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Przed kilku dniami, jadąc wąsko- 

torową kolejką Dukszty — Druja, 2y- 

łem świadkiema skądinąd dość cieka- 

wej rozmowy współtowarzyszy podró- 

ży — kilku drobnych rolników. Jak 

zwykle: utyskiwanie na złe czasy, ni- 

skie ceny, brak zarobków, duże podat- 

ki i świadczenia, omawianie drobnych 

i poważniejszych trosk. Okazało się, 

wszyscy jadą w tymże celu: do staro- 

stwa, starać się o przepustki do Łotwy 

na roboty polne. Uderzyło mnie jedno 

zdanie w tej rozmowie. Dosłownie, w 

przetłumaczeniu z białoruskiego na 

polski brzmiało ono: „namawiali, na- 

mawiali by najwięcej siać len; głupi 

byłem — posłuchałem, a teraz w domu 

niema co jeść, wędrować trzeba w ob- 

ce strony'. Z dalszej wymiany zdań 

wynikało, że wszyscy godzą się co do 

tego, że uprawę lnu należy bezwzględ 

nie ograniczyć do rozmiarów potrzeb 

własknych. 

Stwierdzić należy, że nie jest to 
odosobniony głos pojedyńczych mal- 

„ kotentów, którym w gospodarstwie 

_ /tolnem nie powiodło się. W ostatnich 

| Alatach obszar pod Inem stale zmniej- 
sza się. W województwie wileńskiem 

' w roku 1928 — 29, w porównaniu do 

roku poprzedniego, w którym uprawa 
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Inu pod wzgledem rozmiarėw wyka- 

>ywaia naįwiekszą cytrę w ciągu ostat 

niego dziesięciolecia, areał  gruntow 

‚ рой Inem spadł o 3100 ha, czyli o 8 

— proc., zaś w roku 1929 —- 30 o 4900 
ha, czyli 12,6 proc. W roku 1930 — 31 
nie ulega wątpliwości dalsze kurcze- 

_" nie się uprawy Inu, które zbliża nas 
_ do stanu z przed dziesięciu laty. 

Jeżeli na wstępie powołałem się na 
_ rozmowę w wagonie, uczyniłem to nie 

dla tego, by szukać w niej potwieidze- 
nia stanu faktycznego sprawy Iniar- 

skiej, lub przez tę rozmowę zastąpić 

wyniowę cyfr świadczących o zmniej- 
_ szeniu się uprawy Inu, — lecz z innych 

zgołą pobudek. Kto zna psychikę na- 
szych Włościan, — a ci nawiasem mó 
wiąc są głównymi, w 90 proc. produ- 
centami Inu — ten wie jak łatwo ich 
zrazić do czegoś, ą jak znów trudno 

_" później przełamać ich ustosunkowanie 
i się do danego zagadnienia. 1 dla tego 

Przypuszczam, że o ile nastąpi trwałe 

_ polepszenie konjunktury w Iniarstwie, 
. okoliczność ta nie będzie mogła być u 

‚ @83 wykorzystana natychmiast, ponie- 
waż na Przeszkodzie ku temu stanie 
wyczekujący, nącechowany podejrzli- 
wością stosunek szerokich warstw pro 
ducentów, obawiających się ponowne- 
go zawodu. Tembardziej zatem we 
Wszystkich poczynaniąch czynników 
miarodajnych, zmieniających do unor- 
mowania sprawy lniarskiej zachowana 
być winna jaknajdalej idąca ostrożność 
a przewidywania zastąpione przez pe- 
'wność wyniku i skutku. 

2 Na pierwszy plan w tych poczyna- 
„Mach wysuwa się, obok zagwaranto- 
Wania zbytu na wyroby Iniane krajo- 

we na rynku wewnętrznym, stworzenie 
* Warunków sprzyjających rozwojowi 
ъ Iniarstwa w drodze nastawienia W pew 

hym kierunku rządowej polityki. 
° — Rosja Sowiecka ograniczyła do mi- 
nimum import bawełny i juty, zwiększy 
ła natomiast obszar pod Inem o 50 
Proc. w stosunku do stanu przedwo- 
lennego. Stosowany przez nią dumping 
Iniarski ma na celu dezorganizację u- 

_ Prawy Inu w innych państwach, by 
 Wykorzystać ją później dla eksportu 
В bów własnego przemysłu Iniar- 

skiego, w którym ilość wrzecion już 
Obecnie dochodzi do 600 tysięcy. Sta- 
iy Zjednoczone, pod naciskiem plan- 
tatorów bawełny, wprowadziły bardzo 
Wysokie cła na len, skutkiem czego 
Ziączna tam przedtem konsumcja przę 

ь dzy i wyrobów lnianych ustąpiła miej 
i An, onsumcji wyrobów bawełnianych. 

"alogiczne zjawisko obserwujemy w 

  

  

z odniesieniem do domu lub z 
grzesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P.K,O 
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_0D BEZROBOCIA ROLNEGO 
DO SAMOWYSTARCZALNOŚCI 

Anglji, mającej na względzie potrzeby 

indyjskich plantacyj. Będąc konsekwen 

tni w raz obranej polityce, Anglicy 

importują nasz+ cukier pod warunkiem 

dostawy jego tylko w workach juto- 

wych, sprowadzanych z Anglji. Francu- 

zi dążą do zaspokojenia swych potrzeb 

tkaninami wyłącznie z własnego Inu, 

a w trosce o przyszłość wysuwają się 

na czoło zwalczających dumping ro- 

syjski. Państwa bałtyckie, zwłaszcza 

Łotwa, opierają byt swego rolnictwa 
na Iniarstwie, którego ochrona jest 
przedmiotem nieustannych zabiegów. 

Wszędzie widzimy dążenie do unie- 

zależnienia się od surowca i wyrobów 

obcych. W Polsce warunki złożyły się 

nieco inaczej. Przed kilku laty nie mie 

liśmy nawet należytego pojęcia o tem, 

jaką wartość przedstawiają nasze plan 

tacje lnu. Nasza statystyka urzędowa 

w roku 1927 szacowała obszar pod 

inen: w województwie wiłeńskiem na 

13 tysięcy ha., wówczas gdy w rzeczy 

wistości było 36 tysięcy ha! 

Wówczas, gdy przed laty zagrani- 

ca płaciła za len dobre ceny, nie za- 

stanawialiśmy się wogóle nad sprawą 

Iniarską, nie uświadamialiśmy  konie- 

czności nastawienia polityki państwo- 

wej w kierunku ochrony Iniarstwa, da- 

jącego tak poważne zyski dla państwa 

i producenta. „Nasze zaślepienie eks- 

portowe, — zaznącza generał Żeligo- 

wski w wywiadzie udzielonym „Sło- 

wu“, — było tak wielkie, że jedyną 

fabrykę lniarską Żyrardów sprzedaliś- 

my w r. 1923 cudzoziemcom bez żad- 

nych zastrzeżeń co do wyrobów z 

własnych surowców. Rezultat był ten, 
że nowi gospodarze przerobili tę po- 

tężną fabrykę na bawełnę i działając 

ręka w rękę z innemi fabrykami baweł- 

nianemi zaleli perkalikami całą Pol- 
skę; nieznaczna ilość wrzecion Iniar- 

skich, która jeszcze tam pracuje, prze- 

rabia kupiony w Rosji len*. 

Beztroska pod rozważanym wzglę 

dem musiała wkrótce, gdy straciliśmy 
rynek zagraniczny a nie potrafiliśmy 

zwiększyć pojemność rynku wewnętrz- 

nego, ustąpić miejsce bezradności. Pod 

znakiem tej bezradności żyjemy odtąd 

stale. Ochrony Iniarstwa krajowego w 

dalszym ciągu niema. Rolnik wileński 

emigruje na roboty sezonowe do Łot- 

wy, by tam zarobić na chleb na konku- 

rencyjnych plantacjach Inu. 

Pozostawać będziemy bezradni wo- 

bec bawełny, juty i innych obcych su- 

1owców i wyrobów, zabijających kra- 

jową produkcję Inu, tak długo, jak dłu- 

go nie nastąpi zwrot w naszej polityce 

rządowej wobec Iniarstwa. 
Zrzeszenia producentów lnu, orga- 

nizacje rolnicze, instytucje popierające 

przemysł budowy wysunęły w tej mie- 

rze szereg postulatów, żądając między 

inemi ustanowienia cła importowego 
od bawełny, juty, manilji oraz włókna 

i nasienia lnianego, obrócenia części 

wpływów z tych ceł ochronnych na 

stworzenie funduszu dla popierania roz 
woju przędzalnictwa i premjowania 
krajowego zużycia tkanin Inianych, da- 

lej —. wprowadzenia ulg podatkowych 
dla przemysłu Iniarskiego przędzalni- 
czo - tkackiego, przyczynienia się in- 
stytucyj rządowych i samorządu do 
zwiększenia pojemności rynku wewnę 

trznego przez zwiększone zastosowa- 

nie użycia wyrobów lnianych i t.p. 
Postulaty te były i są rozważane na 
zjazdach regjonal. posłów i senat. BB., 
znajdując wśród nich przychylne i ży- 
czliwe traktowanie. Widzimy w tem 

zapowiedź zruszenia sprawy Iniarskiej 
z martwego punktu, a jednocześnie za- 
powiedź końca naszej dotychczasowej 
bezradności wobec obecnej sytuacji. 

Zwłaszcza ziemie północno - wscho 

dnie, na których terenie koncentruje się 

gros produkcji lnu, zainteresowane są 
w tem, by system protekcyjny wobec 
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BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 

ia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

GRODNO — Księgarni 

KLECK — Sklep „Jzdność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁUDECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

  

   

       

NIESWIEZ — ui. 
NOWOGRODEK — Kio 
N. SWIECIANY — Kslęgsmia T-wa „Ruch“. 3 
QSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. | 
PIŃSK -- Księgarnia Polska -- St. Bednarski. 3 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. . 

księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 12 | 

STOŁPCE -- ńsięgarnia T-wa „Rłach”, 

ST. ŚWIĘCIANY -— uł. Rynek 0 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ut. Mickiewicza 24, P. Juczewska | 

T-wo Kaieg. Kol. „Ruch“. В 

K. Malinowskiego. 

SLONIM — 

WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej gr. 40. Za 5 gi 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. /a dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

(Gwałtowne wystąpienia strajkujących tramyajarzy 
POZYTYWNE WYNIKI KONFEREN- 

CJI W MINISTERSTWIE PRACY 

WARSZAWA. (Pat) — W dniu 10 bm. 
odbyła się w Ministerstwie Pracy i Opieki 
Społecznej konferencja z przedstawicielami 
związków zawodowych w sprawie likwida 
cji zatargu w tramwajach miejskich w War 
szawie. W toku konferencji przewodniczący, 
główny inspektor pracy, złożył oświadczenie 
że uważa akcję podjęta na terenie tramwa- 
jów miejskich w warszawie, za prowadzoną 
w sposób niewłaściwy. Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej odnosi się zawsze z naj 
większą życzliwościa do wszełkich rzeczo- 
wych potrzeł warstwy robotniczej. Minister 
stwo jednak może się liczyć wyłącznie ze 
zdaniem iegalnych związków zawodowych, 
jako tych, które, zgodnie z dekretem o zwią 
zkach zawodowych, są uprawnione do wy 
stępowania w imieniu warstwy pracowniczej. 

Ponieważ dyrekcja tramwajów uwzględ- 
niła postulat Związków w okólniku, wyda- 

nyin w dniu dzisiejszysn, przeto zatarg zo 
stał wyczerpany i niema powodu, aby w dal 
szym ciągu trwało zatrzymanie pracy w 
tramwajach, szkodliwe dła interesów miasta, 
jak i dla najbiedniejszych sfer ludności 
miejskiej, które z tramwajów korzystają. 

W tym stanie rzeczy główny inspektor 
pracy apelował do związków, aby wezwały 
swych członków do pracy i stwierdził, że 
niema podstawy do zatargu, wobec czego 
praca musi być podjęta niezwłocznie, Wszel 
ka zwłoka w podjęcia pracy będzie uważana 
za niczem nieuzasadnione opuszczenie pracy, 
powodujące prawo dyrekcji do natychmiasto 
wego rozwiązania umowy o pracę. Robot- 
nicy, którzy nie podejmą pracy w normal- 
nym czasie w dniu 11 bm. będą uważani za 
rezygnujących z pracy w tramwajach i dy 
rekcja będzie miała prawo przyjąć na ich 
miejsce innych robotników. | 

Przedstawiciele związków zawodowych, 
cbeeni na konferencji, złożyli oświadczenia, 
że znają zatarg za zakończony i natych- 
miast wezwą swych członków do pracy. Dy 
rekcja zgadza się po rozpoczęciu pracy roz 
patrzyć przychylnie poszczególne rzeczowe 
postulaty pracowników w porozumieniu ze 
związkami zawodowemi, w trybie, przewi- 
dzianym przez: uniowy zbiorowe. — ЗЕ 

WIEC POD WPŁYWEM  KOMUNI- 
STÓW. — NIESPODZIEWANE  RE- 

ZOŁUCJE 
WARSZAWA. (Pat) — W dniu 10 bm. 

w remizie wamwajowej przy ulicy Młynar 
skiej odbył się wiec pracowników tramwa- 
jowych przy udziale około 2 tysięcy osób. 
Wiec ten zwołany był przez t.zw. komitet 
ckcji, który rozpoczął swą działalność we 
wtorek, poza plecami komisji porozumiewaw W: 
czej, utworzonej przez wszystkie związki 
zawodowe Na wiecu przemawiało około 30 
mowców, wśród nich kilku mówców komu 
nistycznych, domagających się kontynuowa- 

  

mia akcji strajkowej. Obecny na wiecu był 
również poseł komunistyczny do Sejmu Bu- 

rzyński. 

Podczas wiecu powróciła z dyrekcji dele 
gacja komisji porozumiewawczej związków 
zawodowych tramwajarzy, która prowadziła 

pertraktacje z dyrekcją tramwajów. Delega- 
cja zakomunikowała zgromadzonym, że per 
traktacje z dyrekcją zakończone zostały wy 
nikiera pozytywnym, że wszystkie postula- 

ty, wysunięte przez związki zawodowe, zo 

stały przez dyrekcję uwzględnione, że pra- 
cownikom za czas strajku płace wytrącone 
nie zostaną i że wszyscy pracownicy war- 
sztatowi zostaną z powrotem przyjęci pod 
warunkiem, że przystąpią do niej bezzwło- 

cznie. 

Delegacja zwróciła się zatem do zgroma 
dzonych z wezwaniem do _ zlikwidowania 
strajku, wobec tego, że porozumienie zosta- 
ło osiągnięte. 

Wbrew temu stanowisku delegaci, w 

skład której wchodzili przedstawiciele Zwią 
zku Zawodowego Polskiego, Chrześcijańskie 

go Zjednoczenia Zawodowego Generalnej 

wiec wypowiedział się za utrzymaniem straj- 

ku, uchwalił delegacji związków votum nie- 

ufności i wysunął cały szereg nowych postu 

latów. Wiec wybrał nową delegację, do któ 

rej nie weszli przedstawiciele żadnego zwią- 

"zku zawodowego. Delegacja ta udała się 

z postulatami do dyrekcji tramwajów, gdzie 
przyjęta nie została i powróciła do zgroma- 
dzonych bez wyniku, poczem wiec uchwalił 

kontynuowanie strajku. O godzinie 13 wiec 
żakonczył się w spokoju. 

ZARZĄDZENIE KOMISARZA RZĄDU 

WARSZAWA. (Pat) — Ponieważ 
legalnie istniejące związki zawodowe 
zażądały od swoich członków powrotu 
do pracy z dniem 11 bm. komisarjat 
rządu m. st. Warszawy, nie chcąc do- 
puścić do pozbawienia szerokich mas 
ludności stolicy środków komunikacyj- 
nych, zażądał od dyrekcji tramwajów 
miejskich uruchomienia w tym termi- 
nie komunikacji przez zastosowanie e- 
wentualnie zastąpienia strajkujących 

Konfederacji Pracy, PPS Fr. Rew ji PPS CKW pracowników nowemi siłami. 

  

ywratają 
HITTLEROWCY I KOMUNIŚCI PRZE- 
CIWKO BRUENINGOWI I CURTIU- 

SOWI. 

BERLIN. (Pat) — W dniu 10 czerwca ra 
ne kanclerz Bruening i minister spraw za- 
granicznych Rzeszy Curtius przybyli z Lon 
dynu do Bremy. Na zaproszenie kanclerza 
przesiadł z parowca „Europa“ do specjalne- 
go wagonu sałonowego, _ wiczącego mini- 
strów do Berlina, powracający z Ameryki 

ambasador Stanów Zjednoczonych w Ber- 
linie Sachett. 

Podczas przejazdu pociągu przez teren 
portowy zebrane tłumy wznosiły wrogie 0- 
krzyki przeciwko kanclerzowi i ministrowi 
spraw zagranicznych. Policja przystąpiła na 
tychniiast do rozpędzenia manifestantów przy 
użyciu pałek gumowych. 

,„ Wśród 4 aresztowanych znajduje się re- 
daktor bremeńskiego organu hitlerowców. 
Dalsze wystąpienia antyrządowe, przygoto- 
wywane przez hitlerowców i komunistów, 
zostały przez policję zawczasu udaremnione. 

ymałowane przez nieznanych sprawców w 
nocy na jednem z molo napisy: „Precz 
dyktatorem glodowym“ i t.d. zostały na czas 
usunięte. 

Policja wodna musiała pozatem odholo- 
wać iódź, obsadzoną przez hitlerowców, po 

Uczestnicy gry wojennej prowadzonejw Wilnie pod osobistem kierownictwem 
Marszałka Piłsudskiego. ; 

…… 

Iniarstwa jaknajrychlej i bez polowicz- 
nych metod znalazł swój wyraz w po- 
lityce rządowej. Generał Żeligowski 
powiada w cytowanym już wywiadzie. 
że siłę ekonomiczną dla północnego 
wschodu Polski stanowi len, jak węgiel 
dla Śląska, nafta dla Galicji, zboże dla 
Poznańskiego. Siła ta nie jest wyzy- 
skana — odwrotnie „powierzchnia za- 
siewów Inu zmniejsza się katastrofal- 
nie, nastaje najstraszniejsze bezrobocie 
— bezrobocie rolne". 

Tak jest — przeżywamy okres bez 
robocia rolnego. Wileńszczyzna, której 
deficytowa gospodarka przeważnie na- 
stawiona jest na produkcję zbożową, 
posiada ujemny bilans handlowy w c- 
brocie płodami rolnemi — rok rocz- 
nie sprowadza kilkadziesiąt tonn żyta 
i mąki. Zresztą rolnik tylko w znikomej 
części korzysta z plonów, — zabiera 

mu je pleśń śniegowa, grad, powódź 

i inne zmory trapiące tę połać kraju 
bądź pojedyńczo, bądź gromadnie. W 
tym roku około pięciu tysięcy drob- 

nych rolników tylko z powiatu Brasła- 

wskiego szuka pracy poza granicami . 

województwa i państwa. Tymczasem 

zanika uprawa jedynej rośliny przemy- 

słowej, która w innych warunkach po- 

winna i mogłaby stać się ostoją go- 

spodarki krajowej. 

Stworzenie nowych sprzyjających 

warunków nierozerwalnie związane 

jest ze zmianą dotychczasowej  рай- 

stwowej polityki gospodarczej w kie- 
runku ochrony Iniarstwa. Zapoczątko- 

wanie takiej zmiany miałoby dla nas. 
wartość gwarancji zakończenia tak. tru 

dnego etapu od bezrobocia rolnego do 

gospodarczej samowystarczalności. 

: Z. Harski. 

EET ТОВ IT "TN SRS 

nitów god 
siadającą głośnik, przez który zamierzali 
wznosić obelgi pod adresem ministrów Rze- 
szy. Komuniści rozdawali w Bremie ulotki, 
nawołujące do demonstracyj w dniu przejaz 
du członków rządu. 

BERLIN. (Pat) — Kanclerz Rzeszy Bru- 
ening i minister Curtius przybyli do Berlina 
o godzinie 17. 

ZABURZENIA W CAŁYCH NIEM- 
TTT CT 

BERLIN, (Pat) — Dzień wczoraj- 
szy znowu obfitował w zaburzenia w 
większych miastach prowincjonalnych, 

  

Proces beatyfikacyjny Papieża Piusa X 
CITTA DEL VATICANO. 9. 6. Rzymski trybunał kościełny dla spra 

kacji Papieża Piusa X odbył ostatnie posiedzenie, na którem omówione zost: 
czterech oddzielnych procesów, przeprowadzonych w Rzymie, Treviso, Mantui, i We- | 
necji, to znaczy w tych diecezjach, gdzie Pius X spędził pewien okres życia. Akta tych | 

procesów zostały wręczone Kongregacji Obrządków przez postulatora sprawy, general. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: || 
Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwitakiego | 

St Michalskiego. i 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

POMNIK WILSONA W POZNANIU. 

POZNAŃ. (Pat) — W dniu 10 bm. 
prezydent miasta Ratajski otrzymał te- 
legram od pani Wilson, zawiadamiają- | 
cy, że przybędzie do Poznania na uro | 
czystości odsłonięcia pomnika prezy-- ! 
denta Wilsona. | 

POZNAŃ. (Pat) — Ubiegłej nocy przy- 
był do Poznania twórca pomnika prezyden- | 
ra Wilsona artysta - rzeźbiarz amerykański — 
p. Gutson Borglum wraz z małżonką. Przed. | 
południem p. Borgłum udał się do parku 
Wilsona celem obejrzenia miejsca obranego © 
pod pomnik oraz celem stwierdzenia stanu | 
prac przy ustawianiu podstaw pomnika. Pan | 
Borglum wyraził zupełne zadowolenie z wy 
boru miejsca i wysłała depeszę do Paderew 
skiego, stwierdzającą pomyślny stan robót 
przygotowawczych. 11 bm. państwo Bor- 
głum odjeżdżają przez Ber'in do Dan. Pan 
Borglum jest z pochodzenia Duńczykiem, *w 
ojczyźnie swej jednak nigdy jeszcze nie ' 
był. ь 

„SAMOBÓJSTWO* RĘKAMI KOLEGI | 

KATOWICE. (Pat) — 10. bm. rano na | 
stacji kolejowej w Szarleju znaleziono w bud | 
ce hamulcowej trupa żołnierza. Z będącej | 

przy nim kartki wynika, że zastrzelił go na 
własne życzenie jeden z kolegów, którego | 
nazwiska nie zdołano ustalić. Na miejsce | 

wypadku udał się prokurator, który prowa- 
dzi dochodzenie w tej sprawie. | 

racie manifestacje 
jak Dortmund, Solingen, Cassel, Essen 
Bohum i w okolicy. Podczas rozpędza , 
nia zgromadzenia bezrobotnych policja | 
była niejednokrotnie napastowana i 
musiała robić użytek z pałek gumo - 
wych. Wznoszono m. in. i okrzyki an- | 
tyorządowe. Z okien domów obrzucano | 
policjantów sprzętami  domowemi. — 
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Tłum usiłował plądrować sklepy z ży- 
wnością. Dochodziło również do starć — 
między hitlerowcami, komunistami i j 
policją. Kilka os6b z thumu i policji od= 
niosio rany. Wiele osob aresztowano. — 

"a ж 
я 

* 
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beatyfi- — 
wyniki | 

  

   

  

nego opata wielkiego klasztoru Vallobrosa. Od tej chwili rozpoczął się właściwy proces т 

4 apostolski. Zakończony właśnie pierwszy okres sprawy trwał około ośmiu lat, ponieważ 

postulator jej, mianowany w r. 1923, musiał zgromadzić i zbadać krytycznie olbrzymi | 
materjał, dotyczący życia i cnót świątobliwego Papieża. 2 

Władze sowieckie 
władykę prawosławnego 

Metropolita moskiewski Sergjusz, znany ze swej bezwzględnej uleg- | 
lošei wobec sowietów, ogłosił uroczysty protest pod adresem ekumenicznego | 
patrjarchy prawosławnego w Konstantynopolu, Focjusza ll, przeciwko mia- 
nowaniu metropolity Eulogjusza z Paryża egzarchą emigracji rosyjskiej 
Europie zachodniej i środkowej. Z podobnym protestem wystąpił również 
rywal Eulogjusza, metropolita Antonjusz który kopję swego listu przesłał 
wszystkim autokefalicznym Cerkwiom prawosławnym. : 

Jak dalece moskiewski metropolita Sergjusz zależny. jest od bolszewi-. 
ków, którzy nawet emigracyjnych biskupów prawosławnych starają się wap s 

nić powolnemi narzędziami swej polityki, świadczy następujący wypade 

Biskup prawosławny w Tokjo, Sergjusz, wygłosił niedawno w swej katedrze 
kazanie, w którem oświadczył, że Cerkiew w Rosji jest zupełnie wolna i żę; 

obecnie jest jej lepiej, niż dawniej, kiedy była całkowicie zależna od państwa. 
Mówca dodał następnie, że nie utrzymuje żadnych stosunków z emigracyj- 
nymi metropolitami Eulogjuszem, Antonjuszem oraz Platonem, i w grubiański 

sposób postawił im szereg ciężkich zarzutów. W dwa tygodnie potem otrzy- 
mał on z Moskwy od władz sowieckich drogocenny krzyż, wysadzany bry: 
łantami, i tytuł metropolity. Ale gmina 
łożyła przeciwko postępowaniu władyki Sergźjusza energiczny protest. | 
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rosyjsko - prawosławna w Tokjo za- 

Excesarzowa Zyta w Watykanie | 
CITTA DEL VATICANO. Wcbzoraj wieczorem Ojciec św. udzielił prywatnej au- М 

djencji excesarzowej austrjackiej Zycie, która następnie złożyła wizytę kardynałowi se- : 
kretarzowi stanu Pacelli-emu. : k 

Do soboty tylko 
URZĘDOWAĆ BĘDZIE PREZYDENT DOUMERGUE > 

PARYŻ (Pat) — Termin urzędowania prezydenta Doumergue"a dobiega końca. W | 
sobotę 13 a wee om swe pełnomocnictwa nowemu prezydentowi, a wieczorem” 
tegoż dnia wyjedzie w okolice Tuluzy do majątku niedawno poślubionej żony. Wbrew i 
obiegającym dotychczas Bo prezydent Doumergue nie ma zamiaru przynajmniej | 
tymczasem powrócić do życia politycznego. As 

* a_a. © * 3 е Ё g 

Wersje o dymisji min. Vaugoin'a | 
WIEDEŃ (Pat) — Urzędowo zaprzeczają pogłosce, jakoby minister spraw wojsko | 

wych Vaugoin zamierzał podać się do dymisji ; złożyć godność prezesa stronnictwa | 
chrześcijańsko znego. Dalej kormnunikat zaprzecza doniesieniom, jakoby budżet | 
wojskowy Austrji miał być zredukowany, podkreślając, że wydatki na wojsko wynoszą A 
w Austrji tylko 3 i pół proc. wszystkich wydatków związkowych i krajowych oraz że, 
stan czynny armji austrjackiej jest o wiele niższy od cytry, ustalonej w traktacie poko- 
jowym. 
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ECHA KRAJOWE 
LIST OTWARTY 

Do Pana Inspektora Szkolnego 
Powiatu Brasławskiego. 

Motto: O kawał ziemi dobija się plemię; 

Zostań cichym, a możesz posiąść 

całą ziemię. 

Ad. Mickiewicz 

Wybaczy mi Pan Inspektor Szczerbicki, 
że się tą drogą do Niego zwracam. Inny 
bowiem sposób porozumienia się z Panem 
Inspektorem, — jak moje doświadczenie 
wykazało — byłby niemożliwy, bo zazwy- 
czaj u nas tak się składa, że nasi urzędnicy 
(szczególnie z dziedziny oświaty i wycho- 
wania), przybyli z innych dzielnic Polski, z 
reguły nie uznają ludzi, wyrosłych z tego 
terenu — a już zasięganie ich rad i liczenie 
się z ich zdaniem, wyobrażają za wykro 
czenie rygorystyczne, podiegające dyscypli- 
narneį karze. Nie wspomniałbym o tem co- 
dziennem zjawisku, gdyby nie było ono 
sprzeczne z pompatycznie głoszoną dzisiaj 
ideą (a może manją, czy epidemją) regjo- 
nalizmu. 

Wracając do rzeczy, muszę wyznać, że 
dobro kultury mego rodzinnego powiatu bar 
dziej mi łeży na Sercu, aniżeli ambicja Pana 
Szczerbickiego, „zesłanego* tu dla jakiegoś 
fatalnego terminu. Niech więc metoda moja 
będzie Mu zrozumiała — i niech Go wcałe 
nie obrusza. 

Po tym krótkim a niezbędnym wstępie, 
ośmielam się prosić Pana Inspektora, aby z 
wysokości swego urzędu nie tamował on 
rozwoju kultury w powiecie  Brastawskim, 
ponieważ powiat ten i tak pod względem 
kulturalnym zbyt wysoko nie stoi. Mowa 
tu o niewielu uspołecznionych  nauczycie- 
lach, którzy skądinąd nie podobają się P. 
Inspektorowi, są wzywani urzędowo do in- 
spektoratu na nieurzędową rozmówkę, pod- 
czas której różnemi środkami są „namawia- 
mi” do składania podań o przeniesienie (wy- 
niesienie) z miejscowości, gdzie pomyślnie 
rozpoczęli oświatową pracę pozaszkolną 

W związkię. z tem proszę pana inspek 
tora, aby z urzędowej i półurzędowej swej 
dziaalnošci wykluczył wszelkie motywy po 
litykierskie i partyjne, bo nic tak nie zabija 
cywilizacji, jak dzikie partyjnictwo, które 
rozkwita u nas. Szkolnictwo nasze musi 
być nietylko od niego wolne, ale wręcz po 
winno z niem walczyć. 

Nauczycielstwo powinno uleczyć nasze 
społeczeństwo od tej choroby, zaczynając 
od najmłodszych pokoleń; ale żeby leczyło 
— musi samo być zdrowe. Pan inspektor o 
tem zapominał, jeśli zaczyna od fanatyzmu 
partyjnego!. Według pana, miernikiem war 
tości nauczyciela jest jego przynależność 
do takiej lub innej partji.. 

Jeszcze jedna prośba. Niech pan na mi 
łość Boską, nie „przešladuje“ na swym te 
renie nauczycieli ,dzikich*, bo oni jedni są 
in potentia szlachetni. Oni jedni mogą 
zumieć prawdę, że dobro Państwa jest wyż 
szej partji. Oni jedni zdolni są nie utożsa 
miać pojęć: cele państwa i zamiary partji. 

Przechodząc dalej, przypomnę panu in- 
spektorowi  Szczerbickiemu, że o faktycz- 

| nych zasługach człowieka i o. ich trwałem 
uznaniu decydują jego realne czyny, nie 
za czcze gądulstwo. Narobił pan dużo krzy 
ku z oświatą pozaszkolną —a gdzie ona jest 
konkretnie? Gratułacje, skądane panu przy 
in potentia szlachetni. Oni jedni mogą ro- 
różnych okazjach przez nauczycieli, proszę nic 
przyjąć za obrachowane, fałszywe pochleb * 
stwa — bo większości przecie nauczyciełst- 
wa bądź co bądź zależy na względach in 
spektora. 

Chcielibyśmy wiedzieć, co pan zamierza 
| obcą mu Brasławszczyznę do siebie  па- 

giąć, czy sam się do niej dostosowawszy, 
pracować „na miarę*? — Im za ile czasu 
to nastąpi? —bo dotychczasowa dysharmo 
nja między jego postępowaniem a rodzimą 
naturą tutejszego Środowiska jest niemożli 
wa : 

Oczekując łaskawego wyjaśnienia, ży 
czę panu energicznej, wytrwałej i treściwej 
pracy dla dobra cywilizacji północnego cyp 
lu Rzeczypospolitej. St. Szanter. 

STOŁPCE 

— Z działalności Wojskowego Klubu 
| Wioślarskiego. Przed paru tygodniami po- 
_ wstała w Stołpcach nowa placówka społecz 

na pod nazwą Wojskowy Klub Wioślarski, 
mająca na celu krzewienie sportu wodnego. 
Członkami tej organizacji mogą być i oso 
by cywilne. Miejscowy garnizon KOP-u już 
w roku ubiegłym zapoczątkował tę płaców 

"kę, posiada dość wartościowy majątek, zło 
żony z łodzi i innych przyrządów do spor 
tów wodnych, pozatem zastęp wyszkolonych 
sportowców. Słusznie zatem w nazwie tej 
placówki podkreślono jej charakter wojsko- 
wy: wojsku bowiem, naszym KOPistom po 
wstanie tej placówiki zawdzięczamy. 

I zaledwie parę tygodni upłynęło od da- 
ty zebrania organizacyjnego, już widać 
żywotność tej piacówki. Dotąd znaczenie i 
pożytek Niemna wiadome były ludności je 
dynie-z opowiadań z czasów, kiedy nie by 
ło tu jeszcze kolei i Niemen stanowił jedy 

    > znaczenie Niemna. jedynie w lecie, dla 
pieli, a ry y — dła ryb. Niemałe zain 

teresowanie wzbudził Niemen podczas tego 
ro go wiosennego wylewu, kiedy ujaw 
nił swią żywiołową potęgę, tocząc na paru- 
kiłometrowej szerokości rozlane, rozhukane 
swe wody, zamieniając żyzne łąki przybrzeż 
ne na płaże i wydmy piaszczyste, wyrywa 
jac potężnemi nurtami daleko od głównego 
koryta głębokie wyrwy, które dzisiaj stawa 
imi wody Išnią jeszcze opodal płynącej spo 
kojnie, jakby spokorniałej opadłej wstęgi 
wód. Tylko rybki małe szamocą się w tych 
stawach bezradnie, niewrażliwe nawet na 
swych wrogów, szczupaków, które razem 
z niemi wpadły w te pułapki zdradliwe, bez 
wyjścia, wydane teraz na łup pastuszków. 

Nowe zainteresowanie wzbudza teraz 
Woskowy Klub Wioślarski, biorący  Nie- 
men pośpiesznie w swe posiadanie. Już od 
kilkunastu dni śmigają na wodzie chyże wy 
ścigówki i śmigłe kajaki. Od paru zaledwie 
dni Iśniąca białym klinem śnieżnego płótna 
pruje fale, zataczając łagodne łuki, piękna 
żaglówka (własność p. sędziego Sudziłow- 
skiego). Wokół prowizorycznej przystani 
ciągle zwijają się członkowie Klubu, obser 
wowani ciekawie przez publiczność. Niejed 
nemu nie mieści się w głowie, jak to może 
ić pod wiatr i pod wodę лм dodatku biała 

     

   

żaglówka: niejeden krytycznie mówi o kaja | 
kach, małych łódkach, gdzie tylko wioślarz 
jeden lub dwu się pomieści i nikt mny (nie 
wioślarz) nie zażyje przyjemności jazdy na 
tej łódeczce. — Marzeniem szerokich warstw 
społeczeństwa — to łodzie, które pomieścić 
mogą kupę ludzi, kosz z prowjantami, do 
tego jeszcze mandolinistę, bałałajcistę lup 
—<o najlepiej — harmonistę z głośną „wi 
teńską" harmonja.. Z czasem gusty się zmie 
niają. Zmienią się i w Stołpcach, kiedy 
śmigłych kajaków będzie dużo, cała flotylla, 
kiedy rozpoczną się regaty i zawody. 

Tymczasem, już w: ciągu tygodnia 
Klub zamierza wybudować obszerną przy- 
stań dla łodzi, oraz organizuje kurs pływa 
cki (pod kierownictwem p. Gimbuta, naucz. 
gimnastyki w gimnazjum państw. w Stołp 
cach) dla szerokich warstw społeczeństwa. 
zwiększa się tabor wioślarski o dwa kaja- 
ki oraz jedna ćwiczebną  żaglówkę. Ucz 

niowie gimnazjum robią 5 własnych kaja 

ków. Jednem słowem, wre praca przygo- 

towawcza, organizacyjna — a przedewszy- 

stkiem produktywna. Już w dniu 24 czerw 
ca ma się odbyć poświęcenie przystani i 

jej oficjalne otwarcie, przyczem zorganizowa 

ne zostaną pierwsze regularne zawody pły 

wacko - wioślarskie, oraz uroczystość „wian 

ków", połączona z zabawą. : 
Od tej też chwili, rozpocznie się popula 

ryzacja sportów wodnych wśród szerokich 
warstw społeczeństwa stołpeckiego. Odżyje 
duch dawnych retmanów i flisaków: zaroi 

się Niemen od łodzi i pływaków, przysparza 

jąc krajowi zdrowych 1 rozwiniętych fi- 

zycznie obywateli, zamiast jak dotąd, poże 

rać nieostrożnych, tub niedołężnych i nieza- 
prawionych do walki z żywiołem RE 

eg. 
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CHATNONENSTAZKI | 

, K. Bartel: Rzuty cechowane. Książ 
Atlas 1931 r., str. 87. Prof: Bartel 

V słnia pierwszy i jedyny w literaturze 
polskiej lukę w metodycznem traktowaniu 

geometrycznych podstaw przy  projektowa- 

niu dróg i trasy kolejowej. W sposób bar- 
dzo zwięzły podaje autor zasady odwzoro- 
wania metoda rzutu, cechowanego elemen- 
tów przestrzeni, poczem omawia powierzch- 

nie prostolinjowe, rozmijalne i skośne. Bar 
dzo celowo dobrane przykłady z budowy 

dróg są zastosowaniem poznanych poprzed- 

nio utworów geometrycznych. Najważniej- 

sze zagadnienia z powierzchni topograficz- 

nej, kończą rozdział czwarty i ostatni jasne- 

go i ścisłego wykładu. Świetne rysunki i 

obszerne zestawienie literatury, dopełniają 
pięknej całości. ! ра 

Strona typograficzna w wydaniu „Książ- 

nicy — Atlasu" wzorowa. 

Wł. Nawroczyński: Uczeń i klasa, zagad- 
nienia pedagogiczne, związane z nauczaniem 
i organizowaniem klasy szkolnej. Wydanie 
drugie poprawione i uzupełnione, Książnica 
— Atlas 1931, str. 392. 

Jak połączyć indywidualizowanie z uspo 
łecznieniem przy wychowaniu i nauczaniu 
młódzieży, stanowiącej klasę szkolną: — 
oto najkrótsze sformułowanie podstawowe- 
go probiemu tej książki. Dążąc do jego roz- 
wiązania, autor zajął się zagadnieniami: 
psychołogji klasy szkolnej, metod nauczania 
indywidualizującego i masowego, psycholo- 
gji pracy zbiorowej: główną jednak uwagę 
skupił na sprawie doboru pedagogicznego. 
Rzecz zamyka rozpatrzenie kilku projektów 
ustroju naszego szkolnictwa. 

Pierwsze wydanie tej pracy wyszło w 
1923 r. nakładem Komiisji Pedagogicznej Mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. Drugie wydanie 
zostało gruntownie przerobione i uzupeł- 

  

  

  

ną drogę handlową. Obecne pokolenie doce nione. 

  

SĄD PARYSA 
Parys — to współczesny czytelnik 

romansów i powieści. Kogo obiera? 
Oczywiście daje złote jabłko Afrody- 
cie. Nie skusi go ani mądrość treści, 
ani bogactwo stylu, szuka miłości. 
Wszędzie, zawsze, bez wyjątku. 

Inaczej mówiąc, czytelnik współcze- 
sny najchętniej łyka bajeczki o miło- 
ści, zaprawne pikantnym sosem wyra- 
finowania, lub mocno  przepieprzone 

__ niebywałemi przygodami. 
To mi dopiero potrawa, to smakołyk 

na podniebienia, znieczulone gorączką 
życia. Rzućmy okiem na tłum wielko- 
miejski. Przeważnie skłąda się on z 
ludzi zapracowanych. Urzędnik, wy- 
błakły, jak akta, suszące się w promie 
niach biurokracji, rzemieślnik — wół 

roboczy, szwaczusie o palcach nakłu- 
tych igłą i t. d. Tu i ówdzie rzuca się 
w tem rojowisku jakaś grubsza ryba, 
szczupak, wśród płotek. Wszyscy oni 
razem — wypalają mózgi w pracy za- 
wodowej. : 

Dla literatury nie zostaje prawie 

    

nic. Chyba dużo złego smaku i żądzy 
niewyszukanych podniet. 

Tak, drodzy państwo, ci ludzie mo- 
gą czytać tylko romanse, graniczące z 
pornografją. 

Jest to pewnego rodzaju fatalizm 

socjologiczny. Moraliści łamią ręce, 
biadają, tłuką głową o mury — a por- 
nografiści robią kokosowe interesy. 

Dzisiejszy Parys nawet już nie 
marzy o greckiej Afrodycie. Gdybyż 
tak było. On poprostu goni za boginią 
Cyrce, która jak wiadomo, ma zdol- 
ność przemieniania ludzi. Mniejsza o 
te przemiany. 

Bądź co bądź, czytelnik woła do 
autora: „Chcę rzeczy mocnych, jak 
uderzenie boksera. Chcę awantury i 
miłości. To mi dawaj, gryzipiórku. 
Twoje ilozofje nic mi nie obchodzą. 
Twój styl także. k 

Tak to powoli, gładko, logicznie, 
powieść przeobraża się — w żerowi- 
sko najgrubszych popędów człowieka. 
Ich siłą poruszającą jest płeć! 

„A potem, czytelniku ciągle te hi- 
storje miłosne, powiada Diderot w Ku- 
busiu fataliście; dwie, trzy, cztery hi- 
storje miłosne, już ci opowiedziałem; 
trzy albo cztery jeszcze ci się należą 
odemnie ;trochę za dużo może tych 
miłości. Prawda, z drugiej strony, iż 
skoro się pisze dla ciebie, albo się trze 
ba obejść bez twoich oklasków, albo 
cię obsłużyć wedle twego smaku, a ten 
wyraźnie się skłania ku historjom ro- 
mansowym. Wszystkie wasze utwory 
wierszem i prozą, to jeno bajeczki o 
miłości; prawie wszystkie poematy, 
elegje, aklogi, idylle, piosenki, kome- 

SSDT w u 

Polskie okręty w Libawie 
RYGA, Pat. Okręty R. P. „Wicher“ i „Ślązak« pod dowództwem 

kom. Unruga zawinęły w dn. 10 b. m. w południe do Libawy, gdzie wezmą 
udział w uroczystości obchodu 10-lecia istnienia łotewskiej marynarki wo- 
jennej. Przybyły również z tego samego powodu okręty niemieckie, estoń- 
skie, fińskie, francuskie i szwedzkie. 

Bogomołow przemawia w lzbie Gmin 
LONDYN, Pat. Były poseł sowiecki w Polsce Bogomołow, obecny radca 

ambasady w Londynie, stał się przyczyną ostrego incydentu parlamentarnego 
na tle uprawiania w gmachu Izby Gmin propagandy bolszewickiej. Mianowicie 
22 kwietnia r. b. Bogomołow wygłosił w jednej z sal komisyjnych Izby Gmin 
odczyt dla posłów Labour Party na temat piatiletki. Odczyt ten został wydru- 
kowany | rozesłany w kiiku tysięcach 
wygłoszony w Izbie Gmin. Fakt żen sp 

tystów co do ustalenia ram, w jakich 
Gmin |! jej sał dia celów odczytowych. 

egzempiarzy z zaznaczeniem, że został 

owodował ostrą interwencję konserwa- 

posłowie mogą używać gmachu izby 

Uwięzieni na dnie morza 
STRASZLIWA SYTUACJA ZAŁOGI ANGIELSKIEJ ŁODZI PODWODNEJ. 

WEI-HAI-WEL (PAT). — Załoga jednej z iodzi podwodnych, która pośpieszyłal 
z pomocą zatopionej łodzi „Posejdon*, nawiązała kontakt z marynarzami, znajdującemii 
się w zatopionej łodzi. Istnieje nadzieja uratowania części zatopionych marynarzy, na- 
tomiast niemożliwą rzeczą wydaje się tratowanie tej części załogi, która znajduje się w. 
inrej, głębiej zanurzonej części łodzi. Wśród załogi „Posejdona”, uwięzionej na dnie! 
morza, jest także dwóch Chinczyków. 
pod wodą. 

LONDYN. (PAT) — Lord) admiralicji 

Ogółeri „Posejdon* w tej chwili ma 18 ludzi 

Alexander podał do wiadomości Izby Gmin, 
że dwaj członkowie załogi „Posejdona* którzy zdołali wypłynąć zapomocą aparatu Da- 
visa, zmarli, zaś trzeci znajduje się w stanie groźnym. Ogólna liczba uratowanych i utrzy 
manych dotychczas przy życiu członków załogi wynosi 5 oficerów i 30 marynarzy. Bra- 
kuje jeszcze 18 marynarzy. 

Zgon wielkiego uczonego 
LONDYN. (PAT) — Wczoraj wieczorem w wieku lat 82 zmarł astronom Wilfam 

Denningn. 

Premier Jaspar wrócił do adwokatury 
BRUKSELA. (PAT). — Były premje Jaspar powrócił do swych czynności adwo- 

kackich, Przybycie jaspara do Pałacu Sprawiedliwości, po kiłkuletniej tam nieobecności 
wzbudziło sensację. 

Szarańcza zaległa Besarabiję 
CZERNIOWCE (Pat) — Prasa besarabska donosi, że w południowej części Be- 

sarabji pojawiła się w wiełkiej ilości szarańcza, która niszczy zboże i winnice. Wszelkie 
podjęte środki okazały się bezskuteczne. 

sytuacja religijna we Włoszech 
„Osservatore Romano* pisze: 
Komunikat prasowy 0 zebraniu w 

dniu 3 b. m. dyrektorjatu partji naro- 
dowej faszystowskiej, mówi o ostat- 
nich polemikach na temat Akcji Ka- 
tolickiej. Oświadczyliśmy już, że nie 
zabierzemy głosu po tak wzniosłych 
słowach Ojca św., jak również ze 
względu na demarche w tej sprawie 
ze strony Najwyższego Pasterza. Ko- 
munikat mówi „o wrogich i udowod- 
nionych usiłowaniach ze strony pew- 
nych oddziałów Akcji Katolickiej. 
Oczekujemy, że dowody zostaną po- 
dane do wiadomości publicznej. W ko- 
munikacie tym dyrektorjat partji fa- 
szystowskiej „potwierdza ponownie 
swój głęboki i niezmienny szacunek     

Nrus 

  

  

Kieniki 

dla religji katolickiej, jej najwyższego 
Zwierzchnika, jej kapłanów, świątyń 
(sic!). Nikomu nie przyjdzie do głowy, 
że powyższe wywody mogą być uwa- 
żane, nie powiedzmy już jako jakie- 
kolwiek zadośćuczynienie, lecz jako 
wyjaśnienie pewne tego wszystkiego, 
co się stało i o czem wie cały świat. 
I nie może być najmniejszej wątpliwo- 
ści, co do sposobu, w jaki okazuje 
się należny szacunek dla religji katolic 
kiej, jej najwyższego  Zwierzchnika, 
jej kapłanów i jej świątyń. To, co po- 
dano w komunikacie, stwierdza pe- 
wien sposób myślenia i postępowania, 
który chce istotnie pozostać nie- 
zmienny. 

  

Zdrojowisko w administracji Dep-tu Służby Zdrowia, pow. Grodzień- 

ski 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — taksówki. 

Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów sosnowych 

i malowniczych jezior. 

Kąpiele solankowe 

WARTOŚCI) kwasowęglowe, 
(NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 

borowinowe, Hydropatja, Ele- 

ktroterapja, Inhalatorjum, Gabinet Ginekologiczny. 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, 

wietrza i ruchu. 
po- 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

Plaża na wyspie niemeńskiej. ` 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE i TANIO! 

  

dje, tragedje, opery, to bajki o miłości. 
Prawie wszystkie obrazy i rzeźby są 
bajkami o miłości. Połykasz bajeczki 
miłosne i nie czujesz przesytu. Trzy- 
mają was na tej strawie i będą trzy- 
mać długo jeszcze, was, mężczyźni i 
kobiety, duże i małe, dzieci, bez znu- 
żenia z waszej strony. Jest w tem zai- 
ste, coś cudownego'. 

Ech, do licha, najbystrzejszy astro- 
nom byłby w kłopocie, gdyby mu wy- 
padło policzyć różne konstelacje ero- 
tyczne, powieściowe od czasów Ada- 
ma i Ewy. Od listka figowego Ewy, 
który opisuje Biblja, do przyborów 
kosmetycznych dzisiejszej _ kobietki, 
które opisuje pierwsza lepsza powieść 
— аК szalony przeskok, co za ba- 
jeczny postęp! 

Albo to zjadanie jabłka. Dziś przy- 
najmniej jakiś sandacz, jakieś kilka 
wdzięcznych, smukłych kieliszków li- 
kieru — otwierają wrota do krainy 
wiadomości złego i dobrego! 2 

Świat rwie z kopyta! 
Nie tak dawno, w okresie roman- 

tyzmu, pisano ballady, bohater cha- 
dzał po księżycu, bohaterka czytała 
Richardsona i Rousseau'a. Były schadz 
ki w altanach, były sztambuchy i ga- 
łązki cyprysowe. Często kochanek 
owiany tajemnicą, pod koniec roman- 
su — okazywał się dostojnym  księ- 
ciem, którego złe losy srodze poniżyły. 

u Sezon trwa od 15 maja do 30 września. EJ 

Nie wierzycie? 
Przeczytajcie Malwinę. 
Kiedyindziej, namiętny kochanek 

porywał swoją lubą, wiózł ją końmi 
rozstawnemi, inaczej pocztą, inaczej 
dyszlem, kilkadziesiąt wiorst, ściga- 
ny przez złośliwych wrogów, dręczo- 
ny trudami podróży, ale zawsze Oogni- 

sty, bohaterski. 
Nie wierzycie? 
Czytajcie romanse Walter-Scotta! 
Ach, doprawdy trudnoby opisać te 

wszystkie stroje miłości: te richardso- 
nizmy, rousseauizmy, werteryzmy i t.p. 
Jeśli chcecie poznać ich urok, zajrzycie 
do książeczki St. Wasylewskiego: 0 

miłości romantycznej. 
Każdy powieściopisarz wysilał się 

na różne sposoby, aby jaknajzręczniej 
rozwinąć wątek miłosny. 

Już to kazał swoim kochankom to- 
nąć w odmęcie nieprawdopodobnych 
przygód. Już to łączył ica serca w 
listach czulszych, niż sama czułość. 
Już to wyrażał ich tragedje w jakimś 
dziwacznym pamiętniku, pełnyn: sen- 
tymentalnych wystrzałów. Już to opo- 
wiadał smakowite anegdotki. faszero- 
wane swawolą i niefrasobliwością. Już 
to włóczył się po całym świecie i 
zjadał ładne kobietki na  zagryzkę. 
Dajmy zresztą mu spokój, niech i na- 
dal wymyśla, co chce. Byleby zado- 
wolnił Jego Sułtańską Mość Czytel- 

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI 
500-iecia ŚW. JGANNY D'ARC 

W ROUEN 
Na zakończenie cyklu uroczystości ku 

czci św. Joanny d*Arc w Rouen w trzech 
dniach ostatnich, skoncentrowały się obcho- 

dy o charakterze religijnym i społecznym, 

na które (w dniu 29 — 31 maja) przybyłu 

szereg najwybitniejszych przedstawicieli świa 

ta politycznego, duchowieństwa i społeczeń- 

stwa francuskiego. 

W piątek 29 maja po południu przybył 

do Rouen salonowym pociągiem specjalny 

ambasador papieski na te uroczystości w 
charakterze legata Stolicy Apostolskiej, kar- 

dynał prymas Angźji Bourne, a wraz z nim 

dwaj kardynałowie: prymas Belgji Van Roey 
1 prymas Węgier Seredy, oraz kilku bisku- 

pów angielskich i ambasador angielski sir 
Tyrell. 

W sobotę po poł. odbyły się w katedrze 
uroczyste nieszpory, w czasie których pa- 
negiryk ku czci św. Joanny wygłosił Msgr. 

Tissier, biskup Chalon, a następnie wykona- 
no oratorjum ku czci Dziewicy Orleańskiej 

kompozycji Pawła ,Paray przy udziale naj- 

wybitniejszych solistów opery paryskiej. Te- 

goż dnia arcybiskup Rouen, Msgr. Andrzej 
du Bois de la Villerabel wydał w swym pa- 
łacu wielki obiad na cześć kardynała legata, 

kardynałów, ministra Berard“a i zaproszo- 

nych gości, w obiedzie wzięło udział 150 

osób. W obiedzie u arcybiskupa Rouen wziął 

również udział przedstawiciel Polski na uro- 

czystościach $w. Joanny d*Arc, prof. Oskar 

Halecki, dziekan wydziału humanistycznego 

Uniwersytetu Warszawskiego. 
W niedziełę 31 maja kardynał — legat 

Bourne celebrował pontyfikalne nabożeństwo 

w katedrze w Rouen, która wypełniona była 

po brzegi dostojnikami i publicznością fran- 

cuską i zagraniczną. W czasie niezwykle 
wspaniałego nabożeństwa, którego dostoj- 

ność podnosiły piękne stare mury ka tedrv, 

kardynał — legat odczytał specjalną bulię 
papieską na uroczystości 500-lecia św. Joan 

ny d'Arc w Rouen Buli tej wszyscy wy 
słuchali stojąc. Na uwagę zasługuje wyko- 

nanie w czasie nabożeństwa przez miej- 

scowy chór katetdralny i solistów opery pa- 

ryskiej Mszy muzycznej Pawła Paraya, ora” 

przepięknego hymnu gregorjańskiego „Chri- 

stus Vincit*. W godzinach popołudniowych 

ulicami miasta przeciagnał okazały pochód, 

wyobrażający wjazd Karola VII do Rouen, 

w historycznych, przepysznych zbrojach i 

kostjumach, budzący zachwyt wielotysięcz- 

nych rzesz widzów. Do późna w noc odby- 
wały się wspaniałe iliminacje miasta i fto- 

ty wojennej, przybyłej w sile eskadry z Ha- 

vru specjalnie do Rouen. 
Delegacja polski przed opuszczeniem 

Rouen, zożyła w niedzielę wieczór, w czasie 

symbolicznego zapalania ognia na miejscu 
stosu św. joanny w rynku, wspaniały wie- 

niec z biało-czerwonych kwiatów, przyczem 

prof. Halecki wygłosił przemówienie, wyra- 
żające uczucia katolickiej Polski dla Francji 
; podkreślające wielkie znaczenie, jakie mia- 

ły uroczystości ku czci św. Joanny d'Arc, 

nietylko dla Francji, ale dla całego Świata 
chrześc'jańskiego. W czasie składania przez 

naszą delegację wieńca, obecni byli: mer 
miasta Rouen, Rėteyer, v. — mer Richard, 

gen. Weygand i Charpy a pisma miejscowe 

i paryskie podały sprawozdania i fotografje. 

Delegacja polska udała się do Lisieux i Pa- 
ryża, gdzie była podejmowana przez amba- 

sadora Chłapowskiego, p. H. Bonneta, dyr. 

Instytutu współpracy umysłowej Ligi Nar. 

oraz przez prof. A. Coville“a który wraz z 

prof. P. Champion, bawił niedawno w Polsce 

    

na uroczystościach ku czci św. Joanny 
d' Arc 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 
POMYŚLAŁ O TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą", na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

GA 
    

Przy braku aptetytu, zepsutym żołądku, 
uposledzonem trawieniu obstrukcji, zaburze- 
niach, przemiany materji, pokrzywce i swę- 
dzeniu, naturalna woda gorzka „Franciszka. 
Józefa* usuwa z organizmu substancje gnil- 

ne, zatruwające organizm. Żądać w aptekach 

nika! 
Dzisiejszy wytwórcą powieści ma 

do rozporządzenia cały zapas środ- 
ków, nagromadzonych przez ubiegłe 
stulecia. Jeden efekt ściągnie stąd, 
drugi stamtąd, zaprawi go polewką, 
„moderne*, przepitrasi w tyglu róż- 
nych głupstewek erotycznych ostatnie- 
go wynalazku i gotowe. Spożywaj, 
czytelniku. Na zdrowie! 

Potem rozmowy: 
— (Czytał, pan? 
— Nie jeszcze. 
— Rzecz kapitalna, genialna, fa- 

scynująca. Opisuje naprzykład, jak lo- 
kaj murzyn, rozumie pan, miał do 
czynienia ze swoją pania, strasziiwie 
zepsutą kobietą. Co za soczyste obra- 
zy. Podniecają, niesłychanie podnieca- 
ją. Czyta się jednym tchem. 

Jeszcze lepszy kurs ma taka skro- 
banka świństewek wśród pensjonarek 
i miłych podlotków. To dopiero szko- 

la žycia. 
Chcąc gdziekolwiek przemycić rzecz 

klasyczną, dostojną, głęboką — trze- 
ba uciekać się chyba do podstępu, ja- 
kiego zażył Boy, opatrując rozprawę 
Descarte'a O metodzie ponętnym na- 
pisem „tylko dla dorosłych". 

Boy! 
Ten przynajmniej zna cenę -ynko- 

wą arcydzieł! Wie, jak z niemi dotrzeć 
wszędzie, jak zmusić, by ręka, co grze- 

W _WIRZE STOLICY. 
KONTREDANS 

Hoża, przystojna, bezmała 85 kilo ważą- 

ca panna Frania, pełniła odpowiedzialną 

funkcje kucharki u bogatych żydów na 3m 
piętrze. W Luna Parku poznała uroczego 

żołnierza — taki wysoki, tęgi drab w mun- 

durze o czerwonej, pucołowatej gębuli. 

Co za dystyngowany i obyczajny kawa- 

ler! Stojąc za panną Franią w ogonku do 

kasy, uszczypnął ją silnie — ona w krzyk, 

on się śmieje, ona się złości, on przeprasza 

— no i znajomość zawarta. Gdyby ją ktoś 
bezczelnie zaczepił, nigdy panna Frania nie 

przyzwoliłaby na rozmowę, ale tak, to co 

innego, tak formom towarzyskim stało się 
zadość. 

Odtąd strzelec Bukacz był częstym go- 
ściem w kuchni na 3-m piętrze. Jako ordy- 

nans pracowitego majora, miał dużo wot- 

nego czasu. Chętnie udzielał się hożej pan- 
nie, zwiaszcza, że zawsze przy okazji wpa- 

dły mu pod ząb jakieś resztki: miska zupy 

pomidorowej, parę kotletówi cielęcych, 

szczupaka faszerowanego, o kartoflach i ka- 

szach niema co mówić 

Panna Frania skrupulatnie tuczyła swe- 

go żołnierza w rozumieniu, że silna armia, 

to podstawa bezpieczeństwa kraju i szczę- 

śliwości jego meszkanek. 
Razu pewnego poszła do kościoła — Bu- 

kacz zapukał do kuchni. Otworzyła mu sama 

właścicielka, pani Kuperman — osoba w 

kwiecie wieku. 

Przepraszam, ja do panny Frani. 

Niema jej. 

To ja przepraszam, dowidzenia. 
Hallo, panie wojak, czego pan potrze 

bujesz iść? Można przecie zaczekać. 

Pan: Kuperman obejrzała ordynansa ma- 
jora okiem znawcy. Oceniła jego bujną 
męskość, — uśwadomiła sobie nagle do- 

kładnie, że jest odmiennej płci.. Parę łagod- 

nych ruchów, parę wykrzykników i już 

była w objęcach Bukacza. 

W krytycznej i conajmniej niedwuznacz- 
nej pozie zastała panna Frania swego żoł- 

nierza i swa chlebodawczynię. Z jękiem bo- 

lesnym pobiegła do pokoi — do pana Ku- 

permana na skargę, z donosem... 

— A to świnia ta Salcia, oburzył się 

Kuperman, w jej wieku! z militarną osobą, 

— ona żona honorowego członka koła pa- 

neuropejczyków, pfu! tfu! : 
Poniewaž gruba Frania nie przestawala 

beczeć, pan Kupernian objął ją wpół, ce- 

tem skuteczniejszego pocieszania. Po suchej, 

kościstej małżonce — pulchna, okrągia ku- 

charka, wydała mu się nagle istną Venus 
Pocieszanie przybrało energiczniejszy charak 

ter. I gdy rozjaśniona pani Kuperman we- 

szła do pokoju, mogła tylko krzyknąć spaz- 

matycznie: 

— Ach! 
— (Cicho, sza! zawyrokował pan Kuper- 

man, momenty depresji moralnej, konipresji 

fizycznej, idą w zapomnienie. Koniec eksce- 

som. Wszystko pozostaje w rodzinie. Nikt 

niq nie wie, nie potrzebuje pamiętać, że wie. 

Ty Frania idź do kuchni, a ty Salcia do ła- 
zienki. 

Na 3-ciem piętrze panuje znowu idylia. 
Bukacz zajada kotlety z tymże apetytem, a 
panna Frania spogląda nań z zachwytef m. 

Państwo Kuperman im nie przeszkadzają... 

Kac. 

pół 

Marszałek W. Raczkiewicz 
Prezesem Rady Naczelnej Po- 
mecy Młodzieży Akademickiej 

Nowoobrany Prezes Rady Naczel- 
nej pomocy młodzieży akademickiej p. 
Marszałek Senatu Władysław  Racz- 
kiewicz złożył w dn. 8 czerwca rb. wi- 
zytę p. ministrowi Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego dr. Sławomi 
rowi Czerwińskiemu, informując Pana 
Ministra o przebiegu odbytego Walne- 
go Zgromadzenia Rady o wynikach i 
zamierzonych pracach w dziedzinie po- 
mocy młodzieży akademickiej. ю 

Pa Minister raz jeszcze podkreślił r 
specjalną wagę jaką przywiązuje do 
tej akcji, żywo informował się o stanie 
budowy sanatorjum akademickiego w 
Zakopanem, którą zwiedzał osoboście, 
i zapewnił p. Prezesa Rady Naczel- 
nej:o poparciu Ministerstwa dla tak do 

niosłego zagadnienia jakiem jest nie— 
sienie pomocy niezamożnej młodzieży 
akademickiej. 

  

bie w stosie rupieci literackich i w 
plugastwie erotycznem, sięgnęła po 
Kabelais'go, po Balzaca, po Stendhala, 
po Diderot'a i tylu innych arcymi- 
strzów. 

Boy wybił okna na słoneczny kra- 
jobraz kultury romańskiej. Ale naśla- 
dować go niebezpiecznie. 

Boy boi się zbyt bojowych wielbi- 
cieli Pamięta, jak to niedźwiedź 
chciał wyświadczyć przysługę pustelni 
kowi i opędzając od niego w czasie 
snu muchę — palnął go w skroń ka- 
mieniem. Pustelnik podziękować za 
to nie mógł, gdyż nie żył. Powód do- 
syć įasny. 

Tęgi jest eliksir miłosny i on krą- 
ży w każdej rzetelnej sztuce . Ale to, 
go wam przyrządzają ckliwi porno- 
grafi, nie jest eleksirem, jest wydzieli- 
ną nieczystości. Może się wam zd. 
wać, że ond podnieca, jak szampan, 
ale po trzeźwemu przyznacie, że cuch- 
nie, obrzydliwie cuchnie. 

Co szkaradne widowisko, — te 
dzierlatki z wypiekami na 'twarzy — 
pożerające oczyma karty książki rdzen 
nie, chamsko plugawej. 

O, tak, płeć, to żywioł potężny. Lecz 
nie nazywajcie i żywiołem drgawek lu- 
bieżności. Żywioł miłosny wielki — 
występuje tylko u wielkich artystów. 
To nic, że Byron każe spać Don-Jua- 
nowi w haremie, lub dusić się pod ma-  



Projekt urządzenia wycieczki akademi- 

(ów - harcerzy do Łotwy pojawił się z po 

czątkiem roku akademickiego. Wtedy dru 

żynowy, wygłaszając jakby ekspose na naj 

bliższy okres, zwirócił między innemi uwagę 

na konieczną potrzebę promieniowan ia Ba 
torowej Wszechnicy na Ziemię Wileńską, a 

łakże na sąsiadujące z nami ziemie.. Wiel- 

kie hasła Filomatów i Filaretów, bardzo u- 
miłowane przez harcerstwo akademickie w 

Wilnie, które je przejęło i uważa za swoje 

Szczegolnie nakazuje młodzieży, aby była 

oznosicielem kulturalnych antypodów Wil 
| Nie trzeba było zachęcać Akademickiej 

Harcerskiej do stanięcia w pierw- 
eregu w tej pracy. 
go podłoża rosły projekty programo 

we, realizowane przez wygłoszenie w ciągu 
Toku kilkudziesieciu odczytów i kilku przed 

Stawień na terenie naszych ziem wileńskich 

W tem nastawieniu na pracę społeczną, 

tkwi zarodek wycieczki do Łotwy, jako pier 
wszej, w przewidywanym stałym ich łańcu- 

chu. 
Wycieczka miałą na celu zwiedzenie kra 

ju, nawiązanie kontaktu z Polonią, i zadzie- 
Tzgnięcie węzłów koleżeńskiej współpracy 

z Akademickim Związkiem  Łotyszów w 
Rydze Zamierzono tego dokonać przez po- 
byt na miejscu i- urządzenie zebrań dysku 
Syjnych, odczytów i przedstawienia. Dodać 
tu małeży, że właśnie teraz aktualne są 
wzmocnienia stosunków z Łotyszami, gdyż 
Połska Mlodzież Akademicka stara się O 
przyjęcie do Bałtyckiego Związku Akade 
mickiego, do którego należy Estonja Finlan- 
dja, Litwa i Łotwa. 

Płan wycieczki  przedłożono władzom 
harcerskin: w Wilnie i Warszawie, a po za- 
twierdzeniu go zwrócono się przedewszyst- 

kiem do jego Magnificencji p. Rektora USB, 
który inicjatywę przyjął bardzo życzliwie i 
udziejł poparcia moralnego i materjalnego. 
Bardzo przychylne stanowisko J. M. Pana 
Rektora stała się istotną moralną podstawą 
do dalszych kroków w kierunku zrealizowa- 
nia projektu. 

Po przygotowaniu planu wycieczki, u 
władz harcerskich i uniwersyteckich zwróco 
no się do Ministerstwa spraw  zagranicz- 
nych, Min, Komunikacji, Min. W. R. i O. 
P, w Warszawie i do pana wojewody wileń- 
skiego. Pan wojewoda był łaskaw w szcze- 
gólniejszy sposób zainteresować się inicja- 
tywa, zapewnił udzielenie wszelkiego popar- 
tia, ktorego też istotnie organizatorom w 
pełni udzielił. 

Trzeba podkreślić, że bardzo przychylnie 
©dnosił się do całej akcji p. konsul łotewski 
w Wiłnie, dzieki któremu uzyskała wyciecz 
ka 50 proc. ułge na przejazd kolejami w 
Jotwie. 

» Poza wymienionemi władzami zwrócono 
Się do Magistratu miasta Wilna, który bar- 
dzo życzliwie i siektywnie poparł naszą ak- 
cję. Następnie, porozumienie szło drogą in- 

Stytucyj społecznych, jak Rada Organizacyj- 
na Połaków i Zagranicy w Warszawie, 

 mnych. Szczegółnej pomocy udzieliła Rada 

          

Akademicka drużyna harcerska USB na Łotwie 
Org. Poł. z zagranicy, inne zaś instytucje, 
przeważnie wcale nie odpowiadały na nasze 
pisma i osobiste informacje.  Tembardziej 
przykro, że w liczbie tych są i prawnicze 
organizacje akademickie w Wilnie. 

Po długich przygotowaniach, bardzo 
żmudnych i czasami przykrych, zwlaszcza, 
że czasem ludzie nie chcieli rozumieć, po co 
wogóle chce się komuś jechać do Łotwy, 
wycieczka w liczbie 19 osób, pod kierow- 
nictwem drużynowego A. D. H. harcmistrza 
Ludwika Bara — stanęła dnia 2 maja na 
dworcu wileńskim, gotowa do odjazdu. El-be 

(DCN) 

Legaciszki i inne za- 
gadnienia rolnicze 

Zaczęło się od tego, że zainteresowałem 

się bardzo Legaciszkami. Bowiem gospo 
darujący tamże referent zarządu Bratnia- 
ka, kol. Żyźniewski (rolnik) zaczął mi o- 

powiadać, co się tam dzieje, że zaś nie 

używał wykrzykników w rodzaju, „koledzy, 

przyjeżdżajcie!* ani reklamowych zwrotów 
„kąpiele jedzenia  wbród, sporty, trawka, 
Wilja, i inne wygody" skłonił moją „myśl 
właśnie ku Legaciszkom. Najtrudniej mi 
przychodziło zrozumieć go z tego względu, 
że nie operował całkiem ogólnikami, do któ 
rych przyzwyczaiłem się w prawniczych 
rozmowach, tylko wprost mówił, co się zro- 
biło. My, prawnicy, mamy umysły syntety- 
czne trzeba nam czegoś takiego ogólnego, 
coby nie było podobne ani do rzeczywistoś- 
ci ani do tego, co chcemy powiedzieć. Tym 
czasem rolnik gubi się w szczegółach i, co 
najgorsze rzeczowo mówi. 

Cóż więc zrobiło się w Legaciszkach? 
Wysadzono 6000 (sześć tysięcy) kalafiorów 
i 2000 (dwa tysiące) główek kapusty. Dotąd 
byłem pewien, że nam kapuścianych główek 
nie brak, okazuje się że jeszcze trzeba sa- 
dzić. Założono inspekta (50 okien), którym 
to inspektom dobrze się powodzi. Żyto jest 
bardzo ładne, posiane na łubinie ; nawozie 
pozatem nawozy sztuczne są już wysiane 
pod owies i kartofle. Część kartofli już za 
sadzono. Całych 6 zagonów zajęto marchew 
ką (już ja tam na lato nie pojadę), dla przy 
sporzenia karmu na zimę posiano 5 — 6 
pudów seradeli (w zimie — to może przyja 
dę) Wykopano studnię w której młodzież 
będzie mogła się przeglądać. Głębokość stu 
dni — nie wiem. Przypuszczam, że 15 me 
trów. Bolączką kol. Żyzniewskiego jest chu 
da ziemia, której niema czem nawozić, oraz 
pogoda, z którą nie można dojść do ładu. 
Jak jest zbyt gorąco — żyto wysycha, jak 
deszcz — kartofie podgniwają Według za- 
siągniętych przeze mnie informacyj, pogoda 
mogłaby się zastosować do rolniczych ża- 
dań, w ten sposób, aby deszcz padał i słoń 
ce świeciło tylko na określone miejsce. Rol 
nicy ,dą już na ustępstwa do tego stopnia, 
że obiecują te miejsca pooznaczać tablicami: 

  

CZY WIECIE, 

  

CI   у 
  

! RODZICE 

ECHOCINEK CIECHOCINEK 
TO NAJBARDZIEJ SKUTECZNE I NAJ- 
TAŃSZE ZDROJOWISKO DZIECIĘCE. 

' CIECHOCINEK 
LECZY SKROFUŁY, KRZYWICĘ 1 WS 
KIE SKAZY WIEKU DZIECIĘCEGO. 

HARTUJE I 
ORGANIZMY DZIECI 

CIECHOCINEK 
ZAPEWNIA NA ROZLEGŁYCH | SŁO- 
NECZNYCH TERENACH RUCH I ROZ- 
RYWKI POD KIERUNKIEM LEKARZY. 

| ŻE: 

  З 
į | 

ECHOCINEK 
WZMACNIA SŁABE | 

MIAST. | 

| INFORMACJE I PROSPEKTY KOMISJA ZDROJOWA. | 

| 
  

SŁ O W vu 

Niezależna Trybuna Akademicka 
„Tu deszcz”, „Tu słońce* jednak zła wola 
ze strony natury jest widoczna. 

Dalsze wiadomości o Legaciszkach: na- 
płynęłe do 20 zgłoszeń z poza Wilna i od 
nieakademików. Chcą jechać ludzie z War 
szawy, Krakowa, Katowic. Ale i Wilno nie 
pozostaje w tyle za innemi dzielnicami: już 
jeden student się zgłosił. Niechże nas szczęśli 
wie reprezentuje. 

Zemocjonowawny temi wszystkiemi rolni 
czerni wiadomościami poszedłem na herbatkę 
kończącą doroczny zjazd kół Rolników z 
calej Polski. Właściwie poszedłem tam, aby 
znależć odpowiedź na trzy pytania: a) czy 
rzeczywiście rośnicy zamiast herbaty zapa- 
rzają siano? b) czy naprawdę utożsamiają 
pojęcie prawnika z komornikiem? c) czy wre 
szcie utrzymała się wśród nich staroszlache- 
сКа rozrzutność i zasada „zastaw się a po- 
staw się"? Wbrew przewidywaniom, na 
wszystkie pytania odpowiedź otrzymałem. 

Ad a). Herbata była prawdziwa „za co 
mogę zaręczyć. Siano jest zbyt drogie a 
stworzenia domowe nie chcą jeść herbaty. 
W tym wypadku właśnie uwidacznia się 
zmysł oszczędności rolników. W czasie her 
baty wygłasza się przemówienia — oszczę- 
dność na czasie (zamiast żeby najpierw wy 
pić, a później przemawiać). Zresztą oszczę 
dnoć na czasie była w tym wypadku uspra 
wiedliwiona — rolnicy chcieli tańczyć. Bo- 
wiem rolnik, skoro nie jest zły i nie martwi 
się o pogodę, to się bawi, bawi się 
się tak że z podłogi Ogniska 
wióry lecą. I słusznie — czy to rolników 
podłoga? Niestety nikt, nawet sam prezes, 
nie przyszedł w długich butach. A przecież 
to jest dla rolników rzecz zasadnicza! 

Ad b) Że uważają prawnika za komor 
nika — to fakt. Dowód — sadzają za stołem, 
poją herbatą, karmią sałatką i starają się, 
aby cziowiekowi było tak dobrze, żeby za 
pomniał o wszystkiem nawet o tem, po co 
przyszedł. Zresztą nic nie możnaby im było 
opisać: obrusy pożyczone w ostatniej chwi- 
li, szkła i kryształy z nalepkami sprzedającej 
firmy, a jedzenie znikało szybciej, niż to so- 
bie można wyobrazić. Tyle mego, co mi się 
udało pośpiesznie spożyć. 

Ad c) Z tem wszystkien — rozrzutność 
stała wada naszych ziemian Zawsze ze zmar 
twieniem prźypominam sobie ten ustęp z „Po 
topu”, kiedy to Lubomirski dla „pokazania 
się” rozbił o swoją twardą czaszkę drogo- 
cenny puhar. Rozbił! I oto tutaj mieliśmy to 
samo. Nasi rolnicy pokazali że nie troszczą się 
o dobra materjalne. W tym celu pewną ilość 
herbaty rozlano na podłogę, a cały wielki 
tort z kremem rzucono dwom gościom na u- 
branie. Ktoś krzyknął „Wszystko przepadło”! 
i wogóle zrobiło ao wiełkie wrażenie. W 
każdym razie reklama dobra i nareszcie wil. 
Koło Rolników pokazało, że nie byle co i 
wogóle. 

Rolników io stać na takie rzeczy — sie- 
dzą na roli i nawet mogą się żenić zaraz po 
skończeniu uniwerku, a ja np. ani z roli, ani 
z soli (attyckiej), ale z tego co mnie boli. A 
teraz najbardziej bolą egzaminy! Memento 
mori CJ.T. 

Z Kół Naukowych 
— Z Koła Polonistów. Dnia 7 czerwca 

odbyło się doroczne Walne Zebranie Koła 
Połonistów Słuch. USB celem wyboru no- 
wego Zarządu. W sprawozdaniu z działalnoś 
ci Koła za rok ubiegły, ustępujący prezes 
kol. Stupkiewicz przedstawił pracę zarządu, 
oraz poszczególnych Sekcyj i Agend. 

. W roku sprawozdawczym Zarząd zorga- 
nizował dwa odczyty publiczne prof. prof. 
Pigonia (Wzłoty i upadki Mesjanizmu Mi- 
ckiewicza) : Morelowskiego (Barok wileń- 

ski); za jego staraniem doszedł też do skut- 
ku pierwszy reprezentacyjny bal Koła Po- 
lonistów. Sekcja historyczno literacka odby 
ła osiem zebrań, z czego cztery poświęcone 
były dyskusjom teatralnym; organizowała 
ponadto wycieczki do teatru, kin i wysyłała 
swoich delegatów na „Środy literackie". Sek 
cja jezykoznawcza urządziła cztery zebra- 
nia z referatarami oraz dwie wycieczki. 

Wybitną działalność rozwijała w roku 
sprawozdawczym Sekcja bibljograficzna, wy 
syłająca bibljografję czasopism wileńskich 
dla „Ruchu literackiego" w Warszawie, о- 
raz porządkująca czytelnię Koła. 

, Praca w STO ogniskowała się na zebra 
niach, na których odczytywano utwory człon 
ków i prowadzono dyskusje w zakresie te- 
orji poetyckiej. 

Komitet Wydawniczy ogłosił drukiem pra 
ce kol. dr. H Turskiej pt. „O języku Chodź- 
ki“, jako 3 tom „Bibljoteki Prac Polonistycz 
nych" Agenda oświatowa zorganizowała 7 
odczytów popużarnych, wygłoszonych zarów 
no w Wilnie, jak i na prowincji. Nowoobrany 
Zarząd ukonstytuował się w składzie na- 
stępujacym: Prezes — kol. St. Stupkiewicz 
wiceprezes — kol. Z. Folejewski, sekretarz 
gen.— kol. J. Kuźmiar, sekretarz П — kol. 
B, Bartoszewska, skarbnik — kol. ]. Trypuć- 
ko, bibliotekarz — kol. E. Omieljanczykówna, 
kierownik czytelni -— kol H. Wierzbicka. 
Ža Rada Nadzorcza: Przewodniczący — kol. 
Edm. Rodziewicz, członkowie: kol. M. Gier- 
żodówna i kol. Trzebińska. Walnemu zebra- 
niu przewodniczył kol. E. Rodziewicz. Ze- 
branie zaszczycili swą obecnością: p dzie 
kan Glixelli, p. prof. Massonius i p. prof. Ko- 
schmieder. 

SYNDYKAT 
DZIENNIKARSKI 

W niedzielę 7 czerwca miało miejsce 
nadzwyczajne walne zebranie człon- 
ków syndykatu. Zarząd syndykatu zor- 
jentował się, że jest w mniejszości, że 
otrzyma niechybnie votum nieufności, 
więc uciekł z sali zrywając posiedze- 
nie. 

Pozostali na sali dziennikarze w 
ilości 14 podpisali żądanie zebrania 
ponownego. Zarząd to podanie odrzu- 
cił, motywując, że członków syndyka- 
tu jest 47, a więc 14 podpisów nie 
dają jeszcze 1/3 ogółu członków, wy- 
maganej przez Statut. 

Wobec tego w dniu następnym 18 
członków syndykatu wystosowało do 
zarządu pismo treści następującej: 

W dniu wczorajszym, tj. 7 czerwca br. 

w związku z zerwaniem Walnego Zebrania 
Syndykatu przez Zarząd złożyliśmy żądanie 

zwołania ponownie Walnego Zebrania w jak 
najkrótszym terminie. Wobec tego, iż do 

wiadomości naszej doszło, że Zarząd zamie- 

rza odłożyć to zebranie aż do przyszłego 

tygodnia, natomiast wybiera się na zjazd do 

Warszawy w charakterze reprezentanta о- 
gółu członków Syndykatu Dziennikarzy Wi- 
leńskich, zwracamy uwagę, że stojąc wobec 

faktu postawienia mu votum nieufności, 

Zarząd nie może reprezentować Syndykatu 
przed orzeczeniem Walnego Zebrania. 

W związku z tem prosimy o zwołanie 

Zebrania Walnego najpóźniej do dn. 10 czer 
wca br., jednocześnie zaznaczamy, że w ra 

zie nieotrzymania w ciągu dnia jutrzejszego 

zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebra- 
nia we właściwym terminie, zmuszeni bę- 

dziemy ogłosić w prasie, że Zarząd nie re- 
prezentuje opinji większości członków Syn- 
dykatu. ь 

Zarzgėt rowniež i tego podania nie 
uwzględnił. Nie chcąc jednak otrzymać 
votum nieufności, postanowił sam się 
podać do dymisji. Nie potrafił jednak 
odejść inaczej, jak wydając komunikat 
treści następującej: 

Wobec stanowiska pewnej grupy człon- 

ków Syndykatu Dziennikarzy  Wileūskich, 
która grozi ostatecznem zdyskredytowaniem 

Syndykatu w oczach opinji publicznej i roz- 
łamem wi łonie stowarzyszenia, Zarząd Syn- 

dykatu nie chcąc brać  odpowiedzialnošci 
w tych warunkach za losy zagrożonej in- 

stytucji, postanowił jednogłośnie na posie- 
dzeniu w dniu 9 bm. podać się do dymisji i 
zwołać ogólne zebranie członków Syndyka- 
tu w dniu 17 czerwca b.r. celem obrania no- 
wego Zarządu. 

Wobec tego podpisani na żądaniu 
zwołania zebrania nadzwyczajnego 
członkowie syndykatu zeszli się pry- 
watnie i postanowili ogłosić co nastę- 

puje: Ё 
10 Wio r: -=na 
członkowie  Syn- 
Wileńskich  po- 

Zgromadzeni dnia 

prywatnem zebraniu 

dykatu Dziennikarzy 

stanawiają © wnieść na najbliższe ze 
branie walne Syndykatu rezolucję tre— 

Ści niżej podanej, którą zawczasu posta- 
nawiają ogłosić w prasie. 

Zważywszy: 
1) że zarząd Syndykatu Dziennikarzy 

Wileńskich, ignorując żądanie 18 swych 

członków zwołania nadzwyczajnego walne 

go zebrania w terminie, określonym w po- 

daniu, podpisanem przez statutowo przewi- 

dzianą ilość dziennikarzy, członków Syndy- 

katu — rozminął się wyraźnie z brzmie“ 

niem i duchem Statutu. 
2) że zarząd wydając komunikat o 

swojej dymisji, zredagował ten komunikat 

w sposób obrażający część członków Syn- 

dykatu, czem przyczynił się do obniżenia 
powagi tej organizacji; : 

3) że zarząd wydając ogłoszoną w: pra 

sie 30 V. r.b. uchwałę w sprawie 

orzeczenia Sądu Honorowego oficerów 
sztabowych przy D.O.K. IIl., arrogował so 
bie prawa Sądu Honorowego, których sta- 
tutowo nie posiada. 

Wobec tego walne zebranie członków 

Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich  posta- 
nawia: 

a) przyjąć do wiadomości zgłoszoną 

przez Zarząd dymisję; 

b) zawiesić wszystkich członków 
rządu w prawach członkowskich na 

siąc. 

(—) Walerjan Charkiewicz, 

za- 
1 mie- 

(7 Zyg- 

Ś. + P. 

Aleksander Žukowski 
syn Ignacego i Marji z Downarowiczėw, zasnął w Bogu dnia 

9 Vi 31 r., przeżywszy lat 66. 

Eksportacja z domu żałoby (ul. 
11.VI. 31r. o godz. 9-ej rano na 

Konarskiego Nr. 21) odbędzie się dnia 
cmentarz Wojskowy na Antokolu. 

O tym smutnym obrzędzie zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni 

żona, córki, brat i rodzina. 

(RANILA TMLT LS 

Kolejna demonstracja bezrobotnych 
którzy pod wpływem agitatorów nie chcą pracować 
Wobec tego, że roboty budowlane miejskie i inne ulegają z powodu trud- 

ności kredytowych opóźnieniu, p. Wojewoda, uwzględniając ciężkie położenie 
bezrobotnych, polecił Wydziałowi Pracy I Opieki Społecznej Urzędu Woje- 

wódzkiego oraz Państwowemu Urzędowi Pośrednictwa Pracy dołożyć usilnych 
starań dla zatrudnienia bezrobotnych. 
dniu 6 b. m. konferencja przy udziale 

Zwołana była przez p. Wojewodę w 
wiceprezydenta Czyża I innych przed- 

stawicieli władz samorządowych I państwowych. Wynikiem tej akcji było 
skierowanie na razie 223 bezrobotnych w ciągu dwu dni na roboty drogowe 

W dniu wczorajszym Peństwowy Urząd Pośrednictwa Pracy zapropono- 
wał 40 dalszym bezrobotnym udanie się na robotę na drogi państwowe I sej- 
mikowe pod Wilnem, za wynagrodzeniem po 3 zł. dziennie. Bezrobotni odmó- 
will przyjęcia pracy, a tak samo odmówili udania się na roboty wszyscy inni 
zebrani w tym dniu w P.U.P.P. w liczbie blisko 200 osób bezrobotnych. Wobec 

tego bezrobotni, którzy nie chcieli przyjąć proponowanej im roboty, 
skreśleni z listy ewidencyjnej P.U.P.P. 

zostali 

Grupa bezrobotnych pod wpływem agitacji kllku osobników udała się 
demonstracyjnie przed gmach Urzędu Wojewódzkiego. Po drodze zostali roz- 
prószeni przez organa policyjne, przyczem przytrzymano kilku agitatorów, 
którzy nawoływali zebranych do nieusłuchania wezwań policji do rozejścia się. 
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VIII tydzień lotniczy 
Rozpoczęty w niedzielę: ubiegłą 

VIII tydzień lotniczy zgodnie z utastą 
tradycją ma na celu rozwinąć jak naj- 
energiczniejszą propagandę w kierun- 
ku obrony przeciwlotniczej i przeciw- 
gazowej, oraz przysporzyć potrzeb- 
nych funduszów. Celem należytego 
wyzyskania przeznaczonego na to cza- 
su kolejowy komitet L.O.P.P, w Wil- 
nie poczynił wszystko aby efekt mo- 
ralny i materjalny tygodnia wypadł 
najpomyślniej. 

Dzięki przychylnemu stanowisku 
dyrektora kolei inż. Falkowskiego, po- 
wołany do życia komitet organizacyj- 
ny VIII tygodnia lotniczego opraco- 
wał i wydał odezwę do ogółu koleja- 
rzy. Odezwa wydrukowana w ilości 
15 tys. egzemplarzy, ma trafić do rąk 
każdego kolejarza, ambicją bowiem 
WEEOTADICYEZZZCCA WARKA ЯЕННА 7 ZTOFOTTWE TERE PERO 

munt Hartung, (—) Bolesław Wit - Świę- 

cicki, (—) Franciszek Świderski, (—) Ste- 

fan Klaczyński, (—) Aleksander Budrys - 
Budrewicz, (—) Feliks Dangel, (—) Wi- 

told Tatarzyński, (—) Fryderyk Łęski, (—) 

Stanisław Mackiewicz, (—) Romuald Ra- 

dziwon, (—) Władysław Studnicki, (—) 

Kazimierz Luboński, (—) Elżbieta Minkie 

wiczówna, (—) Włodzimierz _ Hołubowicz, 

(—) Józet Batorowicz, (—) Helena Ro- 
mier - Ochenkowska, (—) Stanisław Koz- 

łowski. 

Za zgodność z oryginałem: 

(—) Walerjan Charkiewicz i (—) Bo- 

lesław Wit-Święcicki. 

na terenie Koiejowym 
komitetu jest aby na terenie dyrekcji 
nie było ani jednego pracownika, któ- 
ryby nie był członkiem ligi przeciw- 
lotniczej. Władze kolejowe idąc na 
spotkanie zezwoliły w okresie tygod- 
nia od 7 do 14 czerwca na używanie 
sal i poczekalni kolejowych na orga- 
nizację odczytów i pogadanek w 
związku z tygodniem propagandy lot- 
nictwa, 

Wszystkie stacje kolejowe, war- 
sztaty i urzędy, zostały zaopatrzone 
w znaczki, nalepki i puszki kwestar- 
skie dla przeprowadzania doraźnych 
zbiórek pieniężnych. Niezależnie od 
miejscowych programów z Wilna wy- 
jechała specjalna ekspedycja propa- 
gandowa, która na większych węzłach 
kolejowych urządzać będzie akademie 
i wiece propagandowe. Z ramienia 
Komitetu delegowani zostali p.p. Nie- 
dziółko, Trynkiewicz i Dudycz. Więk- 
sze takie masówki mają być zwołane 
w Baranowiczach, Łunińcu, Lidzie, 
Mołodecznie, Wołkowysku, Brześciu, 
Białymstoku i Łapach. Specjalny wa= 
gon obrony przeciwgazowej demon- 
strować będzie pod kierownictwem p. 
Bunasiaka, pokazy walk gazowych. 

  

  

Bóle nerwowe i głowy . uśmierza i usuwa 
szybko i skutecznie Togal. Nieszkodliwe dla 

    

serca, żołądka i innych organów. Tysiące 
udręczonych odzyskało przy pomocy Togału 
swe zdrowie! Wypróbójcie w sami dziś    

jeszcze, lecz ża tylko oryginainych ta- 
bletek Toga! — a bowiem nic lepszego! 
We wszystkich aptekach. Cena złotych 2.— 

  

AA KOS CZERSK III AT E TIT TS INIT AA A OTTO OO TORZE PO OTWP ORZEC TS III III 
teracami wiarołomnej lulji, gdy mąż 
zieje zazdrością, jak smok  ognisty.. 
To nic! Blady łord Byron umiał wy- 
skoki zmysłowości przepromienić cza- 
rem niewymownej poezji. Któż zapom- 
ni o cudnej Hajdei, kto ją potępi, cho- 
ciaż tą dziewczyna tak zupełnie bez 
skrupułów oddała się Don Juanowi? 

A Łamiel Stendhala? — ta śliczna, 
nawskroś współczesna _ kobietka. 
Wcześnie zaczęła uprawiać sport mi- 
żosny. Wcześnie odkryła tajemnice ży- 
cia. Korciło ja wszystko. Nicowała 
każdy przesąd. Nasyciwszy pierwszy 
głód wrażeń w ramionach księcia, skoń 
czyła swój zawód życiowy upojeniem 
w ramionach opryszka, skazanego na 
galery. Podziwiajmy wszechstronność 
upodobań. A zarazem pijmy niesamo- 
wity czar tej dziwnej istoty, — której 
: Lamiel! 

Posłuchajcie jakiej lekcji o miłości 
udzieła młodemu ksiežykowi, który 
zakochany w niej po uszy, boi się prze 
cież tych lubych ciągotek, jak djabeł 
wody święconej, lub raczej jak świę- 
toszek — djabła: 

„Rozmowa była do tej chwili tak 
Szczera i prosta, że młody ksiądz za- 
ięty swoją miłościa, nie miał tej przy- 
tomności umysłu, aby powiedzieć, że 
nie wie, co to jest miłość; odpowie- 
dział niebacznie: 
— Jest to tkliwa i oddana przyjaźń, 

która sprawia, że się doznaje najwyż- 
szego szczęścia w tem, aby pędzić ży- 
cie z ukochanym przedmiotem. 

— Ale we wszystkich powieściach 
pani de Genlis, które księżna mi daje, 
to zawsze mężczyzna zakochany jest 
w kobiecie. Dwie siostry naprzykład 
pędzą życie razem, mają dla siebie naj 
tkliwszą przyjaźń, a mimo to, nie mó- 
wi się, że to jest miłość. 

— Dlatego, odparł młody ksiądz, 
że miłość musi być uświęcona przez 
małżeństwo i namiętność ta rychło 
staje się występna, jeśli nie jest upraw 
niona przez Sakrament. 

— Zatem, rzekła Lamiel z cudow- 
ną niewinnością, czując wszakże, że 
wprawi księdza Clement w zakłopota- 
nie, zatem ksiądz, księże proboszczu, 
nie może czuć miłości, bo ksiądz nie 
może się ożenić”, 

Biedny Clement nie wiedział, jak 
niebezpieczne jest walczyć logiką ze 
sprytem kobiecym. Biedny Clement 
załgiwał się teorjami, a Lamiel badała 
rzeczywistość. Biedny Clement targał 
się przeciw naturalnemu pociągowi, a 

Lamiel wietrzyła w nim rozkosz i nie- 
spodziankę. Biedny Clement został 
pewnie śledziennikiem i zgryźliwcem, 
a Lamiel wysączywszy do. ostatniej 
kropli słodycz miłosnego upojenia, 
znajduje śmierć w zgliszczach Pałacu: 
sprawiedliwości, który podpaliła włas- 

ną ręką, mszcząc się za krzywdę ostat 
niego kochanka — Valbayre'a — zło- 
czyńcy i galernika. 

Zobaczmy, jak ta djablo przebie- 
gła, samodzielna i ponętna kobietka — 
czytywała książki o miłości. Powiedz- 
my, że działo się to w okresie dojrze- 
wania, w okresie nieopierzonych po- 
jęć o świecie i życiu. Tem niemniej 
był to sposób czytania, tak dla niej 
znamienny, jak sposób ujęcia szpady 
dla szermierza: 

„Obniżało miłość w jej oczach to, 
że widziała, iż najgłupsze kobiety we 
wsi oddają się jej z zapałem. Kiedy 
księżną dała jej do czytania obłudne 
romanse pani de Genlis, nie przemó- 
wiły do jej serca; rzeczy w dobrym 
smaku, dla których podkreślenia pani 
de Miossens przerywała lekturę, wy- 
dawały się jej śmieszne i głupie. La- 
miel zwracała uwagę jedynie na prze- 
szkody, jakie bohaterowie spotykali w 
swej miłości. Kiedy szli marzyć o 
powabach lubej w lasach oświeco- 
nych bladym promieniem księżyca, 
ona myślała o  niebezpieczeństwach, 
jakie im groziły od zbrojnych w szty- 
lety złodziejów, których sprawki czy- 
tała codzień szczegółowo w Quotidien- 

ne. A nawet nietyle niebezpieczeństwo 
zajmowało ją, ile przykra chwila nie- 
spodzianki, kiedy nagle, z zarośli, 
dwaj licho odziani i gburowaci ludzie, 

rzucali się na bohatera. 
Dobre ziółko. Taka nie pozwoli so- 

bie dmuchać w nos byle dudkowi. Prze 
ciwnie, wszystkich będzie za nos wo- 
dzić. W jej wieku Litka z Rodziny Po- 
łanieckich — roztapiała się w choro- 
bliwych czułościach dla „pana  Sta- 
cha”. W jej wieku setki panien zioną 
liryzmem. A ta już wszystko waży na 
szali rozumu i przesądy doświadczo- 
nej księżny de Miossens — wydają 
się jej czemś bardzo śmiesznem. 

Miłość rozbierana w powieści do 
naga przez mężczyznę — to ziawisko 
pospolite. Ale przez kobietę... O, to 
już o wiele rzadsze. I dlatego tyle uwa- 
gi poświęciliśmy uroczej Lamiel. 

Niech ona, kogo może, pouczy! 
Coprawda taka Lamiel długi czas 

była nie do pomyślenia w naszem po- 
wieściopisarstwie, gdzie kobierę trzy- 
mano pod zamkiem wszystkich cnót 
ewangelicznych i narodowych. 

Sztywno i chłodno bywało pod 
względem miłości w polskich roman- 
sach z końca XVIII i z pierwszej poło- 
wy XIX stulecia. Namiętność zawzię- 
cie marynowano w krasach — trady- 
cji, posłannictwa i t. d. 

A jednak zawsze pisarz lubił mo- 
'tać zdarzenia dookoła miłości. Szablan 
powieści erotycznej był jednym z naj- 
częstszych szablonów. 

Pod koniec wieku XIX zjawił się 

bezdogmatowiec, Leon  Ploszowski, 
bohater Sienkiewiczowskiej, błyskotli- 
wej powieści. Ten miał bardzo bujne 
wyobrażenie o wszechmocy miłosnego 
żywiołu. ! * ba 

„Dziwna rzecz pomyśleć, że wo- 
jownik, kanclerz państwa, rolnik, ku- 
piec, bankier,. w wysiłkach swych, nie 

mających pozornie najmniejszego 
związku z miłością, w istocie rzeczy 
służą tylko tej zasadzie, spełniają tyl- 
ko to przyrodzone prawo, na mocy któ 
rego ramiona mężczyzny, wyciągają: 
się do kobiety. Jakim szalonym para- 
doksem, wydałoby się takiemu Bismar 
ckowi, gdyby ktoś powiedział, że 
ostatecznym i jedynym celem jego za- 
biegów jest to, by usta Hermana spo- 
częły na ustach Dorotei". 

Dzisiaj Heman zakłada cele znacz- 
nie zawilsze, oprócz ust Dorotei, ma 
na względzie jej posag, natomiast 
mniej troszczy się o jej cnotę, niźli je- 
go poprzednik. Troskę tę najzupełniej 
powierza szczęśliwym przypadkom. 
A Dorotea, dzisiejsza Dorotea, nie chcąc 
być okpioną, co się zowie — musi 
znać życie na wyłot. Musi być tak zu- 
chwała i wścibska, jak bohater:: 
Stendhala. 

W dzisiejszych powieściach, tych, 
robionych hurtem, jako dostawa dla 
tłumu, spotkacie grube intrygi, grube 
i łajdackie charaktery, lub charaktery 

  

Spaczone, zatrute jadem  wielkomiej- 
skiej zgnilizny i spotkacie kobiety o 
nerwach stalowych. To już, biorąc 
ogólnie, wynałazek naszej epoki, okla- 
skujący lotniczki, dyskobolki, biegacz- 

„ki, pięściarki, tenisistki i tym podob- 
ne żeńskie fetysze siły cielesnej. 

Ale wszędzie miłość! 
Prus dworował sobie kiedyś z kręć- 

ka erotycznego, któremu podlegają 
niemal wszyscy pisarze. 

„Cóż, u licha, — mówił: człowiek 
je, śpi, pracuje, odpoczywa, chodzi na 
widowiska, czyta —- co wszystko po- 
chłania mu 85 proc. życia. Zostaje 15 
proc. na miłość. Odtrąćmy jeszcze ma- 
ło wydajne w tym względzie lata póź- 
niejsze, a naprawdę zostanie 10 proc. 

Tymczasem powieść odwraca ten | 
stosunek do góry nogami. W powieści 
ludzie nic nie robią, tylko się kocha- 
ję. Co za brak logiki". 

Płoszowski miał zdanie 
odmienne. 

A ty, łaskawy czytelniku? 
Zanim rozgryziesz swoją wątpli- 

wość, pozwól, że złożę ci jedno życze- 
nie: Oto, abyć w swych sądach, jak 
Parys wybierał miłość, ale miłość bo- 
ską i piękną, oczyszczoną z niedosko- 
nałości genialnym artyzmem niešmier 
telnych twórców. zk 

ań 

całkiem 

   



  

tek dziś t. j. we czwartek o g. 6 w. 
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$ * KOŚCIELNA KAM Od dnia 9 do 12 czerwca 193] roku włącznie będą wyświetlane filmy: 
Nieletni morderc — Nabożeństwa w kościele + | I : BRL T 

"ZASTRZELILI STARUSZKA ZA NAMOWĄ a. KOLEGI $5- Wizytek. W kościele SS. Wizy- | EJS KO | „ BELIEWICA GRLEANSKA“* protektorien Jego Ekscienci 
romunikują nam, że w folwarku Poglłówka gim. rudziskiej dokonano 

mordu rabunkowego na osobłe 70-ietaiego Bronisława Szwengrubena. 
/ Mordercy, jak to następnie ustalono w toku dochodzenia, 20-letni Kazł- 

mi:rz Koniuszewski i 14 ietni Adam Kołpak ze wsi Qfona wciągnęli staruszka 
' podstępem do stodoły i tu zamordowali wystrzałem z karabinu rabując 75 

złotych. 
* Policja aresztowała morderców, którzy w trakcie badanła przyznali się 

do popeinienia zbrodni i oświadczył, że działalł z namowy Wincentego Szczy- 
gła ze wsi Szkiary. 

W dalszym toku badań młodociani bandyci zeznali, 
zamordowaniu Szwengrubena wrzucili karabin do jeziorka. 

: + Celem sprawdzenla tego wiadze nakazały spuszczenie wady z jeziorka, 
ćo z uwagi na lokalne warunki jest możliwe. 

Komuniści demolują lokali „Tarbut'u“ 
W WOŁOŻYNIE 

W miasteczku Wołożyn ż rozporządzenia władz bezpieczeństwa aresztowano czte 
rech młodych żydów, członków miejscowej jaczejki komsomolskiejj Morducha Girsona, 
Elę Waruszewicz, Jankla Rogowina i Szlomę Szkruta. 

z Młodzieńcy ci przy pomocy włamania dostali się do lokalu sekretarjatu żydowskie 
go towarzystwa „Tarbut*, gdzie zniszczyli wszystkie akty, zerwali godło państwowe i po. 
amali meble. й 
„Jak wiadomo {-мо „Tarbut* gromadzi w swych szeregach nauczycieli żydowskich 

prorządowych. 

._ Zagadkowe morderstwo 
wsi Starynki pow. mołodeczańskiego zamordowany został 

że natychmiast po 

W dniu. wczorajszym we 
у przez nieujawnionych dotąd sprawców jeden z zamożniejszych gospodarzy Aatoni Rat- 
„kiewicz. 

Mordercy przedostali się do domu przy pomocy wyjęcia okna, poczem zadali špią- 
"cemu cios w lewą skroń. 

"_ Policja prowadzi dochodzenie. 

  

NIKA 
szkół oraz wstawienie do nowego budżetu 
sumy 40 tys. zł. na dodatki mieszkaniowe 
dla nauczycieli szkół żydowskich. 

— Kofniskata „Wilner Togu*. W dniu 
wczorajszym skonfiskowany  zestał nakład 
żydowskiego czasopisma „Wilner Tog* za 
umieszczenie artykułu pod tytułem: „Przekrę 
core słowa”. 

£AKŁADU METE- 
OROLOOJ U.S.8. W WIŁNIE 

R z dnia 10. VI 31 r. 
„  Gżulenie średnie w mm. 759, 

| femperstara średnia -|- 11 
"Temperatnia najwyższa -l- 15 

-  YTrmgeratara najniższa -l- 8 
* Opsd w mm. 4,0 

Yistr: południowo= zachodni 
+ Tendencje: spadek - stan stały 

|| Uwagl: pochmurno, deszcz. 

    

     

  

W. :. g. 2 m. 44 

Z. s. g. 7 m. 51    
  SAMORZĄDOWA 

—- Posiedzenie Wydziału powiatowego 
Wil. Trockiego. W dniu dzisiejszym odbę- 

e cię posiedzenie wydziału powiatowego 
sejmiku Wil. Trockiego omawiana zostanie 
sprawa naprawy szkód spowodowanych 
przez powódź. 

-—- Kursy dla samorządowców. W dniu 
wczorajszym zakończone zostały dwa trzy- 
dniowe kursy zorganizowane przez Państwo 
wy Bank Rolny dla: rachmistrzów .gmin- 
nych kas pożyczkowo oszczędnościowych 
oraz inspektorów samorządów gminnych. 

Pierwszy kurs, o charakterze przeszkole 
niowyni przesłuchało dwudziestu słuchaczy, 
drugi instrukcyjny — dwunastu. 

     

  

— 0d Redakcji. Redaktor „Słowa” p. 

Mackiewicz wyjechał na:pewien czas z Wil- Ča alia kurski ła Ata Eiorów "sani 

ma. Zastępować go będzie we wszystkich „„aqów gminnych polegał na wskazaniu im 
sprawach redakcyjnych dr. Wałerjan Char- wytycznych w sprawie przeprowadzenia lu- 

  

| kiewicz. $ 

аь MIEJSKA 
/ /— Z posiedzenia miejskiej komisji kul- 

turaino - oświatowej. Na odbytem wczoraj 
posiedzeniu iniejskiej komisji  kultura!no - 

. oświatowej uchwalono m. in. przywrócenie 
"dodatku mieszkaniowego dla * kierowników 

stracyj kas gminnych. 
— Premie hodowlane. Sejmik Wil. Trocki 

przeznaczył 800 zł. na premjowanie  przy- 
chówku po ogierach na terenie pow. Wil.- 
trockiego. Ostatnio na sześciu punktach ko- 
pulacyjnych doprowadzono sto  żrebaków 
jedno i dwuletnich. 

Między nich rozdzielone zostanie premjum. 

po nieszporach 4 ewangelje. 
Jutro t.j. w piątek uroczystość 

Najśw. Serca Jezusowego i początek 
40-godzinnego nabożeństwa. 

Porządek nabożeństwa w piątek, 
sobotę 1 niedzielę następujący: Pry- 
marja o g. 6-tej, Wotywa o g. 8-mej, 
Suma o g. 10-tej, Nieszpory o g. 17- 
tej (5-tej wiecz.). 

Z soboty na niedzielę Najśw. Sa- 
krament pozostaje wystawiony przez 
całą noc. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Stu bezrobotnych otrzymało pracę. Ma 

gostrat m. Wilna z uwagi na niezwykle cię 
żkie położenie bezrobotnych zatrudnił ostat 
nio przy robotach na plantacjach miejskich 
stu bezrobotnych. 

POCZTOWA 
— Służba telegraficzna w Ołonie. Dyrek 

cja Poczt i Telegrafów komunikuje, iż w 
(jchonowie, pow. nowogródzkiego z dniem 
5 bm. wprowadzono służbę telegraficzną i 
te'efoniczną. 

RÓŻNE 
— Spiostowanie: We wczoraj- 

Szym nurierze podana została niescisła in- 
formacja o wyjeżdzie p. Pimonowneį jako 
delegatki stowarzyszeń kobiecych w Wilnie 
na warszawski zjazd Wszechsłowiańskiego 
Zjednoczenia Kobiet. 

Wspomniane organizacje bowiem wysła- 
ły p. Marję Iwaszkiewiczową w celu zasią 
gnięcia informacyj a p. Pimonówna wyjecha 
ła jako przedstawicielka staro-obrzędowych 
Rosjanek. Prof. Ehrenkreutzowa. 

BALE ł ZABAWY 

— Wieczór artystyczny w gimn. SS. 
Nazaretanek. W dniu 14 czerwca o godzi- 
nie 5 pp. w sali gimn. SS. Nazaretanek od- 
będzie się wieczór artystyczny w wykona- 
niu artystów teatrów miejskich, organizowa 
ny staraniem Koła byłych wychowanek gim. 
SS. Nazaretanek. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś z powodu 

próby generalnej „Urlicy* Rice*a teatr nie- 
czynny. 

—- Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Dzis o godzinie. 8.15 drugi występ 
znakomitego zespołu Moskiewskiego Teatru 
Artystycznego, t.zw. grupy praskiej. Wysta- 
wiona będzie urocza, pełną nastroju sztuka 
K. Dickensa „Świerszcz za kominem”. 

Jutro w piątek dnia 12 o godzinie 8.15 
cdbędzie się „Wieczór A. Czechowa”, który 
wypełnią cztery drobniejsze utwory tego 
świetnego pisarza, w: opracowaniu scenicz- 
nem. Będą to: „Jubileusz”, „Oświadczyny”, 
„Chirurgja”* oraz „Zapomniał*, Dochód z te 
go przedstawienia przeznaczony jest dla Ko 
mitetu pomocy Wsi Wileńskiej. 

, W sobotę dn. 13 teatr Rosyjski da dwa 
widowiska. Po południu o godzinie 4 odbe- 
dzie się przedstawienie ku uczczeniu pamię 
ci T. Dostojewskiego. Złożą się na nie frag 
menty z następujących arcydzieł tego gen 
jalnego pisarza: ' „Bracia  Karamazowy“, 
„łdjota”, „Zbrodnia i kara”, oraz „Wieś Sfie- 
panczykowo“. 

Wieczorem o godzinie 8.15 ujrzymy do- 
skonałą, trzyaktową komedję M. Gogola „O- 
żeńek., | ; 

W niedziele dnia 14 bm. znakomity ze- 

      

Ostrobramska 5 
Kasa czynna d godz. 

Nad program: „ŚWIAT DO GuRY NOGAMI" komedja w 2 aktach. 
5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEATR 

„KELIOS“ 
ul. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

BA RĄWIE MAŃEW 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe, 

seansy Balkon 60 gr. Parter 

Premjera! Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 

Dramat współczesny. W rol. gł. 
BETTY COMPSON i EDBIE DOWLING. 

Na 1-szy seans Balkou 50 gr. Parter 80 g. Na pozostałe 
od 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Ceny zniżone: 

  

Dźwiękowe kino 

„ HOLLYWOOD" 
Mickiewicza 24, 

tel. 15-28   
sBKRTYŚSCE 

i mówią w języku polskim. 

Wielki przebój polski! 

w-g sztuki scenicznej „Artyści* Georgea Mauker. 
W rolach główn. Nancy Carrol 4 Hall'a Skelły, którzy śpiewają | 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

  

Dźwiękowe kino 

Casino 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

dźwiękowo- 
śpiewnym $ 

Nad program: 
ostatni seans o   

о:: $ Laura la plante 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i 
tem udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100 proc. przebojowym filmie 

cudownym swym śpiewem i grą па 
banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 
sceny Józef SCHILDKRAUT. Poza- 

TATEK KOMEDJANTÓW. 
Wszechświatowy dodatek dźwiękowy '„Foxa*. Początek $ * > atek o godz. 4 eż 
g. 8.30 w. Ceny zniżone i 

  

  

DZIŚ dla MĘŻ 

maka WALKA 2е 
  skutkami 

CZYZN . 10. ini gi bada Goran e „CASINO 
PROSTYTUCJI Film poprzedzi odczyt ©-ra Med. Marty Grasowskieś. 
  

spół Teatru Rosyjskiego wystąpi również 
dwukrotnie. Po południu o godzinie 4 ukaże 
się kapitalna komedja M. Gogola „Rewizor* 
która w interpretacji świetnych artystów 
Teatru Stanisławskiego zyskała w Wilnie o- 
gromne powodzenie. 

Wieczorem o godzinie 8.15 ujrzymy głośną 
sztukę Bułgakowa „Bialą gwardję“. Nie na- 
leży wątpić, że wszyscy skorzystają z oka- 
zji i pośpieszą do teatru Letniego aby ujrzeć 
świetnych artystów rosyjskich w tak różno- 
rodnym repertuarze. 

— jutrzejsza premiera w Lutni. Jutro, w 
piątek dnia 12 bm. teatr Lutnia wystąpi z 
niezwykle ciekawą premjerą. Będzie nią głoś 
na sztuka amerykańskiego autora Elmera 
Rice-a p.t. „Ulica”*. Sztuka ta cieszyła się re 
kordowem powodzeniem w Warszawie, oraz 
w Poznaniu i Łodzi. Nie należy wątpić, że 
i w naszem mieście stanie się sensacją dnia, 
Reżyserję powierzono R Wasilewskiemu, któ 
ry jednocześnie odtwarza jedną z głównych 
ról. W pozostałych rolach ukaże się cały 
zespół teatrów miejskich, znajdując szerokie 
pole do popisu aktorskiego, wśród tylu, 
świetnie przez autora zarysowanych postaci, 
Sztuka przedstawia życie wielkiej kamieni- 
cy czynszowej w ubogiej dzielnicy Nowego 
Jorku i rozgrywający się na tem tle dramat 

    

redzisny. Specjalna ilustracja muzyczna zo 
brazuje różnorodne gwary i hałasy wielkiego 
mias-ta. Sensacyjna nowość ta wzbudziła w 
Wilnie zrozumiałe zainteresowanie. 

— jutrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po Bernardyńskim. Jutro, w piątek dnia 
12 bm. odbedzie się o godzinie 8.30 w w 
ogrodzie po-Bernardvńskim dzisiąty z: rzę- 
du koncert popularny. 

CO GRAJĄ W KRACH « 

Kino Miejskie — Dziewica Orleańska. 
Hollywood — Walka ze skutkami pra- 

stytucji. 
Casino — Impresarjo. 
Stylowy — Bigamja 
Światowid —. Żar mitości. 
Heljos — Na ławie hańby. 

  

       

OBRAZKACH 
  

   
      

° ° Вую to w... Tiluzie. Wychodziły tam dwa pisma: „Revue de Toulouse" 
pismo dążące do oderwania kraju Pirenejów od Francji i przyłączenia 
go do republiki Katalońskiej Policja francuska pisma tego nie konfiskowała, 

+ bo nikt go nie czytał. Wychodził także organ kartelu „Quotidien de Toulou- 
se“, — pismo ultra-rządowe. Oba pisma miały jednego redaktora. Co tu 

- kłopotów! Jednego i tego samego dnia patrjota francuski zjawia się do 
* Quotidien. Tu go przyjmuje redaktor p. Lcuis Abramodrego z wyciągnię- 

. temi ramionami. Zachęcony tem patrjota idzie do „Revue“. Tutaj dostaje 

kopniaka. 
s, b 

    

  
1 Poetka z pod Pirenejów pisze odę na cześć Prezydenta Francji. Oda dru- 
| „kowana jest w „Ouotidienie“. W Revue ten sam redaktor pokazuje jej 
KICH a iezyk. | : 

  

  

    

  

Až wreszcie 

zwymyślał sam siebie, jako redaktor 
' Revue. jak tu zrobić sprawę hono- 
rową? Poszedł więc do lustra i sam 

. к я R „ Siebie uderzył w miejsce delikatne. 
|). Takie są niesamowite obyczaje prasy bulwarowej francuskiej. Cieszmy się, 

Ww ten sposób na prawo i na lewo 

do Francji i do Hiszpanji redaktor 

„Quotidiena i Revue miał wyciągnię- 
RZY "te ręce. 

redaktor  Quotidiena 

    
  

Turniej tenisowy 
Jak już podawaliśmy w dniach 131 14 b. m. będziemy mieli w Wiinie 

największą imprezę tenisową—turniej z wyrównaniem kortów parku im. gen. 
zwa a nagrody „przechodnie: puhar firmy Juljan Nowicki I Syn w 

konkurencji pań oraz puhar Redakcji „Słowa* w konkurencji panów. 
Obecnie podajemy dalsze szczegóły niewątpliwie interesujące 

rzesze tenisistów wileńskich 
Strona techniczna turnieju spoczywać będzie z ramienia Okr. Zw. Teni- 

sowego w rękach komisji sportowej w składzie pp.: sędziego Tarasiewicza— 
sędzia główny i klerownik turnieju, Urbanowicza—handicap'er oraz mir. 
Drutiewa, prokuratora Dowbora i kpt. Krydia. 

Ponadto wszystkie kiuby Wileńskie wydelegują po dwóch członków, 
którzy wezmą na siebie obowiązki sędziów do poszczególnych gier. 

_ Wysokość wpisowego, które musi być wpłacone jednocześnie ze zgło- 
OC najpóźniej do godz. 20 w dniu 12 b. m. obniżone zostało do 1 zł. 
roszy. 

g Soso wade gier odbędzie się w dniu 13-go—przed rozpoczęciem turnie- 
ju, o godz. 14 m. 30. ; 

ierwsze ellminacje rozpoczną się w sobotę o godz. 15-е], drugie--w 
niedzielę o 10 rano. ‚ 4 : 

Półfinały I finały rozegrane zostaną w niedzielę od godz. 16 -ej. 
Jak wynika z dotychczasowych zgłoszeń frekwencja zapowla da się duża. 

Po raz pierwszy w dziejach turnieju wystąpią w nim gromadnie wojskowi, 
członkowie sekcji tenisowej Ogólnowojskoweago klubu tenisoweg o. 

— Tragiczne zakończenie 
sprzeczki. We wsi Bologie pow. c 
prużańskiego mieszkali dwaj gospoda- lisa a 11 czerwca, 
rze Wołczyk I Sucharuk połączeni węz- 12.10—12.15 Kom, meteor. z Warszawy. 
łem powinowactwa. 12,35—14,00 Poranek szkolny | 7 Filhar- 

Onegdaj szwagrowie pokłóciiifsię o monji Warsz. . gdaj g B ® 15,25—15,45 „Kłopoty gospodarskie w coś, a kiedy Wołczyk chcąc udobruchać XVII wieku* wygł. ZotjaMiszewska. 

16,40—16,45 Program dzienny, 

liczne 

szwagra uderzył go żartem papierośnicą 

w rarnię, Sucharuk zdenerwowany do- 16,45—16,50 Kom. dla żeglugi — х War- 
był noża i zadał nim śmiertelny cios w Savy. 2 : 
bok 16,50—-17,10 „O zawodzie  oficera*— 

') odczyt z Warsz. wygł. płk. Ulrych 
Ranny zmarł pu kilku minutach. 

Mordercę aresztowano. й 

„ — Różne drobne kradzieže. Na szkodę 
Mińskiera Izaaka (Słowackiego 14) skra 
dziono garderobę i bieliznę na 200 zł. Kra 
dzieży dokonała Czechowska Helena (Igna 
cego 12) którą zatrzymano. ŻE 

Ingielewiczowi Janowi (Zarzęcze 17) skrą 
dziono 2 pa zł. Sprawcę kradzieży Kur" 
czyna ina (Żydowska 15) zatrzymano. vicz, dyr. progr. R. W. 

Przy Hali Miejskiej skradziono u. Iwa- * i9,15-19,45 SG 
nowskiej Apolonji 7 zł. Kradzieży dokonała Krakowa. 
Rozenfeld Rocha (Subocz 5). 19,45—19,55 „Wiłeńskie detektory 

Popławskiemu Franciszkowi (Artyleryj- bec nowej stacji" pogadankę 
ska 18) w szatni Klubu Szlacheckiego skra- Galski. 
dziono płaszcz letni wartości 300. zł.. 22,20—22,50 Recital śpiewaczy Kiaudji 

U Cytowicza Antoniego (Sadowa 15) Ossiwicz-Stańskiej (sopran), przy fortepja- 
skradziono fajkę i cygarniczkę wartości 50 nie Jerzy Kropiwnicki. 
zł. Kradzieży dokonał Berko Wal (Wielka 22,50—24,00 Kom. i 
48), którego zatrzymano, a u Mlowki Józe- Z Warszawy. 

17,10—17,35 Muzyka symfoniczna (płyty) 
17,35-—18,00 „Róże na -hałdah* odczyt 

z Katowic wygł. M. Gładysz R 
18,00—19 Koncert popołudniowy.  Wy- 

konawcy: Mikołaj Doderonek (skrz.) i chór 
Słuchączów Wyższego Kursu Nauczycielskie- 
go w Wilnie. W przerwie recytacje. Przy 
fortepjanie Jerzy Kropiwnicki. 

19,00—19,15 Skrzynka pocztowa Nr. 153, 
listy radfosłuchaczów  omówi Witold Hule- 

zwierzyniecki* z 

WO- 
wygłosi M, 

muzyka taneczna 

fa (Sawicz 4) skradziono 12 metrów jed- ERB EA, 
wabiu i 10 metrów szewiotu. Kradzieży do- 
konał Szymielewicz Abram. 0 f i a f | 

Dinort Stefanja (Krakowska 38) skradła ь ‚ 
poduszkę, należącą do Kasy Chorych, Dinot Na powodzian S. F. — 5 zi. 
z poduszką zatrzymano. * Maturzystki gimn. im. Elizy Orzeszkowej 

Łabun Wiktorji (Łegjonowa .150) 5 zło- ofiarowują dochód z zabawy w sumie 130 
tych skradł Matutewicz Zygmunt (Legjono- zł, na powodzian. CK 
wa 172). Matulewicza zatrzymano. Gotówki Drozdowicz. Konstanty na Powodzian 

              
     

      

  
   

   

  

g 
z *g ga ‚ ` ‘ LEKARZE PIANINA, FORTEPIANYJ | * TORRZEYETZEROADSORZERK B : Ё TOM i PISHARMONJE › Hawryłkiewi- KRAJOWE i ZAGRANICZNE czowa 

TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 4 przyjmuje od 11121 SPRZEDAŻ | WVNAJĘLIE 
od 5—6, Choroby skór- tj i у ne, leczenie włosów, ię ś Ъ 3 kosmetyka lekarska i a ; 
operacje. kosmetyczne i i pa | Wókio, Wileńska 29 m i Wilno, ut. Niemiecka 3, m. 6, | 

w. Zdi A OS i A EN G Z. NAT TSS 

DOKTO 
zeldowicz _ Komendant Wojewódzki Policji Państwowej w Wilnie za- 

- powrócił mierza oddać w drodze przetargu nieograniczonege dostawę 
Skórne, wene- Hdruków używanych przez U:żędy Policji Państwowej w okresie 

ie, EEK od 1 kwietnia 1931 r. do 31 marca 1932. 
с —do 1, eż . ы 5-18 więcz. Miekiewi“ Dokładne ilości oraz bliższe szczegóły i wzory druków 

. tel. 277. otrzymać można w Intendenturze Konien Wojewódzkiej P.P. 
acz OR 3 codziennie w godzinach urzędowych. 

Dr. wolfso ferty na powyższą dostawę winny wpłynąć do Komeady weneryczne, . Wojewódzkiej P. P. w Wilnie (uf, Ostrobramska | Nr. 6—pok6j 
i skórne, Nr. 21-—-Intendentura) najpóżniej do dnia BO czetwca 1931 c. w 

kopertach opieczętowanych i zao atrzonych w napis: „Oferta na 
wykonanie druków dla P. P. ua okres 1931—32*, ' : 4 

Oferty winny zawierać ceny na poszczególne rodzaje dru- A 
ków i cenę ogólną całości dostawy. 

Do oierty należy dołączyć kwi 
ne wadjum w wysokości 
stawy. 

  

Kasy Skarbowej ua ztožo- 
3 proc. wartości — oferowanej do- 

- Oferty nie odpowiadające wyżej wymienionym 
nie będą rozpatrywane. 

warurzkom |] 

  

OR 
Po я 
szyrwindt Komisyjne otwarcie ofert następi w dniu 7 lipca 1931 r. w 

- у Komendzie Wojewódzkiej P. P. o godz. 10. 

W razie zbiegu jednobrzmiących ofert odbędzie się w tym- 
że dniu przetarg. ustny. 

KUSZEFMI| ———— 
| AMUSZERKA 
ŚMIAŁOWSKA 

z Qabluei K 

  

yczne, 
opłciowe 
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Ogłoszenie 

o przetargu na dzierżawę rzeź- 
Jastrzębia ni miejskiej w Koncóji Olka. 

LETAISKA 
    

   
   

i 
brodawki, trrzejzi, wy 

podanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

Góra Magistrat m. Nowogródka w dro- 
nad pełnem morzem. dze publicznej licytacji wyznacza na 
Pensjonat _ „Polesie dzień 26 czerwca r b. godz. 12-ią w | 
Fleieny  Proficowej. południe u s t n 

Ceny przystępne. Ku-* > : MDE zę i E chnia litewska. Dojazd ta wydzierżawienie rzeźni miejskiej, 
stacja Łebcz. na okres jednego roku, z tem, że za- cca : ss umowa może. być corocznie 

M przedłużaną przez dzierżawcę až do „Letniska roku 1936. - 
5 złotych dziennie _ Do licytacji mają prawo przystą- 
Ada AA ną RCR tylko osoby, które przed licy- 

за s metr od stacji i poczty (2914 WPłacą do kasy miejskiej ka- Urode omserwt- Prudy majątek Wyso- UCję w wysokości 550 zł. 
ы 3 * % je, dusko- rowszczyzna, Oleszyua Licytacja rozpocznie się in plus 
RAKA Soga A od sumy 5.500 zł. rocznej dzierżawy. 
jej y 1. Masas о Szczegółowe kondycje. są de na- 

bycia w  Magistracie za  zwroteni, - 
twarzy i ciała (panie. OIS 

RÓŻW 

    

GABINET 
RACJONALNĘJ 

KOSMETYKI 
KSCZKICZĘŻ | 

WILNO, MICKIEWI 
CZA 9: m. 4. 
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Sztmczne opalanie cery) й 
Wyyadanie włosów g di ы ' | d druku, w wysokośi 1 zł. ; 
Зар!ей. Majuowsze 1i0- Cd й 4 
bycze kosmetyki račio- s (—) inż. L. Wolnik 

ualnej. Natychmiast DAE х 
Pak ódę.10-—8, sprzedam piękny fol- Burmistrz m. Nowogródka. 

W. Р, $8.  wareczek—letuisko w (_ i 

> term miejsc, „Ołona* Rado ) Е. 51&':"?"0…'(;_ 
Ж Ž tobiecą Jeziorem 13 ha ziemi, retarz. 

PORĘ. onser- iki „m. Nowogródek, 
wuje, dó$konali, odswie- sad owocowy koło 100 dnia 9 czerwca 1931 r. 1 
rza usuwa braki i skazy. zer mi Nr. 5245. 
Gabinet s ha i zdrowa w -pobli- | 
Козтпу›ё_івейібіи las, z inwentarzem £ 
Leczniczej żywym i martwym, 40 

  

   

  

     

    
   

      

   

  

J. Hryniewiczowej, min. koleją z Wilna, 
ul. WIELKA X 18 m.9, ORA dogodna, 

; DR ena pr ystępna Zgło- 
Paw 602 I 4-7 szenia  listowne ; lub 

W. Z. P. Me 26, osobiste. Wilno Mickie 
nace WICZA 5 M. 7. 

NOWY MODEL 
z napędem trybowym _ całkowicie za- 

krytym, pracującym stałe w ołiwie, 
z ulepszoną główką targańca, | 

stalowym dysziem, ; 
nowym systemem dźwigni 

poleca 

Wilenski S, zieiczy 
Syndykat Rolniczy w Wilnie 

Zawalna 9, tel 3-23 

Oddziały: Dzisna, Smorgonie, 
Mołodeczno. 

           
[LOKALE 
Pokój 

do wynajęcia z osob- 
nym wejściem i - 
godami, najchętniej dla 
pani. Pańska 4, m. 4. 

  

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 
kursy fachowo - kores- 
pondencyjne im. profe- 
sora. Sckułowicza, War: 
szawa Žaravia ri Kur 
s, uczają listownie: 

bałiceji wźchkak owo! 
ści kupieckiej, kore- -_spondencji handlowej, ||| i НЕх 

Do wynajęcia stenograłji, nanki han- jez о 
dlu, prawa, kaligrafii, ZA Aj CIE pas a pa ri Z pisania na mas ю 

oddzielnem wejściem towaroznawstyra; - we wszystkich spiekack | 
Witoldowa 7—1. SW gielskiego, trancuskić= składach SPiecżejiie kuna 

śradza od odcisków 
go, niemieckiego, piso- 

Prow. A. PAKA © 
J i AA; 

Mieszkanie “sns pali) 

POPIERAJCIE | Młoda nauczycielka 

dwupokojowe z kuch- kończeniu egzamin. 

L 0 p p przyjmie posadę na wsi, choćby za 

wini aż aj 

  

    

    

  

   

    

  

zaraz ku'harka z do- 
bremi _ świadectwami 
ul. Królewska 7 m. 6 

nią do wynajęcia Kal- Żądajcie prospektów. | gain 

utrzymanie. Posiada maturę i Świa= 
od godz. 10 do 2 po ało a 

waryjska 138. 

Potrzebna od 

dectwa. Oferty do administracji „Sło- 
: wa“ dla D. A. 
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