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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub 7 
grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Śr. 80259. W sprzedaży detai. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

Pod tym tytułem ukazał się arty- 

kuł pana S$. K. w „Gazecie Warszaw- 

skiej", w którym autor przewiduje w 

najbliższym czasie zbliżenie francusko- 

rosyjskie, które zdaniem jego już się 

rozpoczęło ku obawie Niemiec i ku ra- 

dości Endecji. Publicysta endecki już 

nie używa w danym artykule wyraza 

„Sowiety“ tylko „„Rosja*. „Jeżeli Niem 

cy wystąpią z żądaniem rewizji planu 

Younga, jeżeli zyskają poparcie rządu 

angielskiego, jeżeli jasno zarysuje się 

plan niemiecki w dziedzinie rozbreje- 

nia, to każda z tych rzeczy, a tembar- 

dziej wszystkie razem, mogą stać się 

bodźcem dla polityki francuskiej. do 

zerwania z dotychczasowym 'systemem 

i szukania nowych dróg". Temi nowe- 

mi drogami według publicysty er:de- 

cji ma być zerwanie Francji z Auglją 

i zbliżenie się z Sowietami. 

Publicysta endecki zapomina, jak 

ważnym celem polityki francuskiej, by- 

ło osiągnięcie zagwarantowania przez 

Anglję granic francusko-niemieckich. 

Czy Rosja, zwłaszcza sowiecka, może 

> gać Francji takie gwarancje, jak An- 
| glja. Rosja carska, przedrewolucyjna 
była wielokrotnie silniejsza od Rosji 

sowieckiej, a jednak pomimo  cibrzy- 

miej ilości wojska, rzuconego do woj- 

ny światowej przez Rosję, pomimo 

strat 6 miljonów rosyjskich żoła:srzy, 
Francja byłaby w ciągu kilku miesięcy 

zmiażdżona, gdyby nie pomoc Aagji, 

gdyby nie blokada Niemiec, dokonana 

przez” fłotęangielską.  Między—Resjq' 

przedrewolucyjną, a Francją, istniały 

silne więzy gospodarcze, będące 

wprawdzie wynikiem tendencyj odwe- 

towych Francji, lecz odegrywających 

następnie rolę samodzielną wielkiej 

spójni, między Francją a Rosją. Spój- 

nią tą były 10 miljardów franków, umie 

szczonych przez Francuzów w pożycz- 

kach rosyjskich. Wynosiło to przecięt- 

nie, przeszło 5 tysięcy franków na 
głowę ludności Francji. Pożyczki te 

zostały zanulowane. Zanim wymrze 

współczesne pokolenie we Francji, któ 

re straciło owe miljardy w Rosji, do- 

póty papier rosyjski, zwłaszcza rządu, 

który anulował pożyczki, nie będzie 
wzbudzać zaufania. jeżeliby nawet 
rząd francuski ze względów  politycz-   nych pragnąłby przez pożyczki wciąg- 

ligeia Rosji sowieckiej w sferę swych 
wpływów i wpłynąłby na dom ban- 
kierski we Francji o emitowanie po- 

życzki rosyjskiej, pożyczka ta nie zna- 
lazłaby we Francji odbiorców. 

Obroty handlowe Francji z Rosją 
sowiecką są znikome. Pochodzi to z 
naturalnej konstrukcji gospodarczej 
obu państw. Rosja sowiecka nastawio- 
na jest obecnie wyłącznie na przywóz 
produkcyjny: maszyny, obrabiarki, lo- 

komotywy i t. p. otóż naturalnymi do- 

stawcami tych przedmiotów są Niem- 

Cy, a nie Francja. Przemysł bowiem 
mechaniczny Niemiec jest wielokrot- 

_ nie bardziej rozwinięty, niż przemysł 
| mechaniczny francuski. 

W 1930 r. wywóz Niemiec do 
Francji maszyn elektrycznych, tkac- 

| kich i wszelkich innych, oraz obrabia- 
rek, wyrażał się w 189,7 miljona ma- 
rek, natomiast przywóz Francji do Nie- 
miec 7,1 miljona marek, czyli był prze- 
szło 27 razy mniejszy, 

W wymianie z Anglją wytworami 
przemysłu mechanicznego, Niemcy ma- 
ią Josunek 5:1, Niemcy wywożą do 
Anglji za 104 milj. marek maszyn i 

_ obrabiarek, przywożą .za 20 milj. m. 
Niemcy są głównym czynnikiem insta- 
lacyj przemysłowych w Europie. 

Francja pod tym wzgledem odegrywa 
rolę podrzędną. Związek gospodarczy 

noe sowieckiej z Francją niema pod- 
staw. Nafta Kaukazu została dziś opa- 
nowana przez kapitał amerykański, 
z którym Sowiety z wielu względów 
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(FRANCJA IROSJA PQ ROZMOWACH W CHEQUER 
najbardziej się liczą. Rudy żelaznej 

kryworowskiej, Francja nie potrzebu- 

je, będąc największym posiadaczem 

w Europie rud żelaznych dla uszla— 

chetnienia których: sprowadza tylko 

nieznaczną ilość rudy szweckiej. We- 

dług pana S. K. Sowiety mają dopo- 

móc Francji w sprawie rewizji planu 

Younga t. j. nie dopuścić owej rewizji 

oraz w sprawie rozbrojenia t. j. prze- 

ciwdziałać parciom na Francję ze stro- 

ny Anglji i Niemiec, w sprawie roz- 

brojenia. W obu tych sprawach, ideo- 

logja i stanowisko Sowietów są aż 

nadto debrze znane. Prasa sowiecka 

od początku do chwili obecnej potępia, 

opłaty reperacyjne, długi wojenne i t.d. 

i głosi pacyfizm na eksport. W. rewizji 

planu Younga jesteśmy zainteresowani 

gospodarczo w wysokim stopniu. Na- 

sza konjunktura gospodarcza pozosta- 

je w całej zależności od konjuktury 

gospodarczej całej Środkowej Europy, 

odbiorczyni do 70 proc. naszego eks- 

portu. 

A teraz najważniejsze pytanie, co- 

by Polska mogła zyskać na zbliżeniu” 

się Francji z Sowietami. Brak pomo- 

cy materjalnej, na wypadek wojny pol- 

sko-sowieckiej. Francja  poświęciłaby 

Polskę i Rumunię. Rosja sięgnęłaby 

najpierw po Besarabję, uderzywszy 

na Rumunję, następnie zwróciłaby się 

przeciwko Polsce. Niema bowiem pań- 

stwa na kuli ziemskiej, bardziej nasta- 

wionego na wojnę, od-.Ręsji, sowiec- 
Hej TE Fago porada, prasie 
sowieckiej i na zgromadzeniach agita- 

cyjnych, że Europa szykuje się do na- 

padu na Rosję sowiecką i że ta zwy- 

cięży dzięki temu, że proletarjat euro- 

pejski stanie po jej stronie, czyż nie 

jest siłą motorową, prącą do wojny. 

Z jednej strony mówi się o niebezpie- 

czeństwie, z drugiej 6 pewnem zwy- 

cięstwie. Oprócz tego niepowodzenie 

w polityce gospodarczej: nędzę i głód, 

muszą składać agitatorzy sówieccy na 

karb tego, że zaprowadzenie komu- 

nizmu w jednem państwie, spotyka 

trudności z powodu ustroju kapitali- 

stycznego w innych; dla powodzenia 

więc komunizmu, trzeba go upow- 

szechnić w innych, zmusić siłą do za- 

prowadzenia ustroju sowieckiego. 

„Pust* żiwut po naszemu* (niech 

żyją po naszemu), — oto motyw psy- 

chologiczny dawnej, unifikacyjnej, za- 

borczej polityki Rosji. Ten motyw nie 

uległ zmianie, zmieniła się tylko jego 
forma zewnętrzna. 

Władysław Studnicki 

MIN. ZALESKI U PREZYDENTA. 

WARSZAWA. (Pat) — Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
8 bm. p. ministra spraw zagranicznych 
Augusta Zaleskiego, a następnie byłe- 
go kierownika Ministerstwa Skarbu p. 
Mątuszewskiego. 

  

POLSKIE ODZNACZENIA DLA DZIEN 
NIKARZY JUGOSLOWIANSKICH ° 
BIALOGROD. (Pat) — W czasie przyję- 

cia, wydanego wczoraj wieczorem przez min. 
Babińskiego w salonach poselstwa polskiego 
na cześć dziennikarzy polskich i jugosłowiań 

skich, min. Babiński udekorował orderem Po 

lonia Restituta kilku dziennikarzy _ jugosło 
wiańskich, a wśród nich pp. Marjanowicza 
— szefa centralnego biura prasowego, Rad- 
wanowicza — szefa wydziału prasowego pre 
zydjum rady ministrów, Lukovica — byłe- 

go dyrektora „Wreme*, Rybnikara, dyrek- 
tora „Politiki“, Zivansevica —obecnego dy- 
rektora „Wreme”. Przy tej sposobności min. 

Babiński wygłosił serdeczne przemówienie, 
w którem dał wyraz dumie i radości, jaką 
odczuwa z powodu możności wręczenia 
dziennikarzom  jugosłowiańskim orderów, 
przyznanych im przez Pana Prezydenta Rze 
czypospolitej. Na przemówienie min. Babiń- 

skiego odpowiedział szef centralnego biura 
prasowego p. Marjanowicz. 

MW tym 

PRZEDSTAWiCIELSTWA: 
YWIENIAKONIE -- Butet Kolejowy. WIESWIEŻ -—- ut. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 

BRASŁAW — T-wa „Lot“, NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 

— A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — T-wa „Ruch“. BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DABROWICA- (Polesie) — Ksiegarnia K. Malžnowskiego. 
DUKSZTY — Bulet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K: Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniewy — $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jzdność". 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska -— St. Bednarski. 
POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkołnej. 

'SŁONIM —- Księgźrnia U. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Koł. „Rach”. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na s! onie 2-ej 

słane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerac! 

raniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc Gaz 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty orsz 
h świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

pocztewa uiszczona ryczałtem. 

niezamówionych nie zwraca. Adminiswa- 
zasttzežen co do rezmieszczenią ogłoszeń, 
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Konferencja w Mini- 
sterstwie Skarbu 

WARSZAWA. 8. 6. (tel. wł. koresp.) 
Dnia 8 bm. odbyła się w Ministerstwie 

my, jedynym realnym wynikiem wizyty nie: Skarbu konferencja wice-ministra Sta- 

mieckiej w Chequers jest postanowienie Hen rzyńskiego z posłem Hołyńskim, prze- 
dersona odbycia w ciągu lata jeszcze przed wodniczącym sekcji podatkowej klubu 

BBWR, wyłonionej na zebraniu grupy 

LONDYN. (Pat) — O rozmowach w Chequers dowiadujemy się z do- _ LONDYN. (Pat) — Jak się dowiaduje- 
brze poinformowanego źródła, że żadna'decyzja w sprawie reparacyj lub ja- 
kiejkolwiek akcji zwalczania kryzysu gospodarczego nie została powzięta. 
Zresztą ani ze strony niemieckiej, ani ze strony brytyjskiej żaden krok w tej wrześniowem zgromadzeniem Ligi Narodów 

sprawie nie był wysuwany. Goście niemieccy, jak się dowiadujemy, nie mieli podróży do Paryża, Berlina i Rzysuu. Acz- >< „qarczej klubu w dn. 2 bm., po re- 
; aż ы : ва аао Ё | z zą- kolwi ie pod dniony SOSPC LE ; Уа 

okazać wyraźnie swej chęci uzyskania jakiejkolwiek pomocy finansowej z za- jest Kris 5 jetiak e 4 feracie p. wiceministra Starzyńskiego 
granicy, bądź to w formie moratorjum, bądź też w formie pożyczki lub innej. 

S 2 3 R ы 1 €l- ska nie będzie traktowana jako rewizyta na na temat programu prac Klubu. 
'Bruening i Curtius skorzystali natomiast z okazji, aby dać Mac Donaldowi i przyjazd Niemców do Londynu, gdyż Hen- W konkurencji tej wziął udział wice 

Hendersonowi pełny obraz zarówno gospodarczej i politycznej sytuacji Nie- derson pojedzie nie jako brytyjski minister dyrektor Departamentu podatków p. 

miec. W sprawie reparacyj goście niemieccy nie wyjaśnili, jaki plan rząd nie- SpEeV NE r Radłowa Michalski. Ustalono kolejność podejmo 
miecki pragnie podjąć, zaś z poczynionych rozmów nie wynika, iż też żadna ai Tzedzki ЗНОЧЕ лу ’{уси ARCE wanych prac, przyczem na pierwszy 

aluzja, Która mogłaby mieć wpływ na ewentualną decyzję w tej mierze gabi- stolicach techniczne przygotowania do kon- plan wysunięto sprawę reformy podat 

netu Rzeszy. Goście niemieccy mieli dać wyraz swemu przekonaniu, że obec- ferencji. | GÓR ku obrotowego. Następnie będą dysku 

na sytuacja Niemiec jest nie do utrzymania. EA odka baze: towane kolejno sprawy nowelizacji u- 

Na rozmowy w Chequers ujemnie wpłynęła odezwa, ogłoszona w zwią skiego sekretarza degina o as gdyż do- stawy stemplowej, podatku gruntowe- 

zku z zarządzeniami wyjątkowemi. Odezwa została źle przyjęta w Ameryce, piero wówczas po ustaleniu stanowiska Ame go, podatków komunalnych, podatku 

a to oczywiście nie omieszkało wywrzeć pewnego wpływu na konferencję ryki rząd brytyjski poweżmie stosowną de- dochodowego, a wreszcie sprawa ordy 
i |czasem PDonaid lende! * : 

w Chequers. W najbliższych dniach spodziewane jest oświadczenie Amery- a A 2 paisa e nacji podatkowej. 
Zagadnienie podatku od nierucho- ki, które będzie odpowiedzią na odezwę Berlina i na rozmowy w Che quers rozumienia się z Francją, o ile Niemcy prag- 

i które zapewne uchyli wszelkie nadzieje na to, aby Ameryka zgodzić się ną doprowadzić do zmiany plaau Vownga i mości i od lokali potraktowane będą 

mogła na jakąkolwiek rewizję długów wojennych, a bez tego nie może być do jakiegokolwiek wa U IE: odrębnie w zwi ązku ze sprawą budo- 
mowy o rewizji planu Younga. dowego w celu pomocy finansowej Ula Nie: <wnictwa mieszkaniowego. 

    

Międzynarodowy kongres rolniczy w Pradze 
PRAGA. (Pat) — W dniu 8 czerwca zakończył tu swe obrady 15 mię- 

miec. Ministrowie brytyjscy mieli także dać REM * > 

W związku z tem ze strony min. Hendersona w toku rozmów w Che - do zrozumienia Brueningowi, że ody? 2 ;щ]:‹д)/…па{‹?пёзиёёі‘;!%піё! oda „aeg 
<quers miała być stale podkreślana zasada, że jedyną stosowną drogą do NOR 2 РнС аао ас Вн, Soad 28 sdb "= > dać 
zwalczania kryzysu gospodarczego jest współpraca międzynarodowa w га- — gtanowisko Niemiec w -tej mierze miało ZE a S 

Ligi Narodów. Rozmowy, jak się okazuje, posiadały charakter wybit- ; z от p.towym OCE mach Ligi Narodó У› ® > A Jol" jednak być pełne rezerwy, albowiem gabi. kierunku stopniowej zniżki podatku o- nie gospodarczy, na co wskazuje również wciągnięcie do tych rozmów dy- net niemiecki nie powziął dotychczas żadnej | to Р taki 1 65 [Ъо i 
rektora Banku Angielskiego Normana oraz rzeczoznawcy ministerstwa skar decyzji czy kroczyć na drogę ogłoszenia 2 2 Bs 2 =. = e A 
bu Leith Rossa. Zagadnienie rozbrojenia nie było w toku rozmów poruszane. e o OE wddopoścbajć, 0 a S w Ža - Ek ek. z З 
Co do ewentualnej rewizyty brytyjskiej w Berlinie — to została ona jakoby ję, Aiaka ZYCH aaa 4 pry STY OE R, 
zasadniczo przyrzeczona, jednak ani daty, ani formy tej wizyty nie przesą- wisko, czy też usiłować ska8: zaodęna: CAO SADZE 

4 czy, PRZY. gorę W ten sposób reforma podatki 
dzono. 3 nych państw na rewizję planu Younga, w po podatkowa 

którym to wypadku za pośrednictwem Wiel weszła w stadjum realnych prac. 
5 kiej Brytanji umożliwionoby  Brueningowi # 

а ali enc] U r nawiązanie osobistego kontaktu z Briandem. NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE I PO- 
3 8 > Reasumując, można stwierdzić, że wizy- RZE SKIE 

LONDYN. (PAT) — Król Jerzy przyjął w dniu 8 czerwca w południe ta seka nie data kaukretnych ak GRZEB R P GO. 

na audjencji w pałacu Buckingham kanclerza Brueninga i ministra Curtiusa. t2tów i dopiero w najbliższych tygodniach _ WARSZAWA. (Pat) — W dn. 8 uwidoczniaą się pewne posunięcia od których czerwca o godzinie 11 min. 30 odbyło 
iek gra moi ii a r WO się w kościele św. Aleksandra uroczy- 

у sunął się kanclerz Bruening, usuwając na ste nabożeństwo Z spokój duszy śp. nowy.podział administracyjny (Eyes EE оее ea Dainos, Visai ši 2 ‚ p 5 * 8 panuje przekonanie, że Bruening odegra de- Na nabożeństwie tem obecni byli: ro- 
państwa cydująca LP aa rj Pakt e, dzina zmarłego, liczni posłowie i sena- . 

wyższy daje sposobność is dzią. torowie z urzędującym wicemarszał- 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu 8 czerwca rb. odbyło się w Prezydjum ei zam jako równorzędnej dzia- kiem Carem, dziennikarze oraz przyja- 

Rady Ministrów posiedzenie kolegjium uchwalającego komisji dla uSprawnie- оннн emu ANZ HY > Е іёзіе‹іиу „anaciego. Paa icons 
nia administracji publicznej przy prezesie Rady Ministrów. W posiedzeniu, = PASCE T m 
„któremu przewodniczył dr. Jroszyński, wzięli udział członkowie  kolegjum PRASA NIEMIECKA O WYNIKU ŻA sm A" 
OŁ Senatu Raczkiewicz, sen. Roman i prezes Lewalski. Komisja roz- KONFERENCJI TE areas. GOD) O soda 

„patrywała i przyjęła projekt nowego podziału administracyjnego państwa BERLIN. (Pat) — Prasa niemiecka ob- i V i zc 
na województwa. Projekt ten w najbliższych tygodniach przedłożony zosta- szernie komentuje wynik wizyty niemieckich 8 ać 30 nastąpiło "WYP rowadzenie 
nie rządowi ministrów w Anglji. Podczas gdy dzienniki CDA Jana Dąbskiego, wicemar- 

prawicowe mówią o fiasco , prasa prorzą- SZałka Sejmu, na cmentarz Powązkow- 
Z ABURZENI A Ww K A ŁUSZU dowa stara się podkreślić pozytywną stronę ski. Po odprawieniu egzekwji ruszył 

rozmów angiedsko z niemieckich. ‚ kondukt żałobny, prowadzony przez 
LWÓW (Pat) „Express Czerwony" dowiaduje się z Kałusza o zaostrzeniu się) -viego dopartameniu Skarbu. który sżY gu. KS. prałata Kaczyńskiego." Za trumną 

sytuac ji strajkowej w kopalni; soli potasow ych Tesp, wskutek czego pomiędzy poszczegól go autorytetu aby nie dopuścić sę sowa ych szła Todznia Śp ы Dąbskiego, marszałek 
nemi. odłamami i grupami rbootniczemi doszło do starć w wyniku których kilka osób od- koncesyj na rzecz Niemiec. W ten sposób S€jmu Świtalski, wicemarszałek Car i 
niosło rany. Policja w Kałuszu podczas rozpraszania strajkujących użyła pocisków łza. TęZultaty zewnętrzne wizyty niemieckich mi- wicemarszałek Polakiewicz oraz wice- 
wiących i dała na postrach salwę w powietrze. Urzędnik Tespu Wilhelmi, zaatakowany ae w Chequers przedstawiają się skrom marszałek Senatu Bogucki, liczni posło 

ь wie i sen. i iciele świ. 
przez;robołdików, dał. trzy. strzały w stronę tłumu, raniąc trzy osoby. . „Vossische Ztg* oświadcza, że 'wizyta 5 Oi ao rj P eis wod 

z 2 5 niemiecka w Chequers nie pozostała bez RORY 80, Przyjaciele 1 koledzy W buch Ww KO alni Modrze ów wyników. Dziennik sądzi, że niemieccy i an zmarłego. 
33 ; ais stanu nie omawiali między Obok karawanu postępowała eskor й И Е т sobą niczego w sprawie nowej konf ji 7 iej BĘDZIN. (Pat) EW głębi kopalni „Modrzejów* w zagłębiu Dąbrowskiem nastą- odszkodowań, która miałaby BE Ake > a aa a deb asc 

pił wybuch gazów. Straż kopalniana, zaalarmowana o wypadku, z trudem dotarła doj do skutku na jesieni. Mac donald i Hender- я Ро RP „przed karawanem mło 
miejsca wybuchu i znalazła zwęglone zwłoki 2 górników. Zwłoki były zupełnie znie. Son zwrócili niemieckim ministrom zapewne dzież ludowa niosła odznaczenia š. p. 
kształcone. Jeden ze zmarłych miał oderwaną głowę. Na miejsce eksplozji przybyła ko. wage na tryby przewidziany w planie Youn Jana Dąbskiego. W' pogrzebie wzięły 
misja sądowo - lekarska celem zbadhnia przyczyn wypadku. ga, a dotyczący odroczenia transieru. udział liczne delegacje ludowe oraz tłu 

„ „Berliner Tageblatt“ oczekuje, že ga- my publiczności. Nad grobem zmarłego NTA binet Rzeszy po wysłuchaniu kanclerza Bru- złożono liczne wieńce, między i i 
eninga i ministra Curtiusa zadecyduje, kiedy d ika Sei 2 > UA 
i w jakiej formie nastąpi ofiejalny krok rządu | p; Mars: „OCJDIE 
niefnieckiego w stosunku do wierzycieli. s 

„Boersen Courrier" pisze, że o fiasco roz OSTATNI DZIEŃ ZAWODÓW HIPPI- 
= angielsko niemieckich mogą mówić CZNYCH 

dzynar. kongres rolniczy uchwalając rezolacje zaproponowane przez poszcze- ken po. e ao nić AA m. WARSZAWA. (Pat) — W poniedziałek gólne komisje. : ' cej. w ostatnim dniu międzynarodowych  zawo- 
Doniosłe znaczenie posiada szczególnie rezolucje uchwalona w komisjii ekono Z. Pach WZEZANE ZBY A 
micznej, a dotycząca reglamentacji obrotu zbożem, celem uniknięcia nadwy- * 9е Polski, ai I ca. Pana Pre pdb żek zbożowych, zawalających rynki europejskie. Stwierdzając niemożliwość WARSZAWSKA KONWENCJA LOT- (4 Rzeczypospolitej jeźdźcy cudzoziemcy = aa produkcji przez europejskie państwa rolniscze, kongres wypo- NICZA stawali z powdu przemęczenia. Najlepszy 
wiada się za stosowaniem przez poszczególne grupy państw systemu pre- _ TALLIN. (P : wynik indywidualny osiągnął kpt. Sałęga na 2 ap Е : ЗЫ IN. (Pat) — Pras; ; i “ 4 i ćwierć j ierencyjnego w qramach europejskich. Na ogólnem zebraniu komisji między w związku X PC Rao 2 D Ads AS no paika 
narodowej wygłosił w poniedziałek referat generalny prezes delegacji pol- przyłączenia się Estonji do międzyna- i3! Por. Rojcewicz na koniu „The Hoop“ skiej Kazimierz Fudakowski, przedstawiając wynik konierencyj zbożowych rodowej konwencji lotniczej pe в 6 p. trzecie miejsce por. Ruciński na koniu 

paryskiej, rzymskiej i londyńskiej. Na wniosek referenta zebrani przyjęli po- w Warszawie w roku 20 vai „Roksana“ —— 8p. Ogółem startowało '11 
ae tych > RD zboża i zalecili stosowanie stwo spraw zagranicznych й ads a ol aa lamos 
asad, wskazanych przez onferencję. Przyszł dbyć się mai PB sia AU З i jął ż 1933 roku w BAG ę encję yszły kongres odbyć się mai PP możliwość przyłączenia się także i do Teisce zajął por. Clave (Francja) na ko- 

innych konwencyj międzynarodowych, śle OE ad o. Że (Polsk. |= zawartych w tej dziedzinie. — Przede koniu „Black-Boy* — 4 p., trzecie dwa 
wszystkiem więc zamierzone jest przy por. Haecky (Szwajcar) na koniu „Wex- 
stąpienie do międzynarodowej konwen Ša — 6 p. Wstegi otrzymali rtm. Malo- 
cji lotniczej, podpisanej w roku 1919 Rae mz mg a "wa o 
w Paryżu, gdzie ustalone były ogólne ski na koniu „Mala“ i MB ps avi ji 
zasady współpracy państw w dziedzi- koniu „Orgja”, następnie por. Pohorecki na 

„Optymišcie“, por. Korytkowski na „Ostrym“ 
wireszcie por. Biliūski na „Kacyku“. 3 
— 

NUNCJUSZ PAPIESKI OPUŚCIŁ 
KOWNO 

KOWNO. (PAT). — Nuncjusz papieski Bartoloni opuścił jak wiadomo wraz ze "9 komunikacji powietrznej. 

swym zastępcą Kowno. Na wyraźne życzenie rządu litewskiego nuncjusz odbył podróż — Warszawska konwencją przewiduje 
do granicy niemieckiej w Ejdkunach w samochodzie. Wyjazd koleją został nuncjuszawi Opracowanie szczegółów zagadnień © : : 
zabroniony w obawie, aby na dworcu nie dėszio do manliestacyj па rzecz nuncjusza ze charakterze formalnym, n.p. sprawy NIE BYŁO TRĘDOWATEGO KOTA. 
strony zwolenników stronnictwa Ch. D., pozostającego w opozycji do obecnego rządu. sprawdzania dokumentów osoboistych. WARSZAWA. (Pat) — Niektóre dzien- 

W drodze do Ejdkun towarzyszyło nuncjuszowi kilku duchownych z kurji bisku-. Przyłączenie się Estonji do międzyna- niki podały sensacyjną wiadomość o rze- 
piej w Kownie. Orszak samochodowy nuncjusza był eskortowany przez polieję. rodowych konwencyj lotniczych jest u- komem  pogryzieniu dziewczynki - Polski 

trudnione ze względu na brak aerodro przez zarażonego trądem kota na wystawie 
į я a ® 

Woldemaras otrzymał akt oskarżenia 
nu, odpowiadającego nowoczesnym kołonjalnej w Paryżu. Na podstawie informa 
wymaganiom. Jakkolwiek istnieją już cyj uzyskanych z ambasady francuskiej, któ 

KOWNO. (PAT) A Woldemarasowi został doręczony akt oskarżenia. d 
chodzi nie o sprawy polityczne, lecz o przywłaszczenie so- 

wybudowania odpowiedniego ra przeprowadziła w tej sprawie dochodze- 

bie w roku 1920 kwoty 50 tys. koron duńskich. 

  

aerodromu, plany te jednak nie mogą nia, Polska Agencja Telegraficzna upoważ- 
być zrealizowane wcześniej niż za rok niona jest do stwierdzenia, że wiadomość ta 
z powodu braku funduszów. jest całkowicie zmyślona. 

,
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WIEŚ KOŁOWICZE, POW WILEJSKI. 
‚ — Kolo gminne Rady Opiekuńczej Kre- 

sewej. Kołowicze, jest tó wioska, położona 
w odległości 5 klm. od powiatowego mia- 
sta Wilejki. W wiosce tej znajduje się urząd 

"gminny i szkoła. Ludność tej wioski jest 
_ wyznania prawosławnego, no i przytem 

ogromnie ciemna. Od dłuższego czasu czyn- 
niki antypaństwowe jak to T-wo Białoru- 

skiej szkoły i białoruska hromada, korzy- 
' stając z ciemnoty mieszkańców wsi Koło- 

'. wicz, jak i całej gminy, siały ziarno roboty 
v/ywrotowej, które dość bujnie wskiełko- 
wało. 

Otóż w tym czasie (rok 1926) najwięk- 
szego rozwoju Hromady, w Kołowiczach z 
dmicjatywy p. Jarosława Jarowskiego, sekre- 

_ tarza gm. Kołowickiej, zostało zorganizowa- 
_" ne Koło Gminne Rady Opiekuńczej Kreso- 

. wej i Dom Ludowy, który przy wydajnem 
poparciu Starostwa Wilejskiego i miejsco- 
wego urzędu gminnego, działalność swą 
owocnie rozwinęło. Jednostki jeszcze nie 

 zdegenerowane jadem agitacyj bolszewic- 
"kich, chętnie zaczęły uczęszczać do Domu 
Ludowego i zdawałoby się, że praca państwo 
wa kulturalno-oświatowa stopniowo pomyśl- 
nie będzie się rozwijać. Lecz zło nigdy nie 
spi. — Hromadzie Dom Ludowy był sołą w 
oku, a więc użyła wszystkich swoich niec- 
nych środków, aby pracę tę zatamować, na- 
syłając do Domu Ludowego swoich zausz- 
ników, którzy przeszkadzali w pracy różne- 
i awanturami i wreszcie zagrozili wszyst- 

|kim członkom Domu Ludowego pobiciem, a 
jednego z członków, który przeciwstawił się 
ich grożbom porżnęli nożem; podobne scy- 
sje zmusiły p. Jarowskiego do przerwania 
pracy w Domu Ludowym. 

„Po pewnym czasie, gdy powróciło z woj 
ska kilku chłopców z tej wioski, którzy słu- 
żyh w Poznańskiem i przyzwyczaili się do 
imnego życia, t. j. kuituralnego — zwrócili 
się do p. Jarowskiego z prośbą o wszczęcie 
ponownie pracy w Domu Ludowym, obie- 

cująć, że poskromią niespokojne jednostki i 
nie: dopuszczą do żadnych awantur. Pan Ja- 

_ rowski zgodził się no i praca w Domu Lu- 
dowym znowu się zaczęła. Za przykładem (į 
namową swiych kolegów, byłych wojsko- 

 srych, młodzież zaczęła tłumnie i chętnie 
zgarnąć się do Domu Ludowego. Dzięki nie- 
spożytej energji i poświęceniu się dla do- 
bra ogólnego pana Jarosława. Jarowskiego, 

_ praca w Domu Ludowym weszła na normal 
ne tory i dała wprost zdumiewające wyni- 
ki Praca w Domu Ludowym przejawia się 
i pulsuje w poszczególnych sekcjach, jak to: 
spiewaczej, którą kieruje p, Zieliński, dzięki 
jego bezinteresowności i znajomości śpiewu, 

5 chór .w Kołowiczach stanął na wysokości 
- swego zadania, muzycznej, składającej się z 

4 skrzypiec, 2 mandoliny, 2 gitary i 1 ba- 
łałajki pod kierownictwem p. Sliskiego — w 

"dość krótkim czasie swej pracy, sekcja ta 
zasługuje na uznanie; sekcja teatralna bar- 
azo często wystawia sztuczki ludowe, trze- 
ba przyznać, że młodzież wiejska” posiada 
zdolności sceniczne, sekcja oświatowa na 
„każdą niedzielę przygotowuje odczyty i po- 

| gadanki o treści ciekawej i pożytecznej, słu- 
chaczy jest zawsze bardzo dużo i chętnie 
słuchają: Koło gminne R.O.K. nad całością 
tej pracy ma pieczę, jak również działalność 
swą rozwija i na terenie gminy. Otóż z ra- 

ia koła gminnego R. O. K. zóstał zor- 
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gdzie kierownictwo powierzono p. Zieliń- 

i $kiemu, który z stimiennością i właściwą so- 
" bie energją wywiązuje się pomyślnie z po- 
wierzonego sobie zadania. Dom Ludowy w 

_ Jackiewiczach, którego kierownikiem jest p. 
- Andrzejąwski, tu również praca powoli, lecz 

systematycznie posuwa się naprzód. Dom 
Ludowy w Barowcach, kierowniczką które- 

| go jest p. Misiunasówna, kierowniczka miej- 
„scowej * szkoły, zasłużona , działaczka spo- 

: Jėczna, | 4 ь 
+ Kolo Gminne R.O.K. niepoprzestaje  tyl- 

— Ко na prowadzeniu pracy oświatowej, ale 

Stara się wykształcić swych członków facho- 
wo, otóż przy pomocy Centrali R.O.K. wy- 

słała jedną członkinię Domu Ludowego iw 

0 tkackie m s Wiłna na 4-miesięczne kur 

   

   

  

  

sy tkackie na szerokich warsztatach, która 

2 po skończeniu kursów ma prowadzić tkac- 

| two w jednym z Domów Ludowych, dałej 
 ,w bieżącym roku zorganizowało 2 kursy 

kroju, szycia fi robót kobiecych, kurs w 

Barowcach trwał 2 miesiące, ukończyło kurs 
17 uczenie, na zakończenie kursu urządzono 

pokaz prac wykonanych przez  uczenice, 
którym w obecności rodziców koła gminne- 

"go R.O.K., przedstawiciela komisji Domów 

Ludowych w Warszawie p. Malinowskiego 

licznych gości, przedstawiciel Centrali RO. 
'K» wręczył zaświadczenia z ukończenia kur- 

u. Drugi kurs również 2-miesięczny, odbył 
się w Domu Ludowym w Kołowiczach; na 

“kurs ten uczęszczało 25 uczenic, ukończyło 

zaś 18. Na zakończenie tego kursu również 
lirządzono: pokaz prac uczenic, na który p. 

starosta pow.. Wiłejskiego delegował  spe- 

_ cjałnie swęgo przedstawiciela p. Zalana. 
Przy wręczania zaświadczeń z ukończenia 

ursu uczenicom przez przedstawiciela Cen- 
ali R.O.K. p. Jana Łosia wobec licznie ze- 
ranych rodziców «czenic, p.p. urzędników 
° Wilejki, instruktora powiatowego oświaty 

pozaszkolnej i wielu innych gości, p. delegat 

     

   

  

   
    

   

        

     

    

   
    

      

   
   

   

  

Wenecji do Medjolanu 
Po wyjeździe z Wenecji, za każ- 

dym razem zostaje pewne wrażenie, 
_ które trudno określić. | ‚ 

___ Szum fali morskisi, rozbijającej się 
tor kolejowy z obu szren pociągu, 

_ cisza+w mięście, plusk wioseł gondoli, 
brak ruchu kołowego na ulicach, brak 
syren i klaksofonów automobilowych 
razi turystę. © ' 

Zawsze ma się wiażenie, że się 
- jest nie w mieście europeiskiem, ale w 
_, kraińie zaczarowanej, bajecznej, gdzie 

_ chętnie przebywają bogowie, którzy 
stworzyli potęgę rzymską i wybudo: 
„ wali to miasto sobie na chwałę i przez 

snobizm boży dla wysóżsicnia się 
wśród innych bogów. ; : 

O ileby wybudowano to miasto w 
| ostatniem stuleciu,  wybudowanoby 

_ przypuszczalnie w stylu modein. 

Bardzo dobrze się stalo, že nie bu- 
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Pizyjęzdny z przyjennościa odpoczy- 
_ wa, nie widząc też ostatnich zdobyczy 
techniki i postępów kultury ludzkiej. 
Często ma się wraż”1e w Wenecji, że 

* 

  

    

yje w czasach dla nas historycznych. 
Nic też dziwnego, ze Wenęcję w 

щ 

Е:ігапіяошайу "Dom. Ludowy -w Cyncewiczach, + 

-cowano Wenecji w ostatnich czasach. 

się 'cofnęło kilkaset lat wstecz, że się. 

starosty w imieniu p. starosty wyraził swe 
uznanie dla owocnej pracy uczenic jak rów- 
nież p. Jarosława Jarowskiego, prezesa miej 
scowego koła R.O.K. uczenice i członkowie 
Domu Ludowego wdzięczni za serdeczne 
*interesowanie się ich pracą, wznieśli trzy- 
krotny okrzyk na cześć pana starosty. Na 
zakończenie, miejscowa sekcja teatralna 
odegrała sztukę „Bołszewicy pod Warsza- 
wą”, która była grana z talentem. Chór pod 
kierownictwem p. Zielińskiego odśpiewał pa- 
rę piosenek; za dobre wykonanie obecni 
nagrodzili go długo niemilknącemi oklaska- 
mi, sekcja muzyczna, pod kierownictwem p. 
Sliskiego również nie dała się zawstydzić, 
dając swój koncert, wszyscy obecni z przy- 
jemnością słucha!i dobrze wykonanych kilka 
mielodyj ludowych. Przysłowie „Wytrwałość 
i niezłomna wiara, ożywia kamienie” w całej 
rozciągłości można zastosować do pracy 
Koła Gminnego R.O.K. w Kołowiczach, gdzie 
zdawałoby się, że wszelkie wysiłki pójdą na 
marne, lecz ta właśnie wytrwałość i nie- 
złomna iwiara zwyciężyła zło, siejąc ziarno 
zdrowej roboty kulturano oświatowej o po- 
dłożu państwowem. 

Za ogrom tej pracy, za wytrwałość i bez- 
interesowność Cześć Wam, bojownicy o lep 
sze jutro naszej ukochanej Ojczyzny Pol- 

ski. J. L. 

GLĘBUKIE 

— Pierwsza miatura w gimnazjum im. 
Unii Lubelskiej. Gimnazjum humanistyczne 
koedukacyjne im. Unji Lubelskiej w Głębo- 
kiem założone zostało w r. szkolnym 1926— 
27 przez b. inspektora szkolnego, p. Józefa 
Szukiewicza i nauczyciela gimnazjalnego, p. 
Hermana Swirklisa. Rozwój gimnazjum za- 
powiadał się dobrze. Frekwiencja była sto- 
sunkowo dość liczna. Rok szkolny 1926 — 27 
i 1927 — 28 zamknięto bez deficytu. 

Ale w r. szk. 1928 — 29 zaciążyło nad 
gimnazjum polskiem jakieś fatum. Otrzymali 
koncesję na prowadzenie gimnazjum w ję- 
zyku wykładowym polskim Żydzi, co stwo- 
rzyło niezdrową konkurencję. Na domiar 
złego jawna i podziemna agitacja, zmniejszy 
ła frekwencję, co podważyło byt i rozwój 
gimnazjum im. Unji Lubelskiej. Nadto wal- 
ka partyjna spowodowała w miasteczku fer- 
ment, który przedostał się i do gimnazjum, 

wiywołując chaos i bezład w zajęciach. Kul- 
turaina płacówka polska znalazła się w prze- 
dedniu likwidacji. Zmiana kierownictwa i 
właściciela gimnazjum uratowały zakład. No- 
wym właścicielem zostało Towarzystwo Po- 
pierania Szkoły Średniej, a kierownikiem p. 
dyr. Kozicki. 

Ministerstwo W. R. i O. P. dnia 23 ma- 
ja 1930 r. Nr. 11—9719 nadało gimnazjum 
im. Unji Lubelskiej w Głębokiem prawa gi- 
mnazjów państwowych, przewidziane w p. 

3 rożp. z dnia 1 maja 1929 r. Nr. 11 — 2875, 

a reskryptem z dn. 2 lipca 1930 r. Nr. 11— 

11182 przyznało dla gimnazjum trzy etaty 

nauczycielskie. 
Jednak wrogie i nieodpowiedzialne czyn- 

niki tutejsze rozpoczęły, jak przed dwoma 

laty, atak ostry na gimnazjum, usiłując wpro 
wadzić zamieszanie w zajęciach szkolnych i 

zaszkodzić młodzieży przy pierwszej matu- 
rze, z czem się nie ukrywano, Zdecydowa- 
ną postawa Dyrekcji nie dopuściła do fer- 
mentu i zakład funkcjonowa normalnie. Re- 

zultatem owocnej»pracy Dyrekcji i nauczy- 
ciełstwa,. była_stuprocentowa. pierwsza ma- 
tura ów tuf. gimnazjum im. 'Unji' Lubelskiej 

w Głębokiem. 
Świadectwo dojrzałości otrzymali: Droz- 

dówna Zofja, Cejtełówna Szyfra, Gińko Jan, 
Gińko Włodzimierz, Orechwo  Arkadjusz, 
Rapportówna Eta, Rapportówna Roza. A. 

  

  

  

  
Tęcza — nr. 23. ]. Gutsche w artykule 

p.t. „Kłopoty osiemnastej wiosny” porusza 
aktualne zagadnienie wyboru zawodu i umie- 
jętnego wyzyskańia inteligencji ]. Kisielew- 
ski odbywa „Podróż po Warszawie”. O re- 
stauracji kościoła Ostrobramskiego wzmian 
kę z ilustracjami daje T. Ł. Sylwetkę J. H. 
Fabre“a zatysowuje Z. Bohuszewiczówna. 

Wiadomości Literackie nr. 23. O „Kra- 
sińskim a chwili dzisiejszej" mówi M. Kridl. 
jest to pdzedmowa do t. I dzieł wszystkich 
Z. Krasińskiego pod red. L. Piwińskiego w 
wyd. Bibl. Arcydzieł Literatury. „Kolumna 
niemiecka" podaje nam takie nazwiska, jak: 
U. v. Willamow:tz=Móllendorf, J. Roth, R. 
M. Holtzapfel, W. Rode i in. 

O nowej książce Remarque'a pisze J. 
Krzywicka, O „Skandału z Grunwałdem* 
Wojciecha Kossaka mówi M. Sterting. Kro- 
nika. Bibljografja. Nin 

Światowid nr. 23. Na okładce — Boże 
Ciało w Łowczu. W tekście: Kronpintz je- 
dzie do papy, w Polsce — nowy rząd, Pic- 
card wzlatuje w stratosferę, w Wilnie —ba- 
zyliszek!... 

podróży ominąć nie wolno, o ile jej 
przedtem już się nia . poznało, 

Wenecja jest to m'asto, które głów 
nie żyje z turystów, więc dużo tu ho- 
teli, restauracyj, sklepów x weneckie- 
mi wyrobami. Dziś to imiasto boleśnie 
odczuwa kryzys światowy. Ciężkie cza 
sy trzymają „wszystkich w domu. Z 
mojego kurjera wysiadło zale Iwie К- 
ka osób. | 

Te kilka osób przedefilowało przed 
szpalerem portjerów hotztowych w ilo 

ści nie mniejszej, niz bół setgi. Waliz- 
ki podróżnych były wprost , rozrywa- 
ne przez tych potrjerów. Dzisiaj o goś- 
cia portjer hotelowy musi stoczyć for 
malną walkę, gdzie siła 'izyczna ode- 
grywa nie poślednią role. ||| 

Który z nich pierwszy porwie wałiz 
„kę i wysoko unosząc nad głową szyb 
kim krokiem wybiegnie z dworca ke- 
lejowego, ten zawieziż podróżnego do 
biegi hotelu, gdyż przeciętny turysta. 
biegnie z tyłu, żeby nie stracić z, eczu 
swoich pakunków i rzadko kiedy wy- 
sili się, by odebrać bagaże, tylko po- 
to, żeby je, oddać innemu tragarzowi. 

W Wenecji nie zatrzynyywałem się, 
gdyż ją poznałem dawnićj, i špieszy- 
łem w dalszą podróż. Tłok był duży 
w wagonie. Jechałem razem „ze studen 
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„na Protasewicza, 
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E Metropolita Sergiusz czci pamięć Lenina 
Metropolita Cerkwi prawosławnej w Rosji, Sergjusz, zaczął wydawać w Moskwie 

pismo, p.t. „Żurnał Moskowskoj Patrjarchji*. W numerze pierwszym tego oficjalnie cer- 

kiewnego wydawnictwa znajdujemy nakaz 

dzimierza lljicza Lenina". 

Pisząc o tym fakcie,ukraińska „Nową Zorja* (nr. 37) dodaje 

bie wyobrazić większy upadek morainy*. 

15.781 

„Święcenia pamięci wodza proletarjatu, Wło 

od siebie: „Trudno so- 

metrów 
BRUKSELA. (Pat) — Został oficejalnie uznany rekord wysokości, po- 

bity przez prof. Piccarda w czasie jego ostatniego lotu balonem. Rekord ten 
wynosi 15.781 metrów. 

Śmiertelne wypadki w górach 
GRENOBLE. (Pat) — Wpobliżu Belledone wydarzyły się dwa wypadki, w któ- 

rych 4 osoby poniosły śmierć. Student i studentka zginęli, spadając z |pola lodowego. 
Młoda panienka, chcąc przejść przez most ze śniegu, poślizgnęła się i zasypana została 

przez olbrzymie zwały śniegu. Spieszący jej z pomocą pewien inżynier spadł do szczej 
liny i zginął na miejscu. Nieszczęśliwą, która spadła z mostu, okazała się 20-letnia Pol- 
ka Hanna Arctówna. 

Zima w Murmańsku upały na Syberji * 
MOSKWA. (Pat) — W Murmańsku w sobotę trwała kilka godzin silna zamieć śnie 

żna. Temperatura spadła poniżej 0. Natomiast na południu Rosji i w Środkowej Azję 
panują od dłuższego czasu upały. 

Katastrofa Kolejowa 
BERLIN. (Pat) — Na linji: Bytom — Brynek zderzyły się wczoraj wieczorem dwa 

pociągi osobowe. Według dotychczasowych doniesień 12 osób odniosło ciężkie rany, 12 
lzejsze. Parowozy i kilka wagonów zostały poważnie uszkodzone. 

BERLIN. (PAT) — Ciężko ranny podczas katastrofy kolejowej pod Bytomiem 
maszynista Sokołowski zmarł w szpitału. W czasie zderzenia pociągu 12 osób odniosło 

ciężkie rany, zaś 15 lżejsze obrażenia. Są to przeważnie robotnicy i sportowcy, powra- 

cający z zawodów w Mikulczycach, zderzenie obu pociągów na linji jedmotorowej na- 

stąpiło wskutek przedwczesnego odjazdu z Wierzchowej. 

Wybuch nafty 
NORFOLK. (Wirginja) (Pat). — Statek - cysterna, napełniony naftą, który stał 

wi tutejszym porcie, z niewiadomej przyczyny wyleciał w powietrze. Straty oceniane są 
na 5 miljonów dołarów. Pożar objął liczne składy, znajdujące się na wybrzeżu, które 
doszczętnie spłonęły. 6 strażaków, którzy braki udział w akcji ratowniczej, zostało cię- 
żko rannych. 

Śmiertelne przejechanie rawerem 
ZAKOPANE. (Pat) — (W poniedziałek dnia 8 bm. koło godziny 18,30 jadący na 

rowerze robotnik niejaki Franciszek Wolny najechał przechodzącą kobietę Wiktorję Prą? 
dzyńską z miasta Łodzi, bawiąca tu z rodziną na wywczasach, tak nieszczęśliwie, że 

Prądzyńska, przewieziona do szpitala klimatycznego zmarła w niespełna godzinę po wy- 
padku. Zmarła osierociła dwie córki. Sprawcę wypadku aresztowano. 

  

  

HEMOGEN KLAWE naśladują, 

jednak tylko oryginalny z firmą KLAWE 
leczy OSŁABIENIE, WYCIEŃCZENIE, NERWY 
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Dalsze ulgi dla powodzian 
W związku z klęską powodzi, któ 

ra nawiedziła Wileńszczyznę, Powsze- 
chny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych 
postanowił udzielić płatnikom przymu 
sowej składki ogniowej następujących 
ulg: 1) umorzyć wszelkie należności za 
ubezpieczenie budowli całkowicie zni- 
szczonych przez powódź. 2) właścicie- 
lom budynków mniej poszkodowanych 
skutkiem powodzi rozłożyć należność 

na raty płatne w r. 1932 i 1933. Po- 
wyższe ulgi traktowane będą indywidu 
alnie na podstawie zaświadczonych 
przez władze administracyjne spisów 
odnośnych osób. P. wojewoda wydał 
natychmiast podległym administracyj- 
nym władzom zarządzenie, ażeby jak 
najśpieszniej nadesłały Powszechnemu 
Zakładowi Ubezpieczeń w Wilnie sto- 
sowne wnioski. 

  

Burzliwy wiec sjonistyczny w Słonimie 
W Słonimie przy ulicy Poniatowskiego nr. 

€ odbył się wiec przedwyborczy na kongres 
sjonistyczny. Wiec ten zorganizowany przez 
organizację sjonistyczną zakończył się for- 
malnie bójką. Po odczytaniu list wyborczych 
doszło do ostrej wymiany zdań między przed 
stawiciełami dwóch odłamów t.zw. rewizjo 

  

KOMUNIKAT. 
"W związku z odebraniem koncesji i losów Kolekturze Nr. 155 E. LICHTEN- 
STEINA, której mieliśmy subkolekturę, zawiadamiamy, że. otrzymywane do 

tychczas od rzeczonej kolektury losy zostały. у 

przydzielone naszej firmie bezpośrednio 
р 2 i odtąd będziemy je otrzymywali wprost od 

Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej 
Kolekturę będziemy prowadzili pod nazwą 

nistami i poalejsjonistami. Od słów polemiś- 
ci przeszli do czynów. Powstała bójka na pię 
ści i krzesła, W pewnej chwili część walczą 
cych zdołała wydostać się na zewnątrz i 
stamtąd zaczęła kamieniami prażyć w okna. 
W rezultacie władze rozwiązały wiec. Kilka 
naście osób zostało pobitych i dwie ranne. 

    LICHTLOS' 

Z poważaniem A. i I. EBIN. 

  

tem wyższej szkoły budowy okiętów 
w Genui. Ten mi opowiadał » stosan- 
kach w szkole i we Włoszecn. Nale- 
żał do związku faszys:.»wskiego s'u- 
dentów 0 narodowości  niewłoskiej. 
„Mam odpowiednie zaświadczenie 1 

bardzo duże prawa. Naprzykiad mo- 
gę Pana aresztować, nawet bez widocz 
nego powodu, lub wylegitymować о- 
ficera armji włoskiej o wyższej randze. 
Pan mówi, że nie usłucha mnie? Musi 

usłuchać z chwilą, gdy przedstawią 
zaświadczenie o tem, że należę do par 
tji faszystowskiej". 

Pociąg zbliżał się da Medjolanu. 
Chciałem się tu zatrzymać jeden dzień, 
więc pożegnałem mego nowego zna- 
jomego, który pojechał wprost do Ge- 
nui. 

W Medjolanie nic do ogłądania cie 
kawego niema. Temniemniej jest to 
ciekawe miasto, w którem warto się 
zatrzymać. NSM 

Medjolan, to miasto Śpiewaków, 
miasto, w którem od wieków zbierało 
się wszystko, co jest najlepszego w 
sztuce śpiewania i w głosie, dzisiaj w 
dalszym ciągu jest centrum świata 
śpiewającego. | ' ТА 

Zaszedłem tu do mego kolegi, pa- 

chał tu jako „studento del „canto“. 

    

który również zje- . 

Znalazłem go przeziębionego i wy- 
rzekającego na los śpiewaków — „Kli- 
mat tu jest wstrętny, —skarżył mi się. 
-— Ciągle się przeziębiamy, ale nietyl 
ko ja jeden, ale i inni również. A to 
dlatego, że Medjolan_ jest otoczony 
niskiemi polami, zalewanemi wodą dla 
uprawy ryżu. Z tej racji powietrze tu 
jest bardzo wilgotne i choć zasadni- 
czo niema tu chłodu, jednak wszyscy 
ciągle chorują. | 

Dziwne, że właśnie to miasto 0 
tak niezdrowym klimacie od wieków 
„ściąga najlepsze głosy z całego świata. 

i chcąc nauczyć się dobrze śpiewać, 
właśnie tu trzeba przyjechać. 

Na ulicy wciąż słychać śpiew, nu- | 
ci tu sobie przechodzień, z okna sły- 
chać śpiew. Śpiewa tu nietylko śpie- 
wak.. Prawie każdy zna się na śpiewie. 
Są kawiarnie, gdzie wieczorem stale: 
przy fortepianie siedzi zawodowy a- 
kompanjator i każdy z gości ma prawo 
popisać się swoją umiejętnością. Słu- 
cha się tych * amatorów, / nierzadko 
zwykłych robotników, z przyjemnoś- 
cią. To są ludzie, którzy posiadając 
głos, wykształcili się, słuchając w 0- 
perze czasami po paręśet razy te sa- 

mą arję. BMI ša) Е 
W Medjolanie zbierają się wszy- 

stkie wielkości świata. śpiewającego. 
\ 
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NIEPRZYZWOITOŚĆ 
Sprawa niesmacznych i nieuczciwych ata 

ków na restauratorów kościoła Ostrobram- 
skiego, prąawadzona od pewnego czasu pod 

firmą Cechu murarzy i sztukatorów, zdawa- 

ło się, została zlikwidowana po ogłoszeniu 

protokułu przyjęcia robót. 
Z protokułu tego łatwo wnioskować o 

całkowitej bezpodstawności zarzutów, skie- 

rowywanych pod adresem „p. Słoneckiego i 

Spółki”. 
Intryganci jednak nie dali za wygrane. 

W Nr. 129 „Kurj. Wil.* wystąpił p. S. Her- 

manowicz, brat mistrza z  artykulikiem p. 

i. „A jednak są usterki"... 

Niewinny tytuł notatki nie odpowiada 

jednak jej treści. Usterki są i będą w każ- 

dem dziele, a nawiet arcydziełe. Pana S. Her- 

manowicza interesuje już nietyłe praca kie- 

rownika robót, iłe stanowisko Komisji, przyj 

mującej te roboty. W protokule znajduje 

sprzeczności, niedomówienia, „które można 

w rozmaity sposób interpretować. 

Zresztą sam dość zręcznie podsuwa bo- 

daj jedyny sposób interpretacji: roboty z0- 

stały wykonane. po partacku, były, być mo- 

że nadużycia; Komisja, złożona z ducho- 

. wieństwa, profesorów, artystów i architek- 

tów, doskonale o tem wiedziała, secz wola- 

ła przemilczeć, czyli popełniła Świadomie 

szachrajstwo i wzięła udział iw nadużyciach. 

I oto p. S. Hermanowicz w roli Katona 
przemawia do społeczeństwa , okłamanego 

przez Komisję, „widócznie w celu uspoko- 

jenia opinii publicznej”. 
Sprawa została postawiona wyraźnie i 

odważnie. W grę obecnie wchodzi li tylko 
autorytet moralny, bo argumenty rzeczowe 

są kruche. Przygodny świadek musi tylko 
wierzyć. Komu? Na jednej szali jest autory- 
tet p. S. Hermanowicza, na drugiej autory- 

tet moralny i wiedza fachowa. J. E. ks. Bi- 

skupa Michalkiewicza, profesorów  Ruszczy- 
ca, Śleńdzińskiego, Kłosa, Morelowskiego, dr. 

Lorentza i wielu innych. 

Nazwiska te wcale nie imponują p. S. 
Hermanowiczowi. Złośliwie wskazuje na 

brak podpisu prof. Rutkowskiego, znajdują- 
cego się poza Wilnem, tego prof. Rutkow- 

skiego, z którego kpił p. Piotr Hermanowicz, 

przeciwstawiając „rozgłośnemu nazwisku ar- 

tysty” — „fachową wiedzę rzemieślników*.. 
Należałoby postępować nieco konsekwen 

tniej. Ale mniejsza z tem. 
W krótkim, lecz bardzo treściwym arty- 

kuliku p. S. Hermanowicza są jeszcze dwa 

„kwiatki“. 
Czytamy tam: 

„Przedewszystkiem rzemiosło nie miało 

swoich przedstawicieli w komisji". 
Nareszcie! Nareszcie zupełnie „| wyraźnie 

zostało skonkretyzowane dotychczas wy- 

krętnie podawiane żądanie uznania praw 

rzemieślników do kontroli artystów!.. W 

Komisji, przyjmującej roboby artystyczne 

nie było rzemieślników!.. Skandal! /Rzecz 
przecież natórałna, że oBok  Ruszczyców 1 

Sleńdzińskich powinien zasiadać jakiś ciešla, 
lub sztukator!... Nie zaszkodziłoby zresztą, 
aby J.E. ks. Biskup i księża prałaci zaprosili 

do pomocy jakiegoś zakrystjana, jako „fa- 

chowca i wilnianina”,, bo któż zna kościół 

iepiej, niż zakrystjan?... 

Panowie rzemieślnicy | obrazili się na 

mnie za rosyjską nazwę „Sowietu* i łaska- 

wie przyjęli polski wyraz „Rada”... Czy 

jednak po oświadczeniu p. S. Hermanowi- 

cza, nie będzie wolno wrócić do rosyjskiego 

brzmienia nazwy pięknej „„demokratycznej“ 

instytucji?.... 

Ale czytamy dałej: 

„Jeżeli nawet zgodzić się z tem, że arty- 

sta powołany jest wyrokować w sprawie 

rzemiosła (o, nie! nie można się zgodzić!..) 

bez udziału rzemieślników fachowców (w 

„Sowiecie“ o losach armji mieli decydować 

fachowcy — „sołdaci*), — to nasuwa się 

pytanie dlaczego wśród członków Komisji 
nie bylo rzežbiarza“... i 

O jakiego mianowicie rzežbiarza chodzi 

p. Hermanowiczowi?.. Prawdopodobnie o te 

go, który już parokrotnie składał „fachowe* 
deklaracje, który zapewniał, że wykonałby ro 
boty taniej, który wreszcie „jest tak Ściśle 

związany z Cechem sztukatorów .... 

Czerwoną nicią są szyte katońskie togi 

panów sztukatorów i ich przyjaciół!.. 

I to jest najstraszniejsze!. 

Wszystko można zrozumieć i wybaczyć: 

i pewne kłamstewka, i ploteczki, i podstęp- | 
ne szkałowania, i złośliwość, — ale jedno 

Niedawno był tu Szalapin, obecnie ba 
wi Kiepura. Każdy z nich oprócz wy- 
stępów w operze, jeszcze sporo czasu 
spędza na lekcjach śpiewu u mi- 
'strzów, którzy zawsze mają coś do 
poprawienia w głosie lub technice. 

Obecnie zarejestrowanych profe- 
sorów śpiewu w Medjolanie jest prze 
szło tysiąc pięciuset. Samych baryto 
"nów, takich, którzy już mają wyrobio 

‚ па sławę i śpiewali w różnych operach 

Europy, gdzie wymagania są duże, na 
liczono dziś osiemdziesięciu. 

Tenorów już trudno było zliczyć. 
Zaś studentów śpiewu jest podobno 
przeszło dwadzieścia tysięcy. 

O, w takiej konkurencji trzeba sie 
wybić. ° 

| wybić się trzeba, biorąc pod u- 
wagę, że np. przed wojną we Wło- 
szech było około 80 oper stałych i oko 
ło 200 jeżdżących. Dzisiaj liczba sta 
łych oper, spadła do 12, zaś jeżdżące 
są organizowane tylko dla poszczegól- 
nych występów. Wobec tego „engage- 
ment* otrzymać bardzo trudno. Dziś 
już stworzyły się .takie warunki, że 
trzeba nietylko mieć „głos i umieć śpie 
wać, ale 'trzeba też mieć szczęście i 
pieniądze. Nastały takie czasy, że za 
pierwszy występ nietylko nie płacą, a- 
le śpiewak jeszcze musi nieraz zapła- 
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Teologowie protestanccy za 
rewizją reformacji 

W kołach protestanckich coraz po- 
ważniej myśli się o konieczności pod- 
dania rewizji zasad, na podstawie któ- 
rych opierają swoją egzystencję koś- 
cioły protestanckie, przeżywając dziś 
wyraźny kryzys. Różni i różnie myślą 
o wybrnięciu z tej sytuacji bez wyjścia 
w jakiej znalazły się najprzeróżniejsze 
sekty protestanckie. Jedni, np. w Szwe 
cji, zdają sobie jasno sprawę, że ist- 
nieje jedna tylko droga wyjścia — po- 
wrót do macierzystego Kościoła kato- 
lickiego, inni (Kościół anglikański) pra 
gną odnowić się przez połączenie się 
ze schyzmatyckiemi Kościołami wscho- 
dniemi, inni — przez wankcjonowani (0 
amoralnych z chrześcijańskiego punktu 
widzenia prądów społecznych (konie- 
rencja w Lambeth), inni wreszcie — 

„przez próby stwarzania nowej pante- 
odycei (teologji naturalnej). 

Willy Hellpach, profesor uniwersy- 
tetu w Heidelbergu, wydał niedawno 
książkę p.t. „Zwischen Wittenberg u. 
Rom“ i wielomówiącym podtytułem 
„Eine Pantheodizee zur Revision der 
Reformation*. W książce tej prof. Hel- 
Ipach, skądinąd zresztą bardzo poważ- 
ny myśliciel, propaguje myśl „niemiec- 
ko - ewangelickiego Kościoła narodo- 
wego*, którego ,panteologja* (termin 
charakterystyczny, pomysłu prof. Не!-- 
Ibach) polega na panteistycznem uje- 
ciu Chrześcijańskiej nauki o Objawie- 
niu. W myśl tej panteołogji* odpada 
wnież nauka o stworzeniu duszy nie- 
śmiertelnej. Dusza, według Halpacha 
podlega wiecznemu ruchowi w Bogu od 
najniższych do coraz bardziej zbliżają- 
cych się do boskości form. ^ 
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  Marszałek Petain. „Bitw4 pod Verdun“. 

  

Przełożył mjr. dypl. E. Quirini, Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydawniczy — Warsza 
wa, 1931. ż 

Straszliwy kataklizm wojny  Świątawej 
w jego ku!minacyjnym punkcie o dantej- 
skich scenach piekła walki, znalazł swój wy- 
1az w bitwie pod Verdun. Nazwa ta jest aż 
nadto znana wszystkim narodom, które się « 
jeszcze, nie otrząsnęły z koszmarnych wspom 
nień dni wojny i nie prędko będą w stanie 
wymazač je z pamięci. Przywołuje ona cie- 
nie poległych za ideały cywilizacji i staje 
się symbolem i pomnikiem niezwykłej siły 
ducha i genjusza rasy francuskiej. 

Verdun, jak autor zaznacza w przedmo- 
wię do polskiego wydania jego pracy, pow- 
strzymała hordy niemieckie, jak Polska boł- 
szewickie w 1920 r, pod Warszawą. 

Niewątpliwie bitwa pod Verdun należy 
do szeregu tych dziejowych wypadków, jak * 
zwycięstwo i powstrzymanie Hunnów na 
polach katalońskich, Arabów _ рой Poitiers 
przez Karola Martela, TTurkóÓW pod "Choci-* 
mem i Wiedniem i bolszewików przez” Pol- 
skę. ‚ 

Dowodzący w czasie wojny. frontem środ 
kowym, w skład którego wchodziła twier- 
dza Verdun, marszałek Petain wydał stu- 
djum  wojskowo-historycznę, _ poświęcone 
obrońcom Verdun'u. Praca jego składa się: z 
3 części: 1) działania wstępne na роста' 
bitwy, 2) organizacja obrony, 3) ostateczne 
wysiłki przeciwnika i odwet irancuski, Są 
to osabiste wspomnienia i wrażenia z walk 
stoczonych w obronie swej twierdzy, wraz 
z szeregiem ważniejszych rozkazów, wyda- 
wanych przez niego, Nacze!ne Dowództwo 
francuskie i niemieckie. 

Autor mocno. podkreśla ducha nieustępli- 
wości i bohaterstwa żołnierza francuskiego 
i niezłomną wolę zwycięstwa u dowództwa, 

Stwierdza wreszcie całkowite zużycie się 
materjalne i moralne Niemców. ` 

Mówiąc o żołnierzu, składa hold nietyl- 
ko bojowemu, lecz i pełniącemu funkcje po- 

mocnicze, : ; 
Praca jest ujęta gruntownie i wyczerpu- 

jaco, pod względem zaś formy niezwykle 
dostępnie i przejrzyście, orąz iada nieza- 
przeczone walory Kterackie. Książka ta, ja- 
ko wspomnienie o tytanicznych zmaganiach 
z nawałą niemiecką Bayarda nowoczesnej 
Francji, bezpośrednio i blisko przemawia, 
do każdego Polaka — tchnie dumą z odnie=, 
sionego zwycięstwa, . 

Dodać należy, że książkę odznacza sta- 
ranny przekład, i 
i E Ai i JZJKZI 

jest nie do darowania: przerażająco niski 
poziom całej kampanji!... 

Czyżby w otoczeniu cechowych * „arty- 

stów" nie było ani jednego inteligentnego 
człowieka, któryby mógł ich powstrzymać 
ed wystąpień, mających wszelkie cechy nie- 
przyzwoitości?.. "* SAAB 

cić! Pewien „amerykanin o dość mier- 
nym głosie podobno zapłacił za jeden 
swój występ dwieście tysięcy dolarów. | 
Oczywiście La Scala na takie kombina 
cje nie idzie. Ale żeby śpiewać w La 
Scali trzeba mieć poza warunkami je- 
szcze duże szczęście. Bo dyrekcja La 
Scali ma z czego wybierać. : 

Wieczorem byłem w La Scali na 
przedstawieniu. Dawano operę „Cava- 
leria Rusticana* i niedługi balet. Pomi 
mo, że ten program nie schodzi z afi- 
sza już oddawna, jednak widownia by 
ła całkowicie wyprzedana. Najdrob- . 
niejsze role były obsadzone przez pier 
wszorzędne siły. Bogactwo kostju- 
mów i dekoracyj jest trudne do opisa- 
nia. W krótkim balecie, który 'trwał o-,. 
koło 40 minut, zmieniono całkowici 
siedem razy dekoracje i to przy otwiał ' 
tej kurtynie i w sposób z trudem do- | 
strzegalny dla widza. Równie staranne ‹ 
go wystawienia nie może dać żadna” 
opera Świata. Orkiestra składa się z 
przeszło stu muzyków, chór posiada, , 
oprócz statystów, -— stu dwudziestu 
kilku ludzi. Na scenie bywały chwile, 
że było po przeszło trzystu, do cztery- 
stu ludzi. Nic tęż dziwnego, że w tym: 
mieście śpiewaków, wieczorem biletu 
do Ła Scali dostać nie można. O tem 
trzeba myśleć zawczasu. A, Rrochecki. - 
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W „Tygodniku Rolniczym* z dnia 
1 czerwca ogłoszone zostały oficjalne 
dane dotyczące strat spowodowanych 
w rolnictwie na terenie województwa 
Wileńskiego skutkiem powodzi. 

Ogólna cyfra strat w rolnictwie, nie 
licząc zniszczonych budynków, obliczo 
na jest na 885 tys. zł. Cyfra ta dotyczy 
strat: 1) skutkiem zniszczenia zasie- 
wów i zasypania gruntów, 2) płodów 
rolnych i obornika, 3) inwentarza ży- 

wego i martwego. ° 
t) Zniesienie gruntów i zasiewów. 

. Ogólny. obszar ziemi zabranej przez 
wodę wynosi: dla sadów i ogrodów — 
277 ha, gruntów ornych — 3800 ha, 
łąk 2338 ha. Straty wtym względzie 
nie były szacowane, ponieważ odnośne 
dane co do ścisłości budziły pewne 
zastrzeżenia, z drugiej zaś strony po- 
krywały się częściowo ze stratami skut 

kiem zniszczeń zasiewów i zasypania 
gruntów. 

Obszar zniszczonych zasiewów о- 
zimych wynosił około 3300 ha w tem 
na przestrzeni 2270 zasiewy zniszczo- 
ne zostały w przeszło 50 proc., powo- 
dując straty na sumę 228 tysięcy zł., 
na pozostałej przestrzeni zniszczenie 
było poniżej 50 proc. przy ogólnej su- 
mie strat 51,5 tys. zł. 

Poważną pozycję stanowią również 
straty skutkiem  zasypania gruntów 
bez ozimin), wynoszące około 178 ty- 
sięcy zł. (obszar gruntów ornych zasy- 
panych — 1327 ha, obszar łąk — 2230 
ha). ż х 

2, Straty w piodach rolnych i obor 
niku. Straty w ziarnie,  okopowych, 
paszy i słomie sięgają 23.444 centna- 

w metrycznych i wyrażają się sumą 
około 302 tysięcy zł. Powódź pozbawi- 
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LurerGogpodarczy Ziem Wschodni 
STRATY POWODZIOWE W ROLNICTWIE 

1а rolników 4226 centn. ziarna, 12089 
centn. kartofli i warzyw, 3720 centn. 
paszy i 3410 centn. słomy. Woda unio- 
słą około 21120 wozów obornika, sta- 
nowiącego wartość przeszło 63 tysięcy 
złotych. 

3) Straty w inwentarzu żywym i 
martwym. Nieznaczne stosunkowo stra 
ty poniosło rolnictwo w inwentarzu ży 
wym i martwym (łatwiejszym do ura 
towania). Wynoszą one około 13000 
zł. w odniesieniu do maszyn i narzę- 
dzi rolniczych, uprzęży i t.p. oraz 3,5 
tys. zł. w odniesieniu do inwentarza ży 
wego (koni, bydła, trzody chlewnej, o- 
wiec, drobiu i t.p.) 

Przeważająca część strat we wszyst 
kich wymienionych trzech grupach 
przypada na powiat Dziśnieński i Bra 
sławski. 

Czy przytoczone cyfry, z należytą 
dokładnością odzwierciadlają stan strat 
spowodowanych powodzią? Straty nie 
wątpliwie są większe, dochodzą  bo- 
wiem poważne zniszczenia w budyn- 
kach mieszkalnych i gospodarczych. 
Pozatem w każdej statystyce, a tem 
bardziej dokonynawnej w trybie spie- 
sznym, przeoczenia stanowią regułę. Ta 

okoliczność, że urzędy skarbowe, przy 

rozpatrywaniu podań od osób poszko- 

dowanych w sprawie ulg podatkowych 

mają przeprowadzić w każdym indy- 

widualnym wypadku dochodzenia 0 
rozmiarach strat, — wskazuje posred 
nio na to, że przeprowadzona już re- 

jestracja strat nie daje dostatecznego i 

całkiem pewnego materjału. 

Sprawę pomocy państwowej w zwią 
zku z powodzią poruszymy osobno. h. 

  

Z działalności Sekcji producentów Ryb 

‚ Jednem z głównych zadań jakie Sekcja 
„Producentów Ryb Wileńskiego Towarzystwa 

" Rybackiego sobie postawiła jest współdzia- 
" lamie ze Spółdzielnią w organizacji handlu 

rybnego Oraz w korzystnej sprzedaży ryb 
dostarczanych przez członków. 

Zbliża się okres nowej kampanji sprzeda 
ży karpi, stajemy znowu w obliczu ważne- 
go pytania, czy mamy działać, jak to było 

„w większości wypadków dotychczas, samo- 
pas, czy też, zjednoczeniu we własnej or- 
ganizacji producentów ryb i spółdzielni, bę 

+ dziemy sprzedawali rybę za pośrednictwem 
| półdziełni, która jedynie decydująco wpły- 

uąć zdoła na racjonalne unormowanie dosta 
"wy ryb t-korzystnie, kształtowanie -się -cen 
na rybę. 

©. Dla uniknięcia kryzysu w rybactwie, a 
zwłaszcza w stawowem gospodarstwie ryb- 
nem, musimy dążyć do rozszerzenia okresu 
dostawy karpi na rynek, oraz wyzyskania 

Komunikat Wileńskiego T-wa Rybackiego 

wszelkich możliwych rynków - lokalnych, 
przez co uniknie się nadmiernej podaży ryb 
i gwarantowanego spadku cen, to znowu cał 
kowitego braku ryby na rynku. Jedynie przy 
tak postawionej sprawie konsument zawsze 
będzie mógł karpie nabyć przez co się zna 
cznie zwiększy jego: konsumcja, a także nie 
będzie faktycznej podstawy do zbędnego im 
portu karpia z zagranicy. 

W myśl powyższego wzywa się wszyst- 
kich producentów karpia o wypełnienie kwe 
stjonarjusza produkcji i zbytu ryb  stawo- 
wych w okresie 1931 — 32 r. (Kwestjonar 
jusz otrzymać można w Sekcji Producentów. 
Ryb Wilno Krółewska 1) 

gekeja producentów ryb=>zwraca się z 
gorącym ape'em do pp. Producentów karpia 
żeby łaskawie poparli wysiłek sekcji zmierza 
jący do unormowania łącznie ze spółdziełnią 
handlu rybnego. Zarząd. 

-_ Hebrajskie studj um dramatyczne 
TRAGEDJA PERECA 

Wiedzieliśmy, że poeta może być 
czasem podcięty w swej twórczości i 
czuć w mózgu i sercu okropną pustkę. 
Wiedzieliśmy, że i wódz i wszelki mąż 
stanu muszą być w osobliwym stanie, 
skoro mają mieć dar syntetyzowania 
społeczności. Teraz przypomniało nam 
"hebrajskie  studjo, że bez dyspo- 
„zycji wewnętrznej nie może być mod- 
„litwy cudotworczej. 

Cadyk stary miał dokoła siebie du- 
_chy współpracujące i współpomagają- 

ge, dzięki swojej żarliwej wierze i swo 
jej pokorze, idącej w najdalsze, jak 
ksiądz Piotr w „Dziadach*. Syn tego 
cadyka jest wypruty z Eliaszowych, 
czy Elizeuszowych mocy. Ten Jonatan 
w naszych oczach czyni wszystko, а- 
by. być cadykiem, jak ojciec. Żaden 
„wewnętrzny Odruch nie zjawia się w 
nim jednak, któryby dopomógł iść, jak 

ojciec. Ani jedna iskrą nie buchnie, a- 

ni jedna nie roznieci wielkiego poża- 
ru w duszy. Mogą przyjść głusi i ka- 
lecy, ślepcy i pomieszani na umyśle, 

. Rece łże-cadyka nie mają w sobie nad- 
ręce łże-cadyka nie mają w Sobie uzdra 
wiającej mocy i usta tegoż symu- 

"lanta nie mają modlitwy żarliwej na 
ustach. Poprostu nie mą kontaktu z 
Bogiem. Inaczej cadyk jechel, ten roz- 

> mawiał z jehową. Jonatan ma tylko 
krytycyzmy w sobie i złości. Ambicje 
szatańskie go rozsadzają. „Szpik w 

jego kręgu pacierzowym jest trawio- 
ny przez sceptycyzm. 

Nietylko na palcach pokazują się. 
rdzawe plamy demagogji. Łże-cadyk 

"ma niby ruchliwe oczy. Dlaczego ma- 
"ją jednak  szklistość, zdradzającą 
oschłość serca? ’ 

„Jest w tej sztuce Fejga, córka ca- 

„dyka. Nie pozwolono jej. kochać się w 
ь зч:!:іе z uczuciem, całym pędem natu 

17, ciągnącej ku wiośnie. 

„Zamknieto ja w piwnicy, aż na 

mózg spadły białe majaki, które z 
człowieka. czynią istotę już obcą. Nie 
pomoże jej Jonatan, do którego przy- 

" prowadzono ją, jako chorą i potrzebują 
cą pomocy. Łże-cadyk włoży na sie- 
bie strój biały i te swoje rece podnie- 

| sie: oszust, czując pustkę i niemoc, po 
cznie tylko z gardła dobywać dżiki 

 "charkot. Jakaż to jest okropna chwiła, 
kiedy pod koniec.Ill aktu fałszywy 

_ £adyk samozwańczo te swoje obrzędy, 
я ; ; ; : 

   

już prawdziwe bluźnierstwa prowadzi. 
Zaprawdę to już nie rytuał, nie dzia- 
łanie, to prawdziwe hokus - pokus. 

Zabawa musi się tragicznie zakoń- 
czyć. Cadyk ojciec leczył, cadyk oj- 
ciec uzdrawiał. Syn, jak gadzina, wije 
się, rodząc tylko jad i truciznę. 

Przyjdzie prawdziwy rabin i Iže- 
cudotwórcę przeklnie. W tej to chwili 
zapada wszystko w przepaść bez koń- 
ca. Sala spogląda przed się, strwożo 
na i wryta. U wszystkich serca na chwi 
le przestają bić. Chorzy na scenie, śle 
pi, obłędni walą się w tę przepaść bez 
końca, a on, fałszywy cadyk, pozo- 
staje na chwilę w bezruchu, wydany 
na pastwę potwornych myśli, aż nagle 

zbudzony ruszy w dół, naprawdę po- 
tępiony. Tam blisko niego stała żona i 
rozdartem sercem przeżywała potwor 
ny akt świętokradztwa. Ona to z 0- 
błędem w oczach i z rękami drżącemi 
wyjdzie, aby wić się już do końca 
życia, jak robak przez coś okropnego 
nadeptany. „I byłaż taka przepaść 
bez dna i be zgranic?“. 

Iwo Gall, ten majster dekoratyw- 
ny dawnej Reduty, wziął w swoje rę- 
ce tragedję. napisaną przez Pereca. 

Obracał ją w swoich rękach, zna- 
lazł dla niej wyraz sceniczny. Zarazem 
zrobił rewolucję. Wrócił przedewszy- 
skiem, jak warszawska Reduta (jak 
studjo Stanisławskiego), do podłogi. 
Redutę w Wilnie zabiła scena, to łgar- 
stwo 'teatralne, łże-podjum dla łże- 
światła i łże-gry. Iwo Gall ozdrowił 
przedstawienie przedewszystkiem, że 
kazał mu dotknąć się ziemi z powro- 
tem, jak Anteusz. Poszedł dalej. Wy- 
miótł kurtynę, drugie łże-łgarstwo. W 
hebrajskiem  studjum nie było kurty— 
ny, tej wykrzywionej płachty oszu- 
sta - symulantów. Bez kurtyny grano 
całe trzy akty. Cóż za przepyszne in- 
wencje, co za świat kolorowy, skoro 
sala. nabita przez publiczność, nie ma 
kurtyny? Co za rozkosz uciszać widow 
nie nietylko  Sonorycznym znakiem 

lub zawieszeniem zasłon na central- 
nym segmencie, bramą wejściową, pro 
'wadzącą ra pole aktorskiego działa- 
nia? Wejście aktorów do sali, cisza, 
gdyby mistagogów, uciszenie samo 

„przez się publiczności przez zew, wy- 
rażny nakaz od wnętrza. : 

Trzeba to zobaczyč samemu, prze- 

Naša 

kei a 

Wilno wobec zajšč 
włoskich 

Z powiodu wypadków włoskich Archi- 
diecezjałny Instytut Akcji Katolickiej w Wil 
nie wysłał do Ojca św. dtpeszę. Depesza 
została wysłana w języku łacińskim, dosło- 
wny jej przekład podajemy: 

Ojcze Święty! 
Organizacja Akcji Katolickiej Archidiece- 

zji Wileńskiej głęboko przejęte  ostatniemi 
wypadkami, zwłaszcza niegodziwemi napaś- 
ciami na Najdostojniejszą Osobę i powagę. 
Waszej Świątbliwości, potępiając przeszko- 
dy stawiane Akcji Katolickiej w Italji, je- 
dnoczą się w gorących modlitwach o lepszą 
przyszłość dza braci zorganizowanych w: Ak 
cii Katolickiej Włoskiej, a dla wyrobienia 
hartu ducha potrzebnego do coraz pomyślniej 
szego dalszego jej rozwoju u nas, špieszą 
złożyć u Stóp Waszej Świątobliwości wy- 
razy hołdu : synowskiego przywiązania, о- 
raz zapewnienia wierności Stolicy Apostol 
skiej. 

Prezes Archidiecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej w Wilnie — Stanisław Białas. 
Dyrektor Instytutu — Ks. Franciszek Kafar- 
ski. Przezeska Katolickiego Związku Polek 
— Marja |jeleńska. Prezes Katolickiego Zw. 
Meżczyzn — Wacław Olszewski. Prezes 
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akade 
mickiej „Odrodzenie* — Stanisław Stomma. 
Prezes Związku Młodzieży Polskiej — Wła- 
dysław Piasecki. Prezydentka Sodalicji Mar 
jańskiej Akademiczek — Walerja IJankiewi- 
czówna. Prefekt Sodalicji Marjańskiej Akade 
mików — Piotr Pawłowski. 

  

Wkłady oszczędnościowe 
w PKO w m-cu maju 1930 r. 

Miesiąc maj przynosi P.K.O.  dałszy 
wzrost wkładów oszczędnościowych i licz- į 
by oszczędzających w tej instytucji. 

Wkłady na książeczki 
P.K.O. wzrosły w ciągu miesiąca maja r.b. 
o dalszych 10 miljonów zł. i wynosiły na į 
dzień 31-V 1931 r kwotę zł. 270.977.051,64, 
zaś łącznie z wkładami, pochodzącemi z wa- 
loryzacji wkładów markowych — globalną @ 
kwotę zł. 304.493.851.70. 

Liczba czynnych książeczek oszczędno- 4 
ściowych P.K.O. wzrosła w ciągu miesiąca 
sprawozdawczego o 10.694 książeczki i wy- 
nosiła na koniec m-ca maja b. r. 640.782 
książeczki, zaś łącznie z książeczkami pocho 
dzącemi z waloryzacji — 682.934 książeczki. 

Komitet obywatelski 
  

oszczędnościowe į 

wo 

  

August Kwašnicki 
doktor medycyny, członek czynny Polskiej Akademji Umiej., członek czynny wielu Towa- 
rzystw Lekarskich kraj. | zagranicznych, doktor honor. Uniw. Lwowskiego, b. prezes Tow. 
Lekarskiego, oficer w Powstaniu 1863 r., Komandor Orderu Polonia Restituta, odznaczony 

Krzyżem Walecznych i Krzyżem Niepodległości z Mieczami 

urodzony w r. 1839 w Toporach na Podnieprzu, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu w Krakowie dnia 4 czerwca 1931 r. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 4 przy ul. 
stąpiło w sobotę dnia 6 b. m. o godzinie 3-ciej po południu, 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w poniedziałek dnia 8 b. m. o godz. 9-tej rano w kościele 

  

stąpi dn. 8 czerwca r.b. o godzinie 6 po 

  

o czem zawiadamiają krewnych i 

pomocy poz odzianom 
  

ZAJMIE SIĘ OFIARAMI GRADOBICIA W POW. WIL. TROCKIM 
Na odbytem ostatnio, pod przewodnictwem JJE ks. biskupa Michalkie- 

wicza, posiedzeniu kom. Wykonawczego Obywatelskiego Komitetu niesienia 
pomocy powodzianom omówiono m. in. sprawę klęski gradobicia jaka nawie- 
dziła teren pow. Wil. - trockiego i jak wiadomo zniszczyła całkowicie zasie- 
wy na obszarze ponad 500 ha. 

W wyniku dyskusji uchwalono: włączyć do akcji Komitetu pomocy po- 
wodzianom i tą klęskę oraz przeznaczyć na ten cel sumę 10.000 zł. 

Szlakiem gen. Dwernickiego 
ROTMISTRZ JANKOWSKI WYRUSZA KONNO SZLAKIEM WYPRAWY 

WOŁYŃSKIEJ R. 1831 
W drugiej połowie czerwca br. wyrusza konno szlakiem wyprawy wo- 

łyńskiej Dwernickiego w 1831 r. 
chowskich im. gen. Dwernickiego. 

—rtm. Jankowski Roman :z 2 p. uł. Gro- 

Trasa wynosi 1800 klm. i przechodzi z Suwałk przez Stoczek, Nowa - 
Wieś, Kurów, Lublin, Zamość, Boramol, Klebanówka, (miejsce złożenia bro- 
ni) Łopatyn — (gdzie pochowany gen.(Dwernicki) Zawale (nad Zbruczem 
mit. Dwernickiego koło Okopów Św. Trójcy) i z powrotem do Suwałk. 

Celem wyprawy jest zwiedzenie terenu działań wojennych bohatera z 
pod Stoczka, jak również odwiedzenie jego grobu i stron rodzinnych. 

Rtm. Jankowski jedzie jedynie w towarzystwie luzaka i przebędzie w 
podróży około 6 'tygodni. 

Niezwykle silna burza n ad pow. Postawskim 
Nad terenem pow. postawskiego przeszła onegdaj niezwykłe siłaa burza. 
Prócz niemałych szkód poczynionych przez wiatr i ulewę, kilka osób ucierpiało 

ой uderzeń piorunów. 

W pobliżu wsi Huta Kołubieje trzy kobiety idące przez las schroniły się od deszczu 

pod drzewo. Na nieszczęście piorun uderzył tak blisko, że wszystkie trzy: Sora Sznejder, 
Rocha Szajuman i Luba Puchalska zostały porażone. 

Prócz tego we wsi Jocewicze piorun uderzył w dom zabijając Jana Naumczyka. 

żyć, jak publiczność wciąga się w ak- 
cję, która powolutku, jak kwiat wsa- 
dzony do wody, zaczyna rozchylać 
swe płatki. : : 

Gall na podłodze ustawił swoje kon 
dygnacje. Po prawej ręce wzwyż scho 
dy do sacro-sanctum i błękitnych za- 
słon, po lewej do podjum w formie 
stołu z lichtarzami srebrnemi. 

Opisać przedstawienie — to napi- 
sać książkę. Aktorzy grali w specjal- 
nych pantoflach. Stłumione były wszel 
kie naturalizmy z chodzenia po  de- 
skach. Cóż to za dobra inspiracja, aby 
głos matować i nie trwonić z niczego, 
co się rodzi z gestów i atytud? Stroje 
rzetelne, ruchy wyraziste, malarsko 
syntetyczne, wreszcie język hebrejski. 
Niby woda świeża, źródło świeże. 

Ludzkość miała ten język tysiącle- 
cia temu, kiedy nie było ra świecie 
wszystkich języków, urodzonych z 

pomieszania się ras, ple'nion, krwi 
wszelakiej. Przez cały <zas płynął 
hebrajski język, pełen wigoru, męski, 
ten sam, który z ksiąg świętych 
brał dobywając prawdę o Bożym — 
Synie Chrystus. 

Oczywiście, że każden z nas nie- 
umiejący po hebrajsku, był trochę na 
tureckiem kazaniu. Od czegoż jednak 
jest lotność, intuicja, od czegož są 
apercepcje duchowe i serce, które 
przecież antycypować, to znaczy prze- 
czuwać może. Przedstawienie studjum 
hebrajskiego nie jest dla degeneratów, 
ateistów, sceptyków, wszelkiego ro- 
dzaju duchowych kaleków. Żadne no- 
gi kobiece nie były pokazywane, jak 
wszędzie w przedstawieniach w myśl 
dewizy: Panu Bogu świeczka, 'djabłu 
niedopałek. Odwrotnie. Całe to przed- 
stawienie było literalnie wyprute z ero- 
tyzmu, mieniło się jak perła rzeczami, 
należącemi do wyższych sfer globo- 
wego ducha. Tylko człowiek religij- 
ny, człowiek mocny, człowiek bez na- 
ruszonego kręgu pacierzowego, może 

znaleźć zadowolenie oglądając siły 
wyższe i prawa sensu sił wyższych. 

Przedstawienie miało charakter sa- 
kralny, zatem nabożeństwa, ideał Re- 
duty warszawskiej. żadnych spekula- 
cyj na widzach, żadnych  tranzakcyj, 
gwoli których robione jest przedsta- 
wienie, ani namiastki kuchni, sypialni, 
kryminału, lub lupanaru. 

Wileńskie hebrajskie studjo jest 
dzieckiem duchowem Reduty, już choć 
by dlatego, że i Chmielewski i Gałowa 
i Dziewulski, włożyli byli w nią wiele 
ze siebie. A Iwo Gall, którego żydow- 
scy studyjcy nazywają „aba“ to jest 
ojcem? Czyż to nie jest dowodem siły 
i potęgi polskości, skoro taki właśnie 
Gall, majster sceny, oddał siebie bez 
zastrzeżeń, pracując z żydowskim ze- 
społem, budząc w tym zespole ludzkie, 
arcyludzkie, wiekuiste drgnienia. 

„Zagłada domu Cadyka'* oglądana 
„może być przez najbardziej prawowier 
nie wierzących katolików. Widzieliśmy 
na przedstawieniu księży. Nie mogło 
ież być inaczej skoro sztuka rozważa 
wielki, przeogromny zatarg z Bogiem, 
gigantyczne naruszenie praw boskich 
przez łże-modlitwę, czyli modlitwę nie 
z serca. 

"W dzisiejszych czasach generalne-. 
go chamstwa i zbydlęcenia, bezbożni- 

ctwa i duchowych falsyfikatów, teatr, 
który zajmuje się nie kuchnią, nie sy- 
pialnią, nie kryminałem i nie lupana- 
rem, musi być wyróżniony i miłośnie 
do serca przytulony. Nie minęło mie- 
siąca jeszcze od przedstawienia akade- 
mickiego teatru religijnego Świętego 
Piotra Klawera. Już jest drugi teatr, 
prowadzony przez dr. Neigera, lektora 
U.S.B. także z akcentem religijnym. 
Mamy do zanotowania w wielkim sty- 
lu i w najwyższym. artyzmie prowa- 
dzone * przedstawienie, któremu Iwo 

Gall dał krew, swojej krwi. 3 

, 
Mieczysław 'Limanowski 

šis Abi 

NE 

Basztowej na 

OO. Zmartwychwstańców. 

ś | P. 

Marja z Jasiewiczów 

Świeętorzecka 
wdowa po Ś. p. Michale 

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zasnęła w Panu dniu 7 czerwca 1931 rok: wieku łat 78; 
Przewiezienie zwłok z domu żałoby przy ul. Jagielloń skiej alino: A 

znajomych zmarłej 

miejsce wiecznego spoczynku na- 

7 do grobów rodzinnych w maj. Malinowszczyzna na- 

Nabożeństwo żałobne i pogrzeb odbędą się dnia 9 czerwca r.b. o godzinie 10-ej rano, 

CÓRKA, SIOSTRY, SYNOWE, SYNOWIE I WNUKI. 

вОр 2МА. 

  
& 1'1›. 

3 Kazimierz 
inspektor Ziemi i Lasów mag. m. Wilna po krót*ich cierpieniach 

zasnął w Bogu dnia 8 czerwca 1931 r. w wieku lat 52. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Wiłkomierskiej 3 24 do 
Kościoła św. Rafała nastąpi dnia 10 czerwca b.r. o godz. 8.30 rano 

odbędzie się nabożeństwo żałobne. 

Butkiewicz 

po czem 
` 

Eksportacja na cmentarz Rossa odbędzie się w tymže dniu 0 g. 4-ej po pot. 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni w smutku 

żona, syn i rodzina. 
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WTCREK 

Dziś Q W. «. g. 2 m. 47 
Feiicjana 
JUTRO ZSR 7 47 

Małgorzaty    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
x dnis 8. VI. 31 r. 

Ciśnie le średaje w mm. 756 

Temperatara średnia -l- 12 -I- 19 -!- 8 
Temperaia:s najwyższa -|- 
Temperstara najniższe -|- 

Opad w mm. — 

Wiatr. południowy . 
Tendencje spadek 

Uwagi: pochmurno, 

— Pan Marszałek Piłsudski w cią- 
gu niedzieli nie opuszczał pałacu repre- 
zentacyjnego, pochłonięty całkowicie 
sprawami wojskowemi. Jednocześnie 
przyjął kilku wyższych wojskowych, 
pozatem nikomu audjencji nie udzielał. 
— W dniu wczorajszym Marszałek 
Piłsudski wyszedł piechotą na spacer, 
przechodząc kilku ulicami śródmieścia. 

W związku z cdby- 
wającemi się pod osobistym kierownict 
wem Pana Marszałka Piłsudskiego gra 
mi wojennemi bawi w Wilnie szereg 
wyższych przedstawicieli wojskowości, 
a m. in. getnerałowie: Litwinowicz, Or- 
licz-Dreszer i Grzmot - Skotnicki. 

URZĘDOWA 

— Nowe rozporządzenie w sprawie wy- 
szynku alkoholu. Urząd wojewódzki otrzy- 
mał okólnik Min. spraw wewn. w sprawie 
zmian w ustawie alkoholowej, która wkrót- 
ce zostanie ogłoszona w „Monitorze”. 

W okólniku tym, ministerstwo zwraca 
uwagę, że w święta i niedziełę wyszynk al- 
koholu jest zabroniony w godzinach od 6 
rano do 2 po południu. Podczas dłuższych 
nabożeństw, władze lokalne mogą godziny 
zakazu przedłużyć. „ t 

Zakaz sprzedaży alkoholu małoletnim do 
lat 21, został obostrzony, tak samo zakaz 
sprzedaży pod zastaw, został rozszerzony 
przez zabronienie przyjmowania zastawu w 
formie zboża i produktów gospodarstwa 
wiejskiego. 

W dalszym ciągu okólnik zawiera zarzą- 
dzenie, co do kar na gości, znajdujących 
się w lokału po prawnie zastrzeżonych go- 
dzinach i odpowiedzialnośąi w: tych wypad- 
kach gospodarza lokalu. 

„W końcu zawarte jest obostrzenie co do 
odległości miejsc sprzedaży wyrobów alko- 
holowych od szkół 100 mtr.), orąz udzielenie 
wojewodzie prawa zakazu sprzedaży i wy- 
5хупКи alkohożu.w każdym czasie, gdy tego 
wymaga bezpieczeństwo publiczne. ` 

. MIEJSKA 

,— Kredyty budowlane dła Wilna. Wczo- 
raj wrócili do Wilna p. prezydent Folejewski, 

oraz delegacja Komitetu Rozbudowy, któ - 
rzy interwenjowali w sferach „finansowych 
w. Ministetrstwie, w sprawie udzielenia mia- 
stu kredytów budowianych. 

Jakkolwiek konkretnie sprawa -ta nie zo- 
stała załatwiona, to jednak delegacja przy- 

wiozła zapewnienie sfer zainteresowanych, 
że kredyty te zostaną Wilnu udziełone. s 

— Budowa dworca autobusowego. W a 3 dniu wczorajszym rozpoczęły się prace ziem- 
ne przy budowie stacji autobusów dateko- 
bieżnych. Magistrat zatrudnił przy tych ro- 
botach 50 bezrobotnych. + ; 

— Sprawa spłaty pożyczki angielskiej. 
Jak „nas informują, pertraktacje Magistratu 
z Min. spraw wewn. w Sprawie spłaty po- 
życzki angielskiej zostały już ukończone. Mi- 
nisterstwo idąc na rękę Magistratowi wzięło 
jakoby na siebie spłatę znacznej części po- 

życzki. 2 

WOJSKOWA. 
—lInspektor lotnictwa francuskiego 

w, Wilnie. .W tym tygodniu przybędzie 
do Wilna inspektor francuskiego lotni 
ctwa gen. Hergault w towarzystwie kil ° 
ku oficerów sztabu francuskiego. || 
Przyjazd gen. Hergault'a w towarzy 

stwie szefa lotnictwą polskiego płk. 
Rayskiego zapowiedziany był na nie- 
dzielę ubiegłą jednak został . odroczo- 

ny. „A 
Generał będzie gościem pułku lot- 

niczego w Lidzie. PS 
— Oficerowie rezerwy rocznika 1895 nie 

będą odbywali ćwiczeń.w r. b. Min. Spraw 
Wojskowych komunikuje, że w; roku bie- 
żącym nie podlegają powołaniu na ćwicze- 
nia oficerowie rezerwiy rocznika 1895. $ 

Oficerowie rezerwy rocznika 1895, któ- 
rzy są już na kursach, lub w oddziałach ma- | 
cierzystych na ćwiczeniach, pozostaną tam 
do końca ćwiczeń. ; 

Powotanie pozostatych, naprzykład na 
dzień 8 b. m. i później —. odpada. й 

"SZKOLNA 
° — Dyrekcja Państwowego Seminacjum 

Ochroniafskiego im. Marji Konopnickiej w 
Wilnie, komunikuje, że egzaminy wstępne 
na kurs I-szy odbędą się dnia 25, 26 i 27. 
czerwca 1931 roku. В 
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Podania przyjmuje do 13 czerwca Kan- + 
celarja Seminarjum przy ul. Moniuszki 36. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Zebranie. 10.czerwca, o godz. 6 w gma- 

chu Sądów w Wilnie, odbędzie się dorocz- . 
ne walne zebranie Stowarzyszenia Wetera- . 
nów 1831 i 1863 r. w Wilnie, na które za- 
rząd uprzejmie zaprasza jak p.p. wetera- 
nów i pozostałe po nich rodziny, tak również 
: wszystkie osoby, które interesują się ży-- 

ciem najstarszych bojowników o wolność. 
_— Wileūskie Towarzystwo Lekarskie. * 

XIX posiedzenie naukowe odbędzie się wspól | 
nie z Wił. Oddz. Połskiego T-wa Pedjatrycz 
nego we środę dnia 10 czerwca 1931r. © 
godz 20 w sali własnej przy ul. Zamkowej | 
Nr. 24 ; т 3 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) prof. dr. W. 
Jasiński: Sprawozdanie z IV zjazdt pedja- 
trów wie Lwowie; 3) prof. dr.: W Jajsiński: 
O konieczności i sposobie ustalania norm 
1ozwoju fizycznego dzieci w Polsce; 4) doc. ‚ 
dr. S. Bagiński: Układ pokarmowy a gruczo 
iy dokrewne. й ° 

— Ž T-wa „Niezaležnych“ , Art.-Malarzy. 
W dniu 7 czerwca r. 'b., odbyło się walne 
zebranie członków i sympatyków „Wileńskie 
go Towarzystwa Niezależnych Art. Malarzy, 
na Ktorem został ostątecznie zatwierdzony 
zmodyfikowany statut T-wa i wybrąny za- 3 
rząd, do któregą weszli: M. Kulesza, C. Zna 

(dalszy ciąg kroniki na str 4-ej)       
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Wiino zwycięża bokserska reprezentacja 
Rygi 10:6 

Reprezentacja pięściarska Rygi rozegrała mecz bokserski z reprezenta- 
cją Wilna zasilona mistrzem Polski Wiśniewskim (Warta — Poznań) i To- 
maszewskim (Warta Poznań). Po odegraniu hymnów państwowych łotew- 
skiego 1 pelskiego i po powitaniu drużyn rozpoczęły się zawody, które za- 
szczycili swą obecnością: gen. Ltwinowicz, starosta Giżycki oraz in-v.: przed- 
stawiciele władz. 

Pierwsze dwa punkty wilnianie zdobywają walkowerem w wadze mu- 
szej przez Kaszewskiego (Stow. Mł. Polskiej). 

W wadze koguciej Bermin (Łotwa) odnosi zwycięstwo nad Głowaczem 
(SMP). Wilnianin był słabszy technicznie i przegrał nieznacznie na punkty. 

W wadze piórkowej W. Matison (Łotwa) pokonał w 8 sekundzie przez 
knock-out Matiukowa (WKW) 

Na widzów zrobiło wrażenie, że Matiukow zdolnym był dalej do walki, 
a tylko zrezygnował z walki widząc przewagę przeciwnika. 

W wadze lekkiej Riudzenok (Ł) pokonał na punkty Lutyńskiego (Po- 
goń). Decyzja ta nie wydaje nam się słuszną. Raczej wynik remisowy odpo- 
wiadałby przebiegewi walki. 

W wadze półśredniej zwycięża na punkty Pilnik (ZAKS) nad E: Mati- 
sonem (Łotwa). Walka ta była najładniejszą walką dnia. 

Pilnik dowiódł że jest, jeżeli nie naljepszym to w każdym razie najam- 
bitniejszym bokserzem Wilna. Przeciwnik jego zaprezentował się z dobrej 
strony, jednak doskonałe opanowanie ciała, uniki i tempo nie mogą zastąpić 
mu wzrostu. 

у W wadze średniej zwycięża w trzeciej rundzie Wojtkiewicz (WKB) 
Lapina (Łotwa). Walka ta wykazała, że Wojtkiewicz mimo nieprzeciętnych 
zdolności i wyrobienia technicznego ma jeden feler, a mianowicie wyraźną 
niechęć do... narażania się na ciosy przeciwnika. Gdyby Wojtkiewicz walczył 
odważniej walka zakończyłaby się znacznie wcześniej i ładniej. 

W wadze półciężkiej bezapelacyjnie zwycięża Wiśniewski (Warta) Za- 
izeckiego (Łotwa). Zarzecki walczył niesportowo i mimo swych warunków 
fizycznych niepotrafił być groźnym dla mistrza Polski przeciwnikiem. 

W ostatniem spotkaniu Tomaszewski (Warta) zwycięża technicznym 
knock.-autem Berzina (Łotwa). 

Ogólna punktacja 10:6 na korzyść Wiłna. Łotysze walczyli nadzwyczaj 
sportowo pozostawiając miłe wrażenia. 

   
* akt „Idjoty”, 

Sędziował p. Kłoczkowski dość słabo. 

mierowski, W. Dawidowski, A., Paul, E. podpisywania 
"Przyałgowska, Wł. Dunin-Marcinkiewicz i P. firmy. 
Žyngiell. 

ARTS EET S SI SESI TAKTINIS TASTE 

korespondencji i zarządzeń 

Uchwalono pierwszą wystawę Towarzy- 
stwa urządzić w połowie września. W związ 
ku z nią została wybrana komisja kwalifi- 

| kacyjna; funkcje komitetu wystawowego 
zostały powierzone zarządowi. 

' ; POCZTOWA 
| — Służba telegr.—telefoniczna w Pru- 
dach. Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wiil- 
nie komunikuje, iż w agencji pocztowej Pru 
dy (paw. Mołodeczno) zaprowadzono z 
dniem 30 maja r. b. służbę telegraficzno- 
telefoniczną. 

    

   

   

   

     

    

  

      

    

    

  

RÓŻNE 
Nowy zarząd Stow. Kupców i Prze 

mysłowców. Zarząd Stowarzyszenia 
| Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 

w Wilnie, ukonstytuował się jak na- 

stępuje: prezes Mieczysław Żejmo, Wi- 
ceprezes Kazimierz Rutkowski, Il wice- 
prezes Edmund Kowalski, skarbnik Eu- 
genjusz Kudrewicz, sekretarz Ksawe- 
ry Zapolya-Zapolski. Członkowie p.p. 

_ Wojciech Gołębiowski, Tomasz Kras- 
sowski i Gustaw Arndt. 

t — Gorszące nieposzanowanie świąt chrze 
ścijańskich. Już po raz trzeci, zwracają się 
do nas lokatorzy domu, przy ul. Sierakow- 

_ skiego Nr. 25 z prośbą o zaznaczenie gor- 
szącego nieposzanowania świąt, którego są 
świadkami, a raczej ofiarami. Właścicielka 
tego domu, p. A. Sz., nosząca dobrze znane 
i szanowane w Wilnie nazwisko chrześcijań- 
skiej kupieckiej rodziny, do robót przy na- 

| prawie dachu, zaangażowała żydowskich 
| rzemieślników, którzy pracują i w dnie świą- 

_ teczne. Już po raz trzeci z kołei w niedzie- 
lę, jak i w święto Bożego Ciała, od same- 
go rana aż do godz. 4 p.p. słychać grzmo- 
cenie młotami po blasze i widać. na dachu 

' postacie robotników, głośno rozmawiających 
po żydowsku. ; 

Trzeba zaznaczyć, że w domu tym miesz 
p kają wyłącznie chrześcijanie i sama właści- 
 cielka podaje się za katoliczkę. й 

7 Cóż to ma znaczyć takie lekceważenie 
uczuć religijnych lokatorów domu, znajdu- 
jące się do tego w wyraźnej sprzeczności z 
obowiązującemi przepisami prawnemi o nie- 
dzielnym odpoczynku? 

— Dyrekcja Wydawnictw Państwowych 
powiadamia Izbę Przemysłowo - Handlową 

| w Wilnie, że celem ułatwienia Zarządom Spó 
| łek Akcyjnych  stwierdzania kompetencji 
| członków Zarządu, podpisujących listy załą 
| cznikowe przy składaniu ogłoszeń W „Moni 
| torze Połskim* — uznano za możliwe i wy 
L stafczające jako dowód prawny przyjmowa 
| nie, na równi z wyciągami z rejestru handlo 
wego jako też odpisami odnośnego ustępu 

| rejestru, — zaświadczeń właściwych izb han 
| dlowych i przemysłowych, stwierdzających, 
| iż składający ogłoszenie uprawniony jest do 

» 

| KAZIMIERZ LECZYCKI 

|»DWUDBZIEBT 
(powieść) 

Prawa przedruku | przekładu zastrzeżone. 

Argumenty powyższe nie trafiły 
jednak do przekonania obu przyjaciół. 
Pewnej nocy sierpniowej, kiedy losy 
Warszawy zależały od jednej niedużej 
gromadki najwytrwalszych, wykradli 
się ,z „koszar, minęli szczęśliwie che 
mika i botanika, drzemiących na war 
cie i kołując wśród ogrodów, wyszli 

| na szosę. : 
: Szli sprężystym, miarowym — Кго- 

_ kiem starych weteranów, dzieląc się u- 
wagami na temat nigdawnych wileń- 
sko-grodzieńskich przeżyć wojennych. 
Nagle jakaś tajemnicza figura podnios- 
la się z przydrożnego kamienia. 

Stać! 
Ostry, biały krążek światła padł 

na dwie zalęknione postacie żołnier- 
„ skie. Westchnienie ulgi wydobyło sie 
z trzech piersi naraz... żandarma, bo 
nie bandyci, a zbiegów, bo znajomy... 
w zeszłą niedzielę był w kompanii. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Ostatnie 

przedstawienia „Dnia jego powrotu”. Dziś, 
oraz jutro we 5rodę dn. 10 bm. odbędą 
się o godz. 8 m. 15 w. dwa przedstawienia 
nastrojowej, pełnej wyrazu najnowszej sztu 
ki Z. Nałkowskiej „Dzień jego powrotu”. 
Sztuka ta ciesząca się w Wilnie ogromnem 
powodzeniem, ukazuje się obecnie na liczne 
prośby publiczności, która jeszcze nie zdą- 
żyła obejrzeć tego ze wszechmiar oryginal- 
nego widowiska. Obsadę stanowią: Eichle- 
równa, Szurszewska, Kreczmar, Łubiakow- 
ski, oraz Wasilewski, który jednocześnie 
sztukę wyreżyserował. 

— Teatr Letni. Ostatnie przedstawienie 
„Tajemnice stacji radjowej*. Dziś o godz. 
8.15 ukaże się po raz ostatni w sezonie do- 
skonała, sensacyjna sztuka amerykańska 
„Tajemnice stacji radjowej”, która ze wzglę 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Występy Rosyjskiego Teatru Artysty 

cznego Stanisławskiego w teatrze Letnim. 
jutro, w środę 10 bm. rozpocznie swe wy- 

stępy w teatrze Letnim znakomity zespół 
Rosyjskiego Teatru Stanisławskiego (grupa 
praska). Świetni artyści pozostaną w Wi!nie 
do niedzieli 14 bm. włącznie, dając 5 wy- 
stępów. We środę najbliższą o godz. 8.15 
wiecz, ukaże się nieśmiertelna komedja Gogo 
la „Rewizor“. We czwartek 11 bm. ujrzymy 
pełną nastroju i sentymentu sztukę Dicken- 
sa „Świerszcz za kominem." W piątek dn. 
12 bm. „Wieczór Czechowa”, na którym ar 

„tyści teatru Artystycznego wystawią cztery 
utwory tego genjalnego pisarza, w ujęciu 
scenicznem. Będą to: 1) „Jubileusz*, 2) „Oś 
wiadczyny 3) Chirurgja"", oraz 4) „Zapom 
niał*, W sobotę dn. 13 bm. Rosyjski Teatr 
Artystyczny da 2 widowiska O godzinie 4 
Pp. odbędzie się przedstawienie ku uczcze 
niu pamięci F. Dostojewskiego. Na program 
złożą się 2 akty „Braci karamazowych* 1 

oraz fragmenty z utworów 
„Zbrodnia i kara", oraz „Wieś Stiepanczyko 
wo". Wieczorem o godzinie 8.15 ujrzymy 
„Oženek“, arcywesolą komedję M. Gogola 
W. niedzielę 14 bm. ostatnie pożegnalne 
przedstawienie wystawiona zostanie „Biała 
gwardja“ M. Bulgakowa. 

iBlety do nabycia w kasie zamawiań w 
dzie po-Bernardyńskim. Jutro, we środę 10 
bm. odbędzie się o godzinie 8.30 koncert po 
pularny, w którym udział wezmą: orkiestra 
85 pułku pod batutą por. kapelmistrza T. Wo 
łoszczuka, oraz Szurszewska (piosenki), Deju 
nowicz (recytacje), Karpiński i T. Lisjecka 
(tańce), oraz Żurowski (kuplety). 

WYPADKI I KRADZIEZE 
Pożar w folw. Troki W 

tolwarku Troki, własność p. M. Erdmanowej, 
od iskry z lokomobili zapaliła się słoma. Za 
nim zdołano przyjść z pomocą, ogień ogarnął 
zabudowania i strawił je przynosząc strat na 
sumę 36 tys. zł. 

— Lokomotywa wykoleiła się 
w Mołodecznie. Z niewyjaśnionych 
dotychczas przyczyn wykoleiła się na stacji 
Mołodeczno manewrowa lokomotywa. Na 
szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. 

Przy pomocy specjalnych dźwigów oczy 
szczono tor. 

— Kradzież poborów nauczy 
cielskich. Kierownik szkoły powszech- 
nej w Zabłociu Krzysztof Edward, zawiado- 
mił o kradzieży z biurka 2338 zł., przeznaczo 
nych do wypłaty poborów dla nauczyciel- 
stwa gminy Zabłockiej. 

W czasie nieobecności domowników, 
sprawca przedostał się do kancelarji, gdzie 
podważył- płaszczyznę stołu i skradł pie- 
niądze. 

— Morderstwo na tle zemsty. Na drodze 
prowadzącej pomiędzy wsiami Bocieczonka 
i Cegielnia gm. solecznickiej znaleziono tru 
pa. Ustalono, że jest to Ludwik Jurkiewicz. 
oraz, że został on zamordowany uderzeniem 
jakiegoś twardego przedmiotu. 

Dochodzenie policyjne doprowadziło do 
aresztowania dwóch włościan: Osipowicza ze 
wsi Porudomino oraz Potapo w zaść. Pocie 
szenka jako poszlakowanych o zamordowa- 
nie Jurkiewicza na tle zemsty. 

Dalsze dochodzenie w toku. 
— Drugi pożar wsi Lichosieł 

ce. W niedzielę nad ranem we wsi Lichosiel 
ce gminy wołniańskiej wybuchł pożar, któ 
ry strawił doszczętnie pozostałe po ostatnim 
pożarze pół wioski. 

Straty sięgają 150000 zt. Spłonęło 17 go 
spodarstw wraz z zabudowaniami  gospo- 
darczemi. W tem spłonał również dobytek 
uratowany z poprzedniego pożaru. W akcji 
ratunkowej brało udział 11 straży pożarnych 
Jak ustaliło pierwiastkowe dochodzenie po 
żar powstał z podpalenia. 

— Nowy lokator przytułku Dzieciątka 
Jezws. W klatce schodowej domu Nr. 10 przy 
ul. Pióromont, znaleziono podrzutka płci mę 
skiej w wieku około 3 tygodni, którego 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 
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cechowany jest nadrukiem 

цу ^®У SOLVAY „p 
TzO.P 4 

KOĄUNIKAT 
Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P.T. klijentelji, że | 

każdy oryginalny worek sody amoniakainej 

(BIELIDŁ A) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE: 

—
&
 

!„9‘. ̂  

SODA KALCYNOWANA 

(AMONIAKALNA) 

98% 
i zaopatrzony jest w piombę fabryczną. 

Cecha i plomba gwarantują produkt pełńowartościowy, na co prosimy 
zwrócić uwagę przy kupnie. 3 

Zakłady Solvay w Polsce 

Oddział w Wilnie 
ul. Mickiewicza 15 tel. 3-99. 

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsytikatów jako naszej orygi- 
nalnej sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
karnej. 

& 

— A wy dokąd po nocy, przepu- 
stki są?!... zagadnęła zdziwiona 
władza. 

— My od Wróbla, my pana wach- 
mistrza znamy, my na front, — bąkał 
coś trzy po trzy Lutek, bo Bronowski 
stracił wogóle język w gębie. 

— Czy wy głupi, czy wy dzieci?— 
rozgniewał się żandarm. — Ą wiecie 
wy, czern to teraz pachnie!? 
"W 24 godziny kula w łeb. No, 

marsz do Wróbla. Na froncie ludzie u- 
mierają, a im się dziewek zechciało. 

— Ależ my naprawdę, my na front 
— krzyknął z kolei Bronowski, przera- 
żony perspektywa ośmieszenia się 

przed kolegami. 

— W tył zwrot i marsz! — krzyk- 
nął wachmistrz. Bogu jeszcze podzię- 
kować, że was nie aresztuję. Każdy de 
zerter prze się „na front", a jak minie 
żandarma to kluczy w bok i tyle go 
widać. 

Napróżno obaj przyjaciele raz je- 
szcze próbowali należycie oświetlić 
wzniosłe pobudki, jakie nimi kierowa- 
ły. Żandarm pognał ich z powrotem do 

REED OEB RE a PETRA 
З 

Wróbla, jak gęsi z pola, milcząc upar 
cie, z całem doświadczeniem człowie- 
ka codziennie narażanego na „niezbite 
argumenty" ze strony aresztowanych. 

Po bezskutecznem  przekonywaniu 
żandarma dwaj niefortunni podróżnicy 
irontowi pokłócili się pomiędzy sobą. 
Bronowski zarzucał przyjacielowi ini- 
ciatywę ucieczki bez przepustki, cho- 
ciażby do Lublina, a Lutek dowodził, 
że wszystkiemu winna jest szosa i Bro 
nek. Trzeba było przewidzieć, że są 
na świecie żandarmi i iść na front 
polnemi drogami. 

10 у 
Na szczęście dla Bronowskiego i 

“ Lutka wachmistrz żandarmerji, nie bu- 
dząc Wróbla oddał „zbiegów* pod о- 
piekę warty, t. j. z trudem rozbudzone 
go chemika i takiegoż botanika. War- 
townicy nie uczynili im oczywiście nic 
złego, jako swoi swoim i dopiero w 
10 lat później sprawa wypłynęła na 
wierzch w jednej z powieści. 

A w dwa dni potem zaczęły się 
dziać i u szturmowców wielkie rzeczy. 
Szef Wróbel oświadczył podwładnym, 
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KINO Od dnia 9 do 12 czerwca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
MIEJSKIE D || R ŃSKA: @ Wielka epopea filmowa pod SALA MIEJS ## Zi k [+ © LEA protektoratem Jego Ekscelencji $ КА Атбгзайога Егапсй! 1, Laroche'a Aktów 8. : W roli Joanny d'Arc promienna SIMONNE GENEVOIS „. _ Nad program: „ŚWIAT DO SuRY NOGAMI" komedja w 2 aktach. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek sransów od godz. 6-ei w. 

Ostrobramska 5 

  

  

  
i Dziśt Wiełki przebój dźwiękowy! 

K ATR ©) 

„HELIOS“ RAPZ WIA RIŁOŚCI w roli gł. LOIS MORAN i BOROTA DURGESS. 
ul. WILEŃSKA 38. | Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe 

Tel 926. seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł, Ostatni seans dziś o godz. 9-ej wiecz. 
  

  
Wobec wielkiego powodzenia 

DLA MĘŻCZYZN w kinie „HELIOS* o godz. 10. 20 wiecz. i S Dziś! DLA KOBIET w kinie „HOLLYWOOD o godz. 10.35 wiecz. Nadzwyczajne przedstawienie filmowe 

WALKA я PROSTYTUCJI Film poprzedzi odczyt D-ra Med. Marty Grabowskiej. skutkami 

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

Vaga! 
Dźwiękowe kino 

  

  

  

HOLLYWOOD: WESELE W HOLLYWOG ' 

Mickiewicza 22, с в BRE ь RB EB ae Chór melodji i romansów cygańskich. Imponujący przepych wystawy. Rewelacja ruchu, dźwięku i harmonji.   W rolach główn. Norma Terris, J. H. Murray. Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

Dziś Laura la plante banjo oczaruje widzów i słuchaczy. Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny Józef SCHiLDKRAUT. Poza- tem udział biorą słynue chóry murzyńskie w 100 pro.. przebojowym filmie 
dźw'ękowo- 
śpiewnym STATEK KOMEDJANTÓW. 

Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*, 
4, 6, 8 10.15, w dnie świąt. o g, 2 ej. 

  

  
cudownym swym śpiewem i grą na 

Dźwiękowe kino 

Casino 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

  

Początek o godz. 
Ceny zniżone   

  
  

  

  

  

Aa Dnia S ! Žižmos ai owane wyapy solistów i chóru cygańskich romansów wykonatie będą szereg cygańskich romansów: 1) Leć głosie po rosie, 2) Niema wina jak ń —ni # 
„STYLOWY“ | ni jsk cygańskie. 3) Kiedy serce pełne żaru. 4) Kazbek i inne. Do filmu w g. ponieśsi LWA TOLSTOJR. Et у potężny dramat w 10 akt. z życia rosyjskiego. W rolach głównych hold d 

Wielka 36 Biga mia Szyntel oraz Lilly Alexandra. U w a g a: wkrótce rótadtzatdwj ate dźwiękowców na aparatach Philipsa. 

KINO Dziś Najpiękniejszy obraz z czarowniejszą gwiazdą. Najurodziwsza kobieta Włoch, słynna „Miss ltalja* czarująca SWIATOWID wiosniana CARMEN BONI (Partnerka Możżuchina) w najnowszej Swej kreacji Е -- DZIECKO ШЫСУ °) Mickiewicza 9, 
Wie ki dramat miłości i wzruszeń. Akcja toczy się w Rzymie.   

  

   
RADIO WILEŃSA 

WTOREK, DNIA 9 CZERWCA 
"E E EKARZEL ! Г PIANINA, FORTEPIAN 

  

12.5 — 13.10: Muzyka baletowa i tanecz D.O KT OR 
na (płyty). Hawryłkiewi- KRAJOWE i ZAGRANICZNE 15.25 — 15.45: Odczyt z Warszawy wy- czowa $ TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI głosi por. Malinowski „Nowy 
Piłsudskiego”. 

1645 — 16.50: Komunikat dla żeglugi a 

tom pisma 
przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 

i FISHARMONJE 

SPRZEDAŻ -" WVNAJĘLIE 

16.50 — 17.10: „Idźcie do. szkół zawo- kosmetyka lekarska i dowych" — odczyt z Warszawy wygłosi J. daje Sidney 
Kęczkowska. Wilno, Wileńska 33 m. 1 17.10 — 17.35: Utwory Haydna (płyty). 

17.35 — 18: „Grzyby owadobójcze" — 
odczyt z Krakowa wygłosi prof. K. Ronppert 

18— 19: Koncert z Warszawy, 
19.15 — 19.30: „Tygodnik artystyczny” 

prowadzi Jerzy Wyszomirski. 
20.15 — 22: Koncert z Warszawy 
22 — 22.15: „Urocze miasto Sevilla“ — 

feljeton z Warszawy, wygłosi T. Strzetelski. 
* 23 — 24: Kabaret (płyty), z konferen- 
sjerką Karola Wyrwiicza-Wichrowskiego art. 
dramatycznego. 

W. Zdr. Nr. 77. 

Dr. Wolfson 
weneryczne, moczopł, 
i skórne, 
tel. 10-67 9—1 i 4—8 w. 

Dr Ginsberg 
<horoby skórne, we: 
aeryczne I moczopłcio- 
Fe. Wileńska 8 od 

    

   

  

     
  

3 114 — 8. Tel. 
Mam do ulokowania do pewnego s0- 367. 
lidnego i rentownego interesu sumę oliwki Endo 
około 5000 dol., może być a aż PRAKTIKOS 
w pracy. Tylko realne i poważne zgło- 

-'szenia będą uwzględnione, _Ajencja Akuszerkiį 
„Polkres* Wilno, ul. Królewska 3, 

tel 17-80, AKUSZERKA 
UAI IEEE ЛЕУЕ -А ОУ OO 

ŚMIAŁOWSKA i L ННЕ 
Bank Gospodarstwa Krajowe- 

go odział w Wilnie 
ogłasza niniejszem, że p. Edward Szadzie- 
wicz, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Świę- 
ciańskiej 14, zgłosił zgubę książeczki wkład 
kojwej emisji tegoż Banku za Nr. 1328, — 
opiewającej na zł. 4.390 — i płatnej oka- 
zicielowi. Wzywa 'się posiadacza tej ksią- 
żeczki do zgłoszenia i ewent. uzasadnienia 
swych pretensyj z powyższego tytułu, z tem, 

©raz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, korzajki, wy- 

padanie włosów, 
Mickiewicza 46. 

i KOSMETYKA 

GABINET 
RACJONALKĘJ 

nl. Wileńska . 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

AT 

      

ZARZAD SPOLKI AKCYJNEJ P.F. T-W0 DLA HANDŁU 
APTECZNEMI I PERFUMERYJNEMI TOWARAMI 

1. В. SEGALL W WILNIE SP. AKC. 
Niniejszem zawiadamia na podstawie art. 17 statutu, iż 

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Akcjonarjuszów odbędzie się 
dnia 30 czerwca 1931 r. o godz. 18 w Wilnie w lokalu $ 
przy ul Trockiej nr. 7 z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór przewodniczącego, 2) Rozpatrzenie i zatwierdze- 
nie bilansu i rachunku zysków strat za rok 1930 oraz udzie- 
lenie pokwitowania Zarządowi 3) Rozpatrzenie Sprawozdania 
Zarządu o stratach za lata ubiegłe i wynikających na zasadzie art. 50 statutu ze stanu interesów Spółki konsekwencji. 4) Uz- 
godnienie statutu z nowym prawem o spółkach akcyjnych. 5) Zatwierdzenie preliminarza wydatków na rok 1931. 6) Ustale- 
nie wynagrodzenia dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 
7) Upoważnienie Zarządu do: 

a) kredytowania się w instytucjach finansowych jak pry- 
watnych tak i rządowych. 

b) sprzedaży częściowo lub całości ruchomego i nierucho- 
mego majątku spółki. 

8) wybory członków Zarządu, ich zastępców, oraz czion- 
ków Komisji Rewizyjnej. 9) Wolne wnioski. 

Akcjonarjusze życzący wziąć udział w Walnem Zgroma- 
dzeniu winni nie później 22 czerwca do godz. 12 złożyć Za- 
rządowi swe akcje lub dowody depozytowe o złożonych akcjach 
ua przechowanie w krajowych instytucjach kredytowych. 

PNA ACER AFC 

  

że o ile to nie nastąpi w terminie 60 dni od KOSMETYKI A p 7 [TT --——————mu—- 
daty niniejszego ogłoszenia, wydany zosta- i 
“E p. Edrantówi deme dublikat y; į ENOJ MICKIEW т Pokė Letniska POSADY 
książeczki, przy uatomatycznem unieważnie- CZA 31 m. 4. do wy DZIE: ia z osob- z utrzymaniem w ma- niu_ oryginału. ь kobiecą nym wejściem i „wy- jątkach ziemskich, in- Absolwent 
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Рокб] — 
Ы, LOKALEJ duży jasny ze wszel- 

«u kiemi wygodami, Mo- 
2 k "do stowa 9 m. 21. pokoje 
najęcia umeblowane, | 
K ul. św, Jakóbska Mieszkania 
10—2. Tamże jest pia- do wynajęcia 3—6 po- 
nino do wynajęcia.  kojowe, centralne og- 

I ——————- rzewanie, wszystkie 
Do wynajęcia "ygodv. Gdańska 6, 

pokój duży ładny zSPytać u_ dozorcy, 
oddzielnem wejściem 
Witoldowa 7—1. —1 

   

  

Z powodu — у- 
pm mn jazdu. do wynajęcia 

mieszkanie 5 pokoje z 
Pokój wygodami, Wiadomość 

do wynajęcia z wygo- Teatralna 9 — 7 od 
dami, Kasztanowa 3,3--5 pp. 
m. 6. — 

  

  

że Zamość jest wzięty przez Budzien= 
nego. Ogromna siła ruska ciągnie na 
Lublin z jednej strony, a oni na odsiecz 
z. drugiej! 

Istotnie tymczasem okazało się, że 
to nie są zwykłe przechwałki wrób- 
lowskie. Nazajutrz o godz. 5-ej zrana 
przeciągnęli z dumą obok salutujące- 
go wachmistrza żandarmerji. Bronow- 
ski miał wielką ochotę pokazać mu ję 
zyk, ale zdecydował, że „to nie by- 
łoby po žolniersku“. 

Ani jeden smutek klęski nie przy- 
gnębił nikogo z idących. Są potrzeb- 
ni, a to jest w Życiu najważniejsze! 
Idą usprawiedliwić mundur, noszony 
niezasłużenie od kilku tygodni. Zboża 
i różowe obłoczki — śpiew! Tylko od 
czasu do czasu daleki, ledwie dosły- 
szalny grzmot rodził nerwowy niepo- 
kój i złe przeczucia osobiste. Mijali 
wioski wyludnione z mężczyzn i pola, 
chore na paraliż, na których nie praco 
wał nikt. 

Około południa rozśpiewani i zmę 
czeni wchodzili do grodu Unji. Odra- 
zu można było zauważyć, że jeżeli 

jej skazy i braki, Masaż 
pwarzy i ciała (panie, 
Sztaczne opalanie cery) 
wypadanie włosów 
r p eż. Najnowsze zdo- 
v,cze kosmetyki racjo- 

poszukuję mie- 
szkania 2—3 pokojo- 
wego, kuchnia, pożą- 
dana łazienka— okolice 
Pohulanki oferty do 

nalnej, „Słowa* dla „asyster:ta 

Codziennie od g, 10—8, Uniwersytetu". 
W. Z. P. 43. L 

PE PMREENDTRSS | 

Bywiuuzcz |LETNISKAŲ 
le przyciemnia henną 
i reguluje. Maqaillage. 

Gabinet ° 

Kosmetyki tediń Góra 
Leczniczej nad _ pełnem 

А Hryniemiczowej. at 

IELKA 818 m9. Neieny 

> 10-11 4-7 Ceny przystępne, 
MW. Z. P.A 26 

Jastrzeb'a 

„Polesie“ 
Proficowej. 

* stacja Lebcz. 

szei Wrobel i nakoloryzowal, to w każ 
dym razie niewiele. Lublin — rzecz 
był już doszczętnie  zewakuowany. 
Lublin — człowiek nie ewakuował się, 
bo poprostu nie było, komu. 

Patrolujący na ulicach szturmowcy 
raz po raz spotykali oddziałki ochot- 
ników, smarkaczy i staruszków, „0d- 

chodzące w stronę broniącego się je 
szcze Zamościa. Lublin był zupełnie o- 
gołocony. z wojska i istotnie na od- 
dział Wróbla mogła przypaść za- 
szczytną rola jedynego obrońcy  mia- 
sta. Ale mija parę dni pełnych gorącz 
ki i klęskowych pogłosek w powiet- 
trzu poczynają krążyć całkiem inne 
wieści. Mówi się teraz o wielkiem zwy 
cięstwie pod warszawą, o tem, że Mar 

szałek Piłsudski rozpruł bok czerwo- 
nym i idzie na Siedlce, zaganiając w 
worek bolszewików. Na froncie połud 
niowym wojska polskie miały przejść 
również do ofensywy. Nikt nie wie, ile 
w tem wszystkiem prawdy, ale jakaś 
radość wiosenna idzie wzdłuż frontu, 
od Prus do Rumunii. : 

Tylko jeden Wróbel twierdzi upar- 

moržėm. 

Ku- 
chnia litewska. Dojazd tanio oraz rower „En-zą N-rem 5000 na imię 

  

     

5-60. skromne wynagrodze- 
noni UMIE I UtTZYMAMIE. An- 

tokolska 95, od godz. 
2—6 pp. RÓŻN 

Euras 

Poszukujemy 
dzieci i 

do kompletu przygo- pgubioną legitymację 
towanie w SRA ARE akademicką, wyda- 
do pierwszej klasy.ną przez Dziekanat 
Wiadoimość telefonicz- Wydz. Sztuk Pięknych 
na 16-42, godz. 10-12U. S. B. na imię Anie- 
do środy 10. VI. li Rewieńskiej  unie- 

3а „— Wažnia się. 

Okazyjnie Zaubiony index aka- 
motocykl w dobrym deimicki, wyd. przez 
stanie do sprzedania wydz. prawny U.S.B. 

    

Leona Osińskiego u- field“, Wielka Nr. 12-14. Le ( 
nieważnia się. 

cie, że to wszystko może się jeszcze 
okazać bujdą i że nie trzeba Szukać 
budzienowców, którzy lada chwila mo 
gą się sami zjawić pod Lublinem. 

Ale wiosna zawadza i o Lublin. 
W czasie jednego z uroczystych prze- 
glądów szturmowej obsady dworca, 
nadjeżdża transport piechoty, odcho- 
dzącej na wschód i „rząd dusz* wy- 
myka się z rąk genjalnego łazika. 

Towarówka zatrzymuje się rozśpie 
wana i ukwiecona. Stacja drży od 
„Hejstrzelca” i ,„Warszawianki*. En- 
tuzjazm ataku idzie na peron i łamie 
oddziały Wróbla na bunt i karność. 
Z pogróżkami i wyzwiskami. od łazi, 
ków i tchórzów, z pięściami wyciąg- 
niętemi w stronę . starego komedjanta, 

energiczniejsza . cześć  szturmowców 
pakuje się na bufory towarówki. 

Lojalniejsza część oddziału stoi je- 
szcze na peronie. Wróbel komenderu- 
je: „baczność!*. Bronowski, który jed 
ną nogą stał już na jakimś buforze, 
zeskakuje na peron i wypręża się, po- 
mimo, że Lutek stoi na sprzęgle wa- 
gonów i ani myśli 'złazić. 

  

  ! Wydawca Stanisław Mackie wicz Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 
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