ajsad A ów 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

Od dnia 6 do 8 czerwca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 4” 

Nad program: „Zginął narzeczóny'* Komedja w 2 aktach, 
Następny program: 

  
„Dziewica Orieafńiska'" 

  _ X. J. Poirier. W służbie Boga i ojczyzny. Džwigkowy 
PACC żywot Huberta de la Neuville, KINO-TEATR 
porucznika piechoty, poległego na polu 
chwały 28 IX: 1915 r. Kraków, 1931, str. „HELI0S* 
104, Wyd. ks. Jezuitów. ul. WILEŃSKA 38. 

Oto książeczka, która uczy nietylko jak Tel. 526, 
należy żyć 1 umierać, w imię świętych ha 

Dziśł Arcywesoły przebój dźwiękowy! 

JEDYNACZKA KRÓLA NAEFTY 
W roli gł. pełna temperamentu paryżanka FiFI DORSAY, słynny amant 

Fontanna humoru. Kaskada śmiechu. Ceny zniżone: 
Willy Rogers i Marguerit Churchii. 

Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. 

  

sel miłości Boga i Ojczyzny, ale i jak nale- 
  

zy czcić cichych bohaterów. Polak — kato 
lik ze wzruszeniem przeczyta bezpretensjo- 
nalne opowiadania x. Poiriera o życiu Świę- 
tobliwego młodzieńca i zamyśli się głęboko.. 

Czemu my, Polacy, nie umiemy spostrze 
gać świętych wysiłków wielu naszych roda 
ków, czemu chętniej notujemy czyny złe 

ara! Tylko dziś! 

WALKA 

Na przostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. Ostatni seans dziś o godz. 9-ej 

DLA KOBIET w kinie „HOLLYWOOD' o godz. 1-ej po poł. 
DLA MĘŻCZYZN w kinie „HELIOS* o godz. 12. 30 p. р.10.30. Tylko dziś! 

Nadzwyczajne przedstawienie filmowe 
PROSTYTUCJI Największy film seksualny Film poprzedzi odczyt T-ra Med. ze 

skutkami 

  

i występne, niż wzniosłe i bohaterskie? Za-    Dźwiękowe kino 
ale jej „KOLLYWOOD' 

więtych rycerzy: Mickiewicza 22. 
terskiego Huber- tel. 15-28 

ta.   

Chór melodji i romansów cygańskich. Imponując h y. i i # X Akeh aibes Naros Talis ponujący przepych wystawy. Rewelacja ruchu, dźwięku i harmonfi. 

Marty Grabowskiej. Wejście dla pań i p'nów od 181. 

Dziś! Przecudna operetka dźwiękowa z muzyką compozy. ji Oskara Straussa p. t. 

WESELE W HMOLLYWOOD   
  

   

  

    

DŹWIĘKOWE xn 

CGIJIN 
Hurtowa sprzedaż 

CEMENTU 

J. H. Murray. Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

Coś dla wszystkich! Najwięksi ulubieńcy starych i młodych 
śmies” t gł i jec: j | SPRZE I 

Nad progc«m: Dodatek dźwii 
Dla młodzieży dozwolone. Początek o g. 4, 6,8 i 10.15. W dude Świąć o godz. 2% 37   
  

  

487) MA 4Y, tel +3.41 Na: brarwać 3 > ‹ 

Syndykatu cementowień Polskich a pierwszy seans ceny Zuiżone. _ Następny program: „Statek komedjantów" 

po cenach fabrycznych * "JUTRO cudownym swym śpi piewem i grą na 
Dźwiękowe kino PREMIERA! Laura la plante banjo oczaruje widzów i RASĘ 

4-DEULL:"=| casino 
  

Partnerem jej jest popułarny amant ekranu i 
tem ud isł biorą słynne chóry murzyńskie w 100 proc. przebojowym — filmie 

sceny Józef SCHILDKRAUT. Poza- 

     
  
  

   

  

MI 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. dźw'ękowo- у giellońska 3, | siwym STATEK KOMEDJANTÓW | Sktady: Stowackiego 27, tel. 14-46 Wielka 47. Tel. 15-41. Nad Ww ь z , ai progr: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*, Początek o godz X za 

RASTI 4, 6, 81 10.15, w dnie świąt. o g, 2 ej. Ceny zniżone ь к й 
żywczego futro d O eoć spo- 

: 

žywcze, znej wartości 378 zł. żywczę, lacznęj wartości. ADAM Dnia. 6 i 7 czerwca r. b. GOŚCInne występy Solistów ichóru cygańskich romansów 
lwów Chaja (Kozia 16)  zameldowała, wykonane będą szereg cygańskich romansów: 1) Leć głosie po rosie, 2) Niema wina jak szampański 

że przed dwoma tygodniami na sn K „STYLOWY“ | ni jak cygaūskie. 3) Kiedy serce pelne žaru. 4) Kazbek i inne, Do žilmu w g. posiešsi "LWA TOŁSTOJA. = 
nym skradziono Ž kieszeni palta 524, : potężny dramat w 10 akt. z życia rosyjskiego. W rol ównyc 

gotówką. Ustalono, że kradzieży tej dokona- М Bigamja Szyncel oraz Lilly Alexandra, Nu z a: Maia” Zosi se еа 
ła zawodowa złodziejka Dmowska Katarzy- dźwiękowców na aparatach Philipsa. ^ my wyšwlatlanie   

  

  

  na (Raduńska 32), która zatrzymano. Skra- 
dzionych pieniędzy nie odnaleziono. 

— Tragiczny koniec bójki. Na ul. Tyzen- 
hauzowskiej. pomiędzy Miakinkowem  Afa- 
nasjem (Turgielska 28) a Fiodorowem  Jer- 
mołazem (Wawozy 5), na tle osobistych po- 

|LEGRZ"HI 
; кЫ ie któ DOKTOR 

rachnuków powstała bójka, w czasie której - 15 cz 

Miakinkow złamał Fiodorowowi. Jermołajowi Hawryłkiewi- 0d 1 lip 
lewa noge powyżej ko!ana. Fiodorowa w czowa 

stanie ciężkim przewieziono do szpitala św. 
Jakóba. Miakinkowa zatrzymano. 

-— Monety fałszywe kursują. Stern Rywa 
(Wawogródzka 78) w sklepie w tyn:że domu 
usiłowała puścić w obieg fałszywą monetę 

koi z 
od RE Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, : 
kosmetyka lekarska | Pohulanki. 

  

LOKALE 

  

kuję mieszkania z 2—3 skiego 3—6, od 3—5 
"A pokoi względnie 2 po- przyjmuje od 11—12i używalnością -————— 

kuchni w okol. Wielk. 

„Słowo*— Urzędniczka 

  

Zdrowe, suche, 
tanie letnisko 
w majątku ziemskim, 

erwca lub z pełnem utrzymaniem. 
ca poszu- Informacje ul. Dąbrow- 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ | WVNAJĘUE 

K DĄBROWSK 

    

     

   

        

  

  

р.р. 

Oferty — [Fr] 

    

szyje sukienki, bieliz- 

г 3 operacje kosmetyczne 
5-złotową. Monetę zakwestjonowano. a Banku. 

ы ц?вщ"юпуеппетуъ W. mieszkaniu p zza => g aa inteligen Eo. RL dlo 
Pizow Pesi przy ul. Straszuna Nr. 3 w cza- Eik PRES, Pokój Młoda O R 

sie rewizji znalezioro 4 klg. 100 gr. tytoniu py, med cyn ! kończoną szkołą, po- 5257 SIS GITIS OWA 
pochcdzenia litewskiego. Pizow Pesię za- > VDY do wynajęcia Z 0s0b- kojowa poszukuje pra- A 
trzymano. A. Cymbler nym wejściem i wWY-cy Piłsudskiego 4.4 

ZOZ Liesis Cioroby " weneryczne, A auczeie da JK 0 S T R z E Ż E N i Ei 
л skórne i marząda mo- PPPOE Е Pewna Firma w Wilnie rozłewa swoje 

o f į sę *zowego. Mickiewicza Krawcowa nał owartościowe piwo w używane sk 

  

ТЬ róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 I 5—8, 

grób Šš. p. Joanny Tel. 15-64. Zamiast kwiatów na 

    

Rodziewiczówej Helena i Żygmunt Hryniewi _—_ 1 

czowie -- 10 zł na powodzian. Dr. do 6 wieczór. 
Na tenże cel urzędnicy Państw. Monop. ® towska 4—12, 

K. Sokołowski - Spirytusowego w Wilnie — zł. 111 i 
Zamiast kwiatów na grób $ „p. Marji 

Kiełczewskiej grono nauczycielskie szkoły яг 
7 składa na kolonje letnie szk. powsz. zł. 
25 — 

Chor. skórne | we- 
- neryczna. i 

ul. Wileńska 30, m. 14. LES 
Przyjm. od g. 9—12 r. 

dužy 
oddzielnem 

ep ОГ аТОИ 5—7w. — tycji ma wyjazd za ua oryginalną etykletę i korek z firmą 
x E skromne wy dze- 

AE ANO * nić Dr Ginsberg 2 pokoje var nie : ']'(ЁПУПЗН'::іЕ.ю;;- Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
k ądu go. › г „VY“ tokolska 95, od godz. : 280.2 sledsiha. WiWIUMG przyj dł . najęcia  umeblowane, 2. , Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tel. 16-62 

Jkóba jasńskiegó: Ni. 1 m. 3, A ie 7 „Choroby skėme, wWe- duže ul. Św. Jakóbska 2 S RP. i : Beryczne i moczopłcio- 
we. Wilefiska B od 
8 — 11 4 — 8. Tel. 
367, 

art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiado- 
mości publicznej, że w dniu 15 czerwca 
1931 r. a godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Niemieckiej Nr. 4 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji nałeżącego do Marjaszy vel Marji 
Ajzykowej z Nozów, majątku ruchomego, 
składającego się z umeblowania mieszkanio 
wego, oszacowanego na sumę złotych 5360. 

Komornik (—) F. Legiecki 

  

DOKTOR 

Blumowicz ® 
choroby weneryczne, 
thórne 1 moczopłciowe O 

    

  

  

Mieszkanie 
3 pokojowe z wygoda- 
mi do wynajęcia od 1 

  

Do wynajęcia Absolwent 

Witoldowa 7—1. 
  

10—2. Tamże jest pia- 
nino do wynajęcia, 

odami do wynajęcia. 
Dowiedzieć się Zawal - 

  

„Patent“    - SA ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 
= w ŻYWCU i wprowadza 

NN pana Ko nsumentėw 
Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatamu i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 
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stacja Łebcz. 

padanie włosów. 
Micklewicza 46. 

GABINET 

10 90 — 1940 „Kukułka wileńska" mó- 
wiony dwutygodnik humorystyczny 

1955 — 20.00 Program na poniedziałek. 
20.00 — 20.15 „Psałterz Florjański po- 

wróci! do Polski" — wygł. dvr. Ludwik Ber 
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1525 —. 15.45 „Jak ucza dorosłych w sali, odświeża, usuwa ł0 jeziorka di —- Mowe i užywane na ukialterojė A racimietrzów 
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na—123 ha z zabudo- ——— 

murowanemi Z legitymację 
akademicką, + wyda- 

Dziekanat 
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