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SŁOWO 
WILNO, Niedziela 14 czerwca 1831 r. 

4. Utwarta об в; 95 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA -— Księgarnia Spółdz, Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — Si, Bedaarski, 
POSTAWY --- Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 5. Lubowskiego, ul. hiicziewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — uł, Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo0 Kaigg. Kol. „Ruch“, 

KUETEOEUTOREESRIROIA TRSII 
ENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

ró „da 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 mie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. dostarczenie numeru dowodowego 20 gt. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zan:kowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „J?dność*. 
LIDA — ui. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

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

  

  

  

  

| 

* niałości wobec świętej potęgi, 

Ostra Brama 
któ- 

nie- 

Są wieikie świętości, wobec 

rych każdy człowiek czuje się 

skończenie małym i ta świadomość nie- 

tylko nie sprawia mu bólu i upokorze- 

ria, lecz przeciwnie: podnosi, uspa- 

kaja, ogrzewa... 

Niema większego i bardziej przy- 

gniatającego  cieżaru od wyimagino- 

wanej „wielkości* człowieka, a jedno- 

cześnie niema prawie człowieka, któ- 

ryby dobrowolnie nie wkładał na sie- 

bie tego ciężaru, któryby nie  nadra- 

biał miną, nie blagował, nie kłamał, 

nie uprawiał ordynarnego oszustwa, 

aby tylko się podnieść choć o jeden 

cal w oczach swych bliźnich, również 

zakłamanych i kłamstwem tem zatru- 

tych. 

Tylko naprawdę mądry człowiek z 

całym spokojem i szczerością potrafi 

stwierdzić niedołęstwo ludzkiego rozu- 

mu, tylko naprawdę wielki człowiek 

jest skromny i pozbawiony wszelkiej 
pozy. 

My wszyscy chodzimy na szczu- 

dłach. Im mniejszy jest człowiek, tem 

* па wieksze gramo!i się szczudta. I dla- 

tego tak dobrze jest od czasu do cza- 

su zejść z tych szczudeł, stanąć wo- 
bez prawdziwej, nieogarniętej wiel- 
kości, poczuć się małym. -—- tym pro- 
chem, który ma prawo stanąć w obli- 

czu Boga i który może rozmawiać 
Nim. . 

Człowiek religijny zna te chwile 
skruchy, podnoszącej wzwyż, ten stań 

z 

która 
daje człowiekowi moc wielką, prawdzi- 

wą. 
Są świętości, których wielkość i 

potęgę odczuć potrafi nawet człowiek 

mało religijny lub wyznawca innej re- 
Чей. 

Do takich šwietošci w Wilnie, a ra- 

czej — w Polsce całej — należy Ostra 
Brama, cudowny kościół na ulicy... 

Nawet nie chrześcijanin, jeżeli tyl- 
ko jest człowiekiem choć trochę sub- 
telnym, musi poddać się potędze wia- 
ry i miłości, bijącej z każdego kamie- 
nia bruku ostrobramskiego, — odczuć 
niewysłowiony czar i moc nieprzebraną 

słodkiej Madonny, opiekunki miasta i 
wiernego — Jej ludu... 

Ostra Brama jest źródłem, które 
odświeża j oczyszcza zbrukanego czła 
Wieka, zrzucając z niego brud kłam - 

PSS i nienawiści... 

Ostra Brama ma potęge łaczenia, 

— nikogo nie dzieli... 
Ostra Brama -— to Świętość, wobec 

której poza jest nikczemnością, kłam- 

stwo — przestępstwem. 
A jednak są ludzie (jakże nieszczę- 

śliwi!), którzy wobec Ostrej Bramy 
staja pełni nienawiści i zaczynają roz- 
rzucać truciznę podłego kłamstwa, aby 
choć na krótko kogoś poróżnić... 

To jest bolesne... 

Są nawet tacy, którzy do swych 

niegodziwych celów posługują się sło- 
wem drukowaneni, aby tem większej 

nadać siły kruchym argumentom i sku 
teczniej zamaskować istotne pobudki 

wystąpienia... 

To jest okropne... 

Ale są nawet i tacy, którzy do swych 
nieszlachetnych wystąpień znajdują 
grunt w czasopismach religijnych... 

To jest potworne... 

W ostatnim numerze czasopisma 
„Woskresnoje Cztienje“, zaraz po ar- 
мке К$. Stefana / Szamardina, 
Geri wszystkich "chrześcijan 

do zgody i zjednoczenia, — na tei sa- 
niej stronicy. na której się kończy ten 
goracy, serdeczny apel szlachetnego 
duchownego, — zaczyna się artykuł 
niejakiego Benefaktowa p.t. „Wileński 
Obraz Matki Boskiej, zwanej  Ostro- 
bramską“... 

Jaka jest treść tego artykułu? Do- 
Prawdy, aż nieprzyjemnie streszczać!.. 

Pan Benefaktow, — wbrew swernu 
nazwisku czy pseudonimu czyniący 

wcale nie „bene“ lecz „male“, — leje 

łzy krokodyle z powodu krzywdy, ja- 

ka się dzieje Cerkwi prawosławiej 

wskutek „przywłaszczenia* przez ka- 

tolików Obrazu Ostrobramskiego, od- 

wiecznie... prawosławnego!... 

Znamy tę nikczemną  piosenkę!.. 

Zabrzmiala ona zaraz po upadku po- 

wstania 1831 roku, -śpiewana była 

przez „historyka'* Murawjewa, brata 

„Wieszatiela”, na te nutę syczał w 

swym testamencie Józef Siemaszko, 

wreszcie wznowił ją w ostatnich latach 

ubiegłego stulecia zgodny chór „istin- 

no russkich* badaczy przeszłości, do- 

skonale się orjentujących w  życze- 

niach „ster miarodajnych*'... 

Cała ta akcja, zmierzająca z pobu- 

dek wręcz nikczemnych do odebrania 

katolikom wileńskim ich najwiekszej 

świątyni, była tak potworna i brudna, 

że dziś, z odległości lat wydaje się pra- 

wdziwym koszmarem. 

I któżby mógł przypuszczać, że w 

roku Pańskim 1931, w odrodzonej Pol- 

sce znajdzie się ktoś, kto się podejmie 

kontynttowania najciemniejszych kart 

czynów uftra-rosyjskiego prawosławia 

na ziemiach Rzeczypospolitej?... 
Stało się jednak... : 

Nie z rozkazu Murawjewa-Wiesza- 

tiela, lecz z własnej, a nieprzymuszo- 

nei woli, nie na łamach jakichś nie- 

wolniczych _ „Wiestnikow* i -„Wiedo- 
mostiej', lecz w oficjalnym organie 

prawosławnej metropolji, redagowa- 
-nym przez p. P. Ziemcowa, Wystąpił 

gedny spadkobierca  „błagonadioż- 

nych* rosyjskich „historyków... 

Punkt wyjścia dla swych history- 
cznych rewelacyj, p. Benefaktow zna- 

lazł bardzo ładny i szlachetny. 

Przed dwoma laty Kościół katolic- 

ki zażądał rewindykacji kościołów ka- 

tolickich, skonfiskowanych przez rząd 

rosyjski i przerobionych na cerkwie. 

W związku z teni na czasie jest wyvt- 

knięcie zaborczości Kościoła  katolic- 

kiego w Polsce. 

Ostra Brama... 

„Historja tego Obrazu bezsprzecz- 

nie świadczy, iż świętość ta była pier- 

wotnie prawosławna i w ciągu szere- 

gu wieków znajdowała się w ręku du- 

chowieństwa prawosławnego... 

! racja: historia Obrazu Ostrobram- 

skiego, podana pizez p. Benefaktowa, 

świadczy wymownie o prawosławnem 

pochodzeniu obrazu. Obraz Ostrobram- 

ski jest pochodzenia... bizantyńskiego, 
bo został przywieziony do Wilna z 

Chersonesu przez... ks. Olgierda w r. 

186354; 

Czy trzeba streszczač dalsze dzieje 

obrazu?.. Czy nie dość tych pierw- 
szych słów prawosławnego „history- 

ka", aby szeroko otworzyć oczy i z pe- 
wnem zażenowaniem odsunąć precz 

„rozprawe* współpracownika „W. 

Cztienija“: przecież nawet głupota lu- 

Gbraz  Ostrobramski ma już cała 

obszerną literaturę; bezsensowna baj- 
ka o greckiem pochodzeniu typowej 

włoskiej Madonny już oddawna zosta- 
ła odrzucona; historycy sztuki kłócą 
się, ustalają czas powstania obrazu w 
w. XVI (prof. Kłos, ks. Śledziewski, 
Remer), lub przenosząc na wiek XVII 
(dr Skrudlik, Chmarzyński);  żadne- 
mu choć odrobine inteligentnemu czło- 
wiekowi nie przyjdzie do głowy szukać 

początków dziejów obrazu w w. XIV, 

a jednak... х 

Z całym tupetem nieuka, z zadzi- 
wiajcym spokojem wprawnego kłam- 
cy opowiada p. Benefaktow potworne 

bujdy, wylęgłe w niewolniczych móz- 
gach carskich pismaków... 

Nie można tego ani prostować, ani 

obalać: tak wszystko jest sprzeczne 

nietylko z historją, ale i ze zdrowym 
sensem. 

Przytoczę tylko parę zdań opowia- 
dających o decydującym momencie w 
dziejach obrazu Ostrobramskiego. 

  

Pan Marszałek Piłsudski opuścił Wilno 
Przebywający od k'lka dri w Wilnie Pan Marszałek Piłsudski, wyje- 

<hał w :zoraj, pociągiem poś, iesznym, do Warszawy. 

Na dworcu żegnali ana Macszałka przedstawiciele władz z p. wojewo- 

cą, dowódcą O.K. III get. Litwinowiczem, J. M. rektorem prof. Januszkie- 

wiczem i prezydentem miasta Folejewskim na czele. 

W ostatnim dnia swego pubytu w Wilnie, złożył Pan Marszałek Piłsud- 

iki wizytę pożegnalna wc jecwodostwu Kirtiklisom a w dniach poprzednich 

odwiedził rektorostwo Janus 'xiewiczów. 

Pan Marszałek honorowym filistrem 
korporacji „Pitsudja“ 

W dniu wczorajszym Pan Marszałek Piłsudski przyjął w Pałacu Re- 

trezentacyjnym delegację wiieńskiej korporacji „Piłsucja* (b. Aguilania“), 

przybyżej abys prosić Pana Marszałka a przyjęcie godności honorowego fili- 

stra korporacji. 

Pun Marszałek wyrzził swoją zgodę poczem w przeciągu pół godziny 

1ozmawiał z członkami deleż cii. Jednocześnie z tem, filistrem korporacji 

„Piłsud'a* mianowany zost:ł p zybyły razem z Panem Marszałkiem jako 

2djunkt osobisty płk. Glabisch. 

W zastępstwie nieosecrego kuratora korporacji prof. ]. Szymańskiego 

rezem z delegacją przytył pci. W. Staniewicz. 

Wspólna fotografija zakończyża uroczystą audjencje. 

    

Nowoobrany Prezydent Francji 
objął urzędowanie 
UROCZYSTY AKT PRZEKAZANIA WŁADZY 

PARYŻ. PAT. W sobot; no południu odbyło się uroczystet przekazanie 
władzy nowowybranemu prezydentowiDoumerowi Szef gabinetu  wojsko- 
*ego prezydenta, udał sie san ochcdeat do premjera Lavala, a następnie wraz 

ż premierem do prezydenta Dounera. 

Wzdłuż drogi, którą jechał prezydent eskortowany przez dwa szwa- 
ćrony-zwardji republikańskiej, "tw9fzyły się olbrzymie tłumy ptbłiczności, 
Ytóre gorąco witały nowego preygenta. Wiele domów udekorowano tlagami. 
( godzinie 14 mir. 40 w pa ącu kiizajskim, prezydent dotychczasowy Dou- 
mergue w otoczeniu ministrów i w obecności prezydjów obu izb parlamentu 
przekazał władzę Doumer'w:, wyg!aszając przy tej spesobności przemówie- 
1ie powitalne na które odpwi'd'ia prezydent Doumer. Jestem przeświad- 
czony, — mówił prezydent Doumer — że Izby okażą ni pomoc w utrzyma- 
riu legalności republikańskiej, co starowi warunek pokoju, zarówno wew- 
sętrznego, jak i zewnętrznego Kraj, po tylu dotkliwych, choć pełnych chwa 
ł, stratach jakie bohatersko przeniósł, więcej niż kiedykolwiek przywiąza- 
ту jest do pokoju. 

ZWYCZAJOWA DYMISJA GABINETU 

PARYŻ. PAT. Prezes Rady Ministrów Laval wręczył ustalonym zwy- 
tzajem dymisję całego gabinet" prezydentowi Doumerowi, który prośby tej 
nie przyjął, wobec czego skład zabinetu pozostaje bez zmiany. 

B. PREZYDENT DOUMERGLE ODJEŻDŻA DO TULUZY 

PARYŻ. PAT. O godzinie 15 min, 15 były prezydent Doumergue opuścił z całą 

prostotą w towarzystwie jednego ze swych przyjaciół Pałac Elizejski. W dniu 14 b, m. 

Dour:ergue odjeżdża do Tuluzy. 

— — 

Kanclerz Brueningu prezydenta Hindenburga 
BFRLIN. PAT. — Kanclerz 

Veudeck, gdzie złożył prezydentowi 
Bruening powrócił w dniu 13 b. m. z 
Hindenburgowi sprawozdanie o roko- 

wan ach w Chequers i o sytuacji parlamentarnej. 
Wedle komunikatu »iura Wolifa. prezydent Hindenburg wyraził zgodę 

та dotychczasowy kurs polityFi wewnętrznej rządu. W rokowaniach z przed- 
s awicielami socjal-demolrac,i i frakcyj środka, kanclerz ponownie przeciwił 
sę zwołaniu Reichstagu, oraz rekonstrukcji gabinetu. W konferencji z przy- 
wódcami socjal-demokracji uczestniczył minister Stegerwald, oraz przewod- 
iiczący partji centiowej p”ałat Kaas. 

Między innemi rozważano projekt przekazania dekretu oszczędnościo- 
wege komisji budżetowej, która miałaby przygotować ewentualne popraw- 
ri. Decyzję w tej sprawie odroczono. Po południu kanclerz Bruzning wyje- 
<hał de Hildesheimu, aby wziąć udział w riedzielnych obradach zarządu na- 
czelilego i frakcji parlamentarnej partji certrow. W ostetniej chwili kanclerz 
ziezygnował z wygłoszenia niowy na 
tycznych kanclerz pragnął w ten sposób uniknąć zaostrzenia sytuacji. 

zebraniu publicznem. Zdaniem kół poli 
Ro- 

kowani" z socjal-demokretar.i i partją ludową rozpoczną się w poniedziałek. 
"J pierwszych dniach przyszłega tygodnia obradować bedą poszczególne 
i:akcje Reichstagu. 

„W r. 1832, w związku z powsta- 

niem r. 1830 — 31, zostało wydane 

iozporządzenie o kasacie klasztoru 

karmelitów bosych. Gmach kościoła 

św. Teresy oraz kaplicę Ostrobram- 
ską razem z Obrazem kazano było od- 
dać duchowieństwu prawosławnemu. 
Jednak to duchowieństwo nie uznało 
за iiożliwe wykonanie tego rozporzą- 
dzenia“. 

Czy to są žarty?.. 

Rząd rosyjski prawosławny oddaie 
dvchowienstwu prawosławnemu pra- 
stary obraz prawosławny, od wieków 
się znajdujący w niegdyś prawosław- 
rej kaplicy Ostrobramskiej — i du- 
chowieństwo to nie może, nie chce 
wziąć świątyni!... 

„Nie soczło dla siebia wozmożnym 

postupit" sogłasna etomu rasporiaże- 

niiuć,.. 

1Trzeba było zaczekać aż sto lat, że- 

by w niepodległej Polsce wystąpić wo- 

oec Polaków-katolików z żądaniem u- 

szanowania woli jego Imperatorskiego 
Wieliczestwa, tej woli, której z pobu- 
dek bliżej nieznanych nie mogło przed 
wiekiem, usłuchać duchowieństwo pra 
wosławne!... 

P. Beneiaktow zaznacza: 
„Nam się zdaie, że te historyczne 

lakty w obecnych czasach i na tla 
współczesnych zdarzeń w życiu naszej 
Cerkwi są dość zajmujące”... ` 

O, tak!... Niezawodniet.. 
Ciekawe to jest i jakże charaktery, 

styczne dla pewrych — chwała Bogu 
nielicznych grup społeczeństwa pra-| 
wosławnego w Polsce! W. Cn. 

    

    
    

  

Jeszcze na marginesie dyskusji unijnej 
Jestem niezmiernie wdzięczny 

„Slawa“ za to, iż umieściła ona w 
z dnia 7. 12. 30 r. j artykuł p.t. „Na mar 
g'nesie dyskusji uniinej* Dowcdz: to ponie- 
kąd iego, że edakcja „Słowa” ma na cela 

„ożliwie wszechstronne wyświetlenie  za- 
{ *nia unijnego, i dlatego daje miejsce 
ua łamach swego pisma artykułom autorew 
nietylko katolickich lecz i prawosławnych. 
Ponie wyżej wymieniony artykuł mój 
wywołał pewien oddźwięk, (list ks. Aarcvbi 
skupa Roppa, artykuły pp. dr. Charkiewicza, 
Solubiewa, ks. Dąbrowskiego), poczuwam 
się do obowiązku jeszcze raz zabrać głos w 
tej sprawie, aby odpowiedzieć na kilka po- 
stawionych mi pytań i zarzutów Odpowiedź 
moja jest troche spóźnioną, lecz może to jest 
: lepiej, bo przynajmniej w międzyczasie wy 
jaśniły się niektóre okoliczności, dotyczące 
się stosunków między Kościołem a Cer- 
kwią. 

Otóż na samym wstępie muszę  zazna- 
czyć, że sytuacja znacznie się pogorszyła. 
Właściwie jesteśmy w stanie wojny ze sobą. 
Nie chcieliśmy tej wojny i nie chcemy, !ecz, 
o ile Kościół ją zaczyna, musimy się bro- 
PIĆ. 

Nikt chyba nie będzie przeczył temu, ża 
„Słowo” jest organem prasy katolickiej. Nikt 
nie będzie wątpił, że pp. Cat, Charkiewicz, 
Romunt i inni są dobrymi katolikami i że 
wszystko to, co oni w sprawach unji pi- 
sali, było przez nich pisane w dobrej wie- 
rze i z całą świadomością rzeczy.  Miałeri 
wraežnie, że ks. Urban, który przedstawiał 
w dyskusji inny punkt widzenia, widział się 
zmuszonym wycofać się z dyskusji. A jednak 
gdy od teorji, przystąpiono do praktyki, 
zwycieżył ks. Urban. Środki, przez niego za- 
lecane, przez p. Charkiewicza uznane za st» 
sowne dla polinezyjczyków lub zułusów, 

numerze 

  

      

  

   
   

    

  

  

  

iecz-w każdym razie nie dła obywateli Pcl-- 
ski z XX wieku średki te zostały użyte w 
walce z nami. A. więc,  przedewszystkiem 
„charakteryzacja na Anglika" i t.d. 

Proszę mi wvbaczyć, 

skupa Czarneckiego, obleczonego w szaty 
pontyfikalne Biskupów prawosławnych, 
z nazwiska — Polaka, z narodowości — jak 
mówią, — Ukraińca, z języka -— i Ukrainca 

  

    

i Białorusina i Rosjanina razem. Biskup, któ- 
rego diecezja liczy kilka lub kilkanaście ty- 
sięcy „wiernych*, objeżdża swoje  parafje, 
liczące czasem aż 12 (dwanaście) osób, od- 
prawia -solenne nabożeństwa, przemawia w 
wszystkich językach razem, używa dla sie- 
bie miana „prawosławny ”. 

Czyż nie jest to działalność 
na świadome 

r obliczona 
wprowadzenie w bład ogółu 

prawosławinego? Czyż nie jest to gorliwość 
misyjna, posunięta może trochę za daleko? 
Przecież ks. biskup Czarnecki musi wiedzieć, 
że jesteśmy dobrze poinformowani o ter, 
   

fiapom iść na jego uroczyste spotkanie. 
Przeciwnie będziemy musieli wytłumaczyć 

swyni wiernym, że do ks. Biskupa Czarneć-. 
kiego w danym wypadku musi być zastoso- 
wany pierwszy wiersz dziesiątego rozdzia- 

Ewangelji św. Jana. 
1 wszystko to dzieje się na Kresach, na 

tych Kresach, gdzie tak silnie daje się od- 
czuwać wpływ czynników zakordonowych; 
ra tych Kresach, gdzie do Cerkwi prawo- 
sławnej należy większość ludności, dla któ- 
zei Cerkiew stanowi jedyny może autorytet 
noralny, Czyż można się spodziewać, że ci 
prawosławni pod czarodziejską różdżką ks. 
Jiskupa Czarneckiego staną się odrazu do- 
brymi katolikami?  Wątpie. Wątpią i liczni 
katolicy. W: „Słowie” o tem dużo pisano. 

Więc jest to działalność obliczona tylko 
na osłabienie prawosławia, t.j. na osłabie- 
nie bardzo ważnego na Kresach czynnika cy 
wnlizacji chrześcijańskiej. Więc jest to dzia- 
łalnośc, idąca na rekę horribže dictu akcji 
xomunistycznej i ateistycznej. 

I wszystko to robi się na cześć unji, 
która wywołała kiedyś straszne wojny 

sztucznym i słabymi, że nawet sami twórcy 
jej nie mogli do niej ustosunkować się przy 
chylnie . z szacunkiem. 

Do połączenia Kościołów dążymy, c nie 
się modlimy, lecz zdajemy sobie sprawę, że 
dróg do tego połaczenia jeszcze trzeba szu 
kac. Unja historyczna budowana była tyle 
lat ' z taką sztuka, albo raczej sztucznością. 
Unia kosztowała tyle krwi i łez, a jednak 
tak prędko ona runęła, jak tylko zmieniły 
się warunki polityczne. Została unia w Ma- 
łopolsce Wschodziej, bo cieszyła sie ona tam 
zawsze poparciem rządu i nie miała ż j 
styczności z prawosławiem. Lecz wi ja 
stanie ta unia obecnie się znajduje? M 
ona wyzyskiwać szerzące się tam: obecnie 
tendencje nacjonalistyczne, aby jako tako 
zachować swój wpływ na masy ludu. Wsno- 
nnijmy tutaj odezwę Arcypasterzy unickich 
w sprawie pacyfikacji stosunków narodowo- 
ściowych w Małopolsce Wschodniej. Odezwa 
ta z pewnością tak mało do tej pacyfikacji 
mogłaby sie przyczynić, że Rząd widział się 
zmuszonym ją skoniiskować. A że unia nie 

stabilizowana, że stosunki wewnętrzne 
i ie są zupełnie skonsolidowane, o tem 
jakże dobitnie świadczy rozwijająca się w 
ostatnich czasach polemika między ks. Me- 
tropolitą Szeptyckim a ks. Biskupem Chonty- 
szynym. Jabym nie powiedział, że wi Ma- 
łapolsce Wschodniej jest lepiej, niż na na- 
szych ziemiach. Przeciwnie. Myślę, że jest 
tam gorzej. Więc o cóż chodzi? Cóż, właś- 
ciwie chcecie 1am dać zamiast tego, cze- 
go chcecie nas pozbawić? 

— Świat cały płonie w ogniu. Ogień ten 
irawi przew: e Rosje Wielu ludzi przy- 
żatruje się ten:u z ciekawością, lub nawet z 
radością, będąc pewni, że Zachodowi, że 
światu Katolickiemu nic nie grozi. Zachód 
jeszcze nie zrozumiał, niestety, tego groźne- 
go ostrzeżenia, które Pan Bóg zrobił wszy 
stkim ludom, karząc Rosję. Wszyscy patrzy- 
lii mówili: my nie tacy, nam to nie zagra- 

a, my innej kultury, innego wychowania; 
Rosja upadła, bo pozostawała w schyzmie 
i td. i td Lecz niezbadane są drogi opatrz- 
ności Boskiej. Piorun uderzył na drugim krań 
cu Europy, w krainie arcykatolickiei. | cały 
ten kraj nieszczęśliwy stanął w płomieniach. 
Palą się klasztory, kościoły, palą się pa- 

  

     

    

   

  

    

łace biskupie, znieważa się ołtarze, wypędza 

Redakcjifsię mnichów i księży. 

lecz czyż można 
powiedzieć coś innego, patrzac na ks. bi- 

m on jest, i co on robii chyba się nie spo 
dziewa, że będziemy zalecali naszym para-    

ko- 
zackie i która bvła nowotworem na tyle 

Dzieje się coś ta- 
kiego, czego nie było i w Rosji. Czyż palił 
w Rusji lud swoje świątynie? Owszem, kilka 
świątyń zostało zburzonych, dużo świątyń 
sto zamkniętych, lub użytych do innych 
cełów Lecz to robi rząd. W Hiszpanji, prze- 
ciwnie, rząd broni świątynie przed  tłuma- 
mi podżegaczy, którzy wszyscy przecież 20- 
stali wychowani prżez Kościół katolicxi. A 
więc jeszcze jedno ostrzeżenie, dła świata 
zachodniego, tym razem groźniejsze, bo bli- 
żej dotykające Czyż ten świat zachodni. 
będzie na tyle nieszczęśliwy, że i tego о- 
strzeżenia nie zrozumie? 

Bóg karze za grzechy, za błędy, za na- 
dużycia władzy nad duszami ludzkiemi © 
ile ręka Boża dotknęla teraz Kościół 
chodmi, jest to dowodem, że Kościół ten tak- 
ze nia pod dostatkiem grzechów własnych. 
A jeśli tak, to kiedy Kościół ten do nas 
prźychodzi, chcąc nas „nawrócić”, aby - == 
leczyć nas z naszych błędów, czyż nie mo- 
żemy mu z. całem prawem powiedzieć: „ie- 
karzu, ulecz ciebie samego“. 

Proszę ks. Arcybiskupa Roppa wybaczyć 
ini, że nie podejmuję się dyskusji na temat 
raczelnego stanowiska w Kościele Aposto- 
ła Pictra i jego następców. Kwestja ta jest 
rczważana w ciągu iuż dziewięciu wieków. 
a jednak od rozwiązania jej jesteśmy teraz 
c wiele dalej, niż w czasie, kiedy ona po- 
wstała. leśli dalsze rozważania będą trwały 
w tej samej atmosferze wzajemnej niecheci 
czy nawet nienawiści, to jeszcze długie wie- 
ki przejdą, a rezultet zostanie jeden i ten. 
sam. Trzeba zmienic stosunek wzajemny, a 
więc przedewszystkim trzeha, zaprzestać 
ciągłej wojny. Nie od nas to zależy, bo my 
się tylko bronimvy. Niektórzy oponenci moi 
piszą, że jednak połcżenie w dziedzinie sto- 
sunkn między Kościołem a Cerkwią nie 
przedstawia się tak groźnie, jak mi to się 
wydaje, i na dowód sprawiedliwości swych 
twierdzeń wskazują na różne akta Stolicy 

   

    

Apostolskiej, normując stosunek Kościoła do. 
Cerkwi. 
t 

Otóż odpowiadam, że w aktach 
ych rzeczywiście można znależć dużo piek 
tych słów, lecz jest to tylko  teorja, 

zaś mówiłem o praktyce. A praktyka, nie- 
stetv, nd Tcorji odbiega aż nadto daleko 
Czyż wiąże się, naprzykład, impreza ks Pis 

   
    

kapa Czarnieckiego z tem, co mówicie nan“ 
© miłości Waszej do nas? 

Ks. Arcybiskup Ropp pisze, że Pan je m 
cuz nie zarzucał  farvzeuszowi 
wierze, a tytko pychę: 

Lecz ta prawość wiary nie zbawiła go 
przecież od osądzenia. Dlatego ośmielam się 
jeszcze raz stwierdzić, że katolicy grzeszą, 

  

błędu w 

zą- 

1а ° 

gdy się odnoszą do nas tak, jak farvzeusz - 
dc čelnika. Pan Charkiewicz nazywa mnie 
pesymistą ‚ 

Proszę rozważyć, czy nie mani racji? 
Artykuł niniejszy został napisany może nie 
'v takim spokojnym tonie, jak artykuł po- 
przedni. Proszę mi to wybaczyc. Lecz oko- 

zneści się zmieniły, Stosunek wzajemny 
się zaostrzył, i to nie z naszej winy. Cóż 
dziwnego, że w sercu tkwi gorycz. 

A przecież ogólne położenie 
jest tak grożne Szatan tak wyraźnie dąży 
do pokonania Chrześcijaństwa, a chrzešci- 
janie walczą ze sobą, zamiast tego, 
nim walczyć. 

Pan Bóg ostrzega 
różnicy wyznania. 

Usluchajmy i tego ostrzeżenia: zwróćmy 
się do naprawy naszych błędów wewnątrz; 
zaprzestadmy wałki wzajemnej. 

Możeby ks. Biskup Czarniecki lepiej zro 
bii, żeby porzucił swoją pracę misyjną na 
Krasach. Przecież świat jest tak szeroki © 
tak, dużo jest w nim jeszcze ludzi, którzy 
© Chrvstusie nigdy nic nie słyszeli. A my 
przecież Chrystusa znamy, kochamy. Ge, 
gotow:śmy za Niego na mękę 

Ks. dr. Ant. ('koło-Kułak swoją ksią- 
żeczkę p t. „Kościól w Rosji.“.. kończy sło 
wami: Salvator mundi, salva Russiam. Czy 
nie odpowiedniejsze może teraz będą tro 
chę inne słowa:  „Salvator mundi, salva. 
mundim“.? 

Šwiaszczennik  Witali Żelezniakowicz. 

nas wszystkich bez 

  

  

  

DR. ANDRZEJ PSZENICKI REKTO- 
REM POLITECHNIKI WARSZAWSK. 

WARSZAWA PAT. W auli Senatu 
Politechniki Warszawskiej odbyły się 
wybory rektora na rok akademicki. 
1931 — 32. Rektorem wybrany został 
ponownie profesor zwyczajny budowy 

mostów 'dr. Andrzej Pszenicki, | 

RZAD FRANCUSKI 
ODSZKODOWANIA ROSYJSKIEMU 

T-WU HANDLU I ŻEGLUGI - 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj podczas dyska 
sji w Izbie Deputowanych nad kredytami do- 
aetkowemi na rok 1930 — 31, wypłynęła 
sprawa byłego rosyjskiego Towarzystwa 
Handlu i Żeglugi. Część statków tego To- 

by z. 

warzystwa, która wchodziła w skład t. zw. 
iloty gen. Wrangla, po ewakuacji w roku 
1920 była wydzierżawiona przez francuskie 
ministerstwo marynarki handlowej. Kilka z 
tvch „statków zatonęło na morzu Śródziem- 
uem i rada zarządzająca Towarzystwa Han- 
dlu i Żeglugi, wytoczyła rządowi  francu- 
skiemu proces o oszkodowanie. Proces ten, ciągnący się kilka lat, zakończył się ugodą, 
no mocy której rząd francuski ma | @ 
10syįskiemiu Towarzystwu Handlu i Żeglugi 
10 miljonów fr. Przeciwko tej ugodzie na 
wczorajszem posiedzeniu Izby wystąpili so- 
cjaliści, żądając skreślenia z budżetu dodat- 
kowego sumy 23.500 tys. fr., w skład której 
wchodzi suma 10 miljonów ir. przeznaczo- 
nych na wypłatę byłemu rosyjskiemu Towa- 
rzystwu Handlu i Żeglugi odszkodowania. 
Mimo sprzeciwu ministra marynarki, Izba 
propozycję socjalistów o zmniejszeniu kre- 
dytów przyjęła większością 261 głosów prze 
ciwko 251, 

a w A 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

CZEKA! : 
Konto P.K.O. nr. 82100 

światowe 

NIE WYPŁACI | 
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. RUKOJNIE. burze mury niewielkiego cmentarzyka wcj- 
skowego, będącego smutną pamiątką po 

PODZIĘKOWANIE krwawych zmaganiach w okresie woiny euro 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 
Uprzejmie prosimy © łaskawe . umiesz- 

a w jego poczytnem piśmie, co nastę- 
mje: 
W dniu 31 maja rb. burza gradowa do- 

szczętnie zniszczyła nasze posiewy. W roz- 
paczy udaliśmy się do urzędu gminnego w 
*udominie z prośbą o pomoc i już w dniu 

, następnym pan agronom powiatowy, a póź- 
niej p. wojewoda wileński i p. starosta na- 
szego: powiatu, zwiedzili ten stan okropnej 

| 5 klęsk. Po upływie kilku dni udzielono nam 
| doraźnej zapomogi, co da możność choć czę 

ściowo odsiać zniszczone posiewy.. 
' .Biorąc pod uwagę powyższe, my niżej 
podpisani, — zgromadzeni w driu 7. 6. br. w 
„m-ku Rukojniach, postanowiliśmy jednomyśl 

| mie złożyć tą drogą szczere i gorące podzię 
kowanie, oraz wyrazy czci i hołdu panu Wo- 
jewodzie i panu Statoście za troskliwą i na- 
prawdę ojcowską opiekę w tak. krytyczniem 
naszem położeniu. Równocześnie wyraża- 
my uznanie gminnemu komitętowi Opieki 

" Społecznej za poświęcenie kilkodniowej pra 
«y przy podziale ofiar i dokładne badanie o- 
-koliczności. 

Wzruszeni do głębi ofiarnościaą Rządu i 
- troskliwością jego Przedstawicieli w nędzy 

i głodzie hartujemy patrjotyzm i oddanie się 
Ojczyźnie. i : 
Rukojnie, 'dn. 7. 6. 1931 r. 

pejskiej. 
Leżą tutaj, zdaleka od swej ojczyzny 

tych, których myśl: błądzą, bvć może, po 
niezliczonych polach bitew w poszukiwania 
za cieniami drogich ich sercu, zbratani po 
Śmierci — żołnierze niemiecki i rosy. 

Mogił jest kilkanaście. Ws. kie okropnie 
zanieabane, niektóre zapadłe w ziemię, ukryte 
pod gęstą pokrywą z traw i chwastów. Smu 
trego widoku dope!niaja połamane krzyże, 
w których okaleczonych ramio ach tkwi głę 
bcka tradycja zapomnienia i skarga przeciw 
okrucieństwu człowieka. Tak bowiem destru 
kcyjnemu „działaniu czasu i klimatu przy- 
szedł w sukurs człowiek z całym zasobzm 
swego egoizniu, który był ni 
stworzenia dewizy: „cel ušwi 

Idąc iwidocznie pc linji tej zasady, obec 
ny właściciel i opiekun rzeczonego parku, p. 
Paweł Titow, wpadł na praktyczny skądinąd 
pomys: wyzyskania kapitału, odpoczywaja- 
cego w starych, po kilkadziesiat lat liczących 
jeziorach, zasadzonych w. celach dekoracyj- 
nych przez poprzednich właścicieli. Nie licząc 
się ze względami estetycznemi, p. Titow roz 
począ: wyrąb drzew. Bezpłanowość prowa- 
dzonych robót oraz brak zastosowania ele- 
mentarnych środków, któreby zapobiegły e- 
wentualnym. szkodom, wiywołaijy smutne 
nestępstwa. Zrąbare drzewa, padajac ra 
cmentarz, połamały i powywracały krzyże 

  

    

  

   

       

  

    

: Wszyscy mieszkańcy wsi Michałówki, oraz zdemolowały miejscami okalający go 
 im-ka Rukojń, koł. Rukojń, wsi Zadworce, mur. I dopiero interwencja miejscowego 

post, P.P. przerwała „fachową* gospodarkę 
p. Titowa. Zrabane jednak drzewa w 'cal- 
szym ciągu leżą na cmentarzu _ widokieni 

-zaść. Podgórna i zaść. Smolanka. 
9 Następują liczne podpisy. 

ZABŁOCIE swym nasuwając. smutne -refleksje... 
k/Lidy. Kończąc, wyrażam gorące pragnienie, aby 

A słowa moje dotarły do wiadomości tych czyn 
| — Z naszego kącika. Hen, tam pod Lidą, ników, w których kompetencji ieży roztacza- 

przy szosie Wilno — Grodno, oddałone o nie opieki nad opuszczonemi, szaremi mogi- 
„56 klm. od kolei, leży Zabłocie. Do niedaw- 
na duża tylko wieś kościelna, od chwili wy 
budowania szosy —. wyrosło Zabłocie „na 
spore miasteczko. 

RE Równolegle z rozbudową obudziło się tu 
także i życie społeczne. 

(A Na niwie tćj najdawniej pracował w Za- 
"błociu emerytowany pułkownik pan Bańko- 
wski, który iwprost z młodzieńczym zapałem 
samozaparciem się i poświęceniem, odda- 
"wał swą pracę dla dobra ogó!nego, stojąc na 
czele Kasy Stefczyka, Spółdzielni Mieczar- 
skiej, będąc opiekunem społecznym przy tu- 
„ejszej gminie, zajmując stanowisko kore- 
spondenta Państwowego Urzędu Statystycz- 
mego 4 tp. , | ‚ 

R Dopiero przed paru laty pan Bańkowski 
znalazł ofiarniejszych współpracowników w 

+ osobąch ks., wikarego. Malinowskiego i nau- 
_ izyciela miejscowei szkoły, pand Wit:ow- 

| skiego. | 
i Ks. Malinowski przedewszystkiem zreor 
8 garizował tutejsze Stowarzyszenie Młodzie- 

„ży Polskiej, którego kadry podniósł iloś- 
ciowo, lecz głównie jakościowo. Stojąc na 

,szele Stowarzyszenia, urzadza liczne przed 
| stawienia teatralne ! kinowe, oraz zabawy 
 teneczne, 'a uzyskane w ten sposób pienią- 

łami żołnierskiemi. 
Tadeusz Leśkiewicz. 

BARANOWICZE. 

-- Rozpoczęcie Tygodnia Lotniczego. Ty- 
dzień lotnicza - gazowy w roku bieżącyri 
rczpoczęto w dniu 6 czerwca capstrzykieni 
orkiestr wojskowych, strażackiej, a na te- 
enie kolejowym — kolejowej. 

Orkiestry przechodząc ulicami miasta 7 
pochodniami sciągały tłumy / publiczności, 
przysłuchując się grze. Orkiestra 78 pp. za- 
trzymała się przed pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza, gdzie odegrała Hynvi Narodowy. 

Dzień 7 września rozpoczęto pobudką 2 
godzinie 7 rano. O godzinie 9 odbyfo się na- 
bożeństwo w kościele parafjaln/m, nabożeń- 
stwo odprawił ks. kanonik Żołądkowski, wy 
głaszając odpowiednie kazanie, o godzinie 
1.30 nabożeństwo w synagodze, które od- 
prawił rabin Wejcel, edpowiednie przemówie 
nie o znaczeniu dnia wygłosił rabin rządowy 
Szapiro, oraz prezes kamitetu inż. Layman, 
« godzinie 10 odbyło się nabożeństwo w ce” 
kwi, które odorawił i odpowiednie kazani: 
wygłosił ks. Mackiewicz. 

O godzinie 10.30 a placu Legjonów mszę   

  

dze, przenacza na Dom Ludowy, którego polową odprawił ks. kapelan Wałasek, który 
budowa «przybiera coraz to  realniejsze wygłosił bardzo treściwe kazanie o znacze- 

niu LOPP. Nabożeństwo 
nów 

na placu Legjo- 
c imy publiczności, orga= 

rizacie społeczne zs sztandarami. Po mszy 
wojska i organizacie społeczne i р. м. 
odmaszerowały nod pomnik Nieznanego Żoł- 
nierza zie odbyła się defilada, którą przy 
jął dowódca garnizcnu gen, Krok-Paszkow - 
ski w otoczeniu władz LOPP. { 

Pv defiladzie w sali kina Apollo, ślicznie 
udekorowanej, odbyła sie akademia. 

Akademię zagaił prezes powiatowego ko- 
mitetav LOPP inż. Layman, poczem wygło- 
si przemówienie przepiękne co do formy i 
treści instruktor oświaty pozaszkolnej p. Rey 
mont, poczent od społeczeństwa żydowskie- 
go przemawiał dr. Prass. 

Następnie odbył się koncert orkiestry 73 

kształty, : > 
„ Pan Witkowski natomiast powołał do ży- 

"cia instytucję również nader pożyteczna, ja- 
ką jest straż Ogniowa, której wyszkolenie 

/ techniczne i sprawność fizyczną oceniona na 
_ popisie w Wawiórce, przyznając. pierwszą 
nagrode. Utworzenie Strzelca w Zabłociu by 
ło również zasługą p. Witkowskiego, jednak- 

że organizacja ta nie przyjęła sie na grun 
cie zabłockim i nie przejawiwszy  żywszej 

„ działalności —' upadła. 
-. Wydajna i naogói dość zgodna praca 
ks „Malinowskiego { p. Witkowskiego zosta- 
4a zaigącona przez ostatnie . wybory do 
Sejmu. Obaj ci społecznicy znaleźli się we 
wrogich obozach politycznych, podzieliło się 
ale Zabłocie na „endeków** i „sanatorów* 
przyczem podział ten był tem silniejszy, że 
„weszły, tu w grę zwykłe małomiasteczkowe 
antagonizmy. L ; 
“Ale wybory nalcžą już do przeszłości, 
minęła już częściowc niebezpieczna fala za- 
etrzewienia politycznego, wszyscy wzięli - 

gię znowu do warsztatów swej pracy „pro 
publico bono”, w której szukają zgody, a 
tczega wymownym wyrazem był gremjalny 
 ddziął w tegorocznej presji Bożego Ciała— 
wypadła ona naprawdę, jak na Zabłocie — 

— wspaniale. х - 2 
‚ А więc praca znów zaczęła się pod zna- 

_ kiem zgody; czy na długo, pokażą najbliż- 
sze wybory do ciał prawodawczych! N.G. 

к “| KOLESNIKI. 
| —,Czy można milczeć? Do jakiego stop- 
nia psychika człowieka współczesnego wy- 
 paczyła sięi zobojętniała na rzeczy poważ- 
ne, otaczane przez ogół kulturalny, głębo- 
ką czcią i szacunkiem, niechaj scharaktery- 
zuje poniższy obrazek: na terenach przyle- 
gających do miasteczka Koleśnik,: ieży stary, 
smętny w swem zaniedbaniu park. W głębi 
parku, z-pośród' bujnie rozrosłych traw i 
'krzówów. wyzierają zniszczone przez czas ii 
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6 godzinie 16 w ogrodku Straży Pożarnej 
odbyła sie zabawa ludowa, która zgroma- 
dziła nienotowaną dotąd w Baranowiczach 
ilość publiczności, sprzedano biletów 720. 

Takie powodzenie należy zawdzięczać 
zarządowi koła LOPP Straży Pożarnej, a w 
szczególności jego prezesowi p. Arośnowic- 
kiemu. Bawiono się, ochoczo dc godziny 12 
w nocy, Oprócz tańców, różnych zabaw,, 
czynne były przez cały dzień hustawki. | 

Po .obiedzie zwiedzano także wagon 
okg. dyrekcji wileńskiej PKP, który Dyrek- 
cja wysłała na ten dzień. Wieczorem w ki 
nach wyświetlano cdpowiednie filmy, uży- 
czone przez dyrekcję kolejowa PKP. W mię 
dzyczasie zwiedził przedstawiciel komitetui 
kolejowego LOPP, budujące się lotnisko. 

W ciągu całego dnia odbywała się kwe- 
sta uliczna, która pomimo narzekania na 
ciężkie czasy miała powodzenie. 

„Wieczoreni z wieży strażackiej widoczny 
był napis: „8 Twdzień Popierajcie LOPP*. 

Pomysłowy ten napis urządzony został 
staraniem koła Straży Pożarnej. 

Rozpoczęty z taką pompa Tydzień Lotni- 
czy zapowiada się dość pomyślnie, jeżeli się 
zwažy; że iw ciągu 2 dni ofiary i zbiór- 
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gdyż robiono przygotowania do „ba- 
„ taille des fleurs“. O godzinie 2-ej po 
południu zaczęły sie zjeżdżać powozy 
' auta ubrane z wielką Starannością, 
jako ule złociste, w których urocze fran 
cuzeczki, również przebrane jako pra- 
cowite pszczółki, z wielkim zapałem 
odpowiadały na „strzały publiczności, 
odstrzeliwując się wiązkami mimozy, 
gwoździków i innemi kwiatami. 

Inne powozy były ubrane, jako wia 
fraki z młynarkami, był też i róg ob- 
fitości, królewna poprzedzana przez ka 
walkade dworzan konno, była też i ka- 
walkada amazonek konno. gwiazdy 
ste. etc. Sensację wzbudzała starsza, 
otyła pani w wieku około. 70 lat, sama 
„jechała powozem ubranym mimozą, ni? 
„odpowiadała na strzały skierowane w 
„jej kierunku i wcale się nie uśmiecha- 

! za ła nawet. Część publiczności za każ- 
dni znakomity „karnawał w Nicei”, zre dym razem witała ja dowcipami, inna 
sztą Pan nic lepszego w całej Nicei znowuż cześć — oklaskami co jednak 

ie znajdzie dzisiaj:'*. W prżewodniku nie przeszkadzało tej pani. cierpliwie 
wyczytałem: później, że ceńy numerów jeździć wzdłuż zwartych szerewów pu- 
podźne, jako: obowiązujące w czasie kliczności. Wszędzie panował ńastrój 
głównego sezonu t.j. w czasie karnawa wesoły, niefrasobliwy, ZA 
łu są przez właścicieli hoteli podwyż- 
szane „sans propertions determines“. 

Nazajutrz od rana „Quai des Etat 
'Unis*, było: zamknięte dla przechodni, 

Rywjera francuska 
Wychodząc z pociągu w Nicei, -0b- 

"myśliłem. sposoby samoobrony przed 
wykle tłumną i krzykliwą rzeszą szwaj 
carskich hotelowych, lecz ku memu 
zdziwieniu, przy wyjściu z dworca nie 
znalazłeńń ani jednego. Wszystkie ho- 

_ tele przepełnione, objaśnił mnie tra- 
__garz, niech pan iepiej tym samym po- 
_ ciągiem iedzie do Cannes, tam takie- 
“go przepełnienia niema. Jednak. zde- 
| cydowalem się szukać miejsca w Nicy. 
A 'W „końcu, zaproponowano mi w jed- 
_ nym hotelu nocleg w wannie za dość 

wysoką cenę. ||| Gai 
Na moje zdziwienie, że za wannę 

| tyle należy płacić właściciel hotelu wy- 
Krzyknął: „Jakto Panie, przecie jutro 

' aaniy „bataille des fleurs*, a za parę 

A 
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, Innego zupełnie rodzaju: zabawą 
„ jest znakomity „karnawał w Nicei". Tu 

s przedówszystkiem trzeba ubrać się. w $. 

  

  

g DZIŚ LOTERJA F 

„Stare ubranie i uzbroić się w druciane 

  

Znów śmiały na 
KRAKÓW, PAT. —- W dm 13 b. m. przed południem na miesakanic 

  

Włocka sekretarza T-wa Ja: 'erznic 

pad w Krakowie 
dr, Jozeia 

Kopalń Węgla, nieznani bandyci dokonali nie- 
zwykle -miułego napadu. W hwit, gdy w mieszkaniu była tylko służąca z 8-letnim sy 
nem do mieszkania wtargnęli 4 apastnicy *steroryzawawszy rewowerami służącą i jej 
syna, związali ich i zamkneli w 'szience. B >andyci rozpró!i następnie 

  

kieni kasę ognio- 
trwałą i skradli 170 tvsięcv zi. gvtówka, oraz waluty zagrariczre wartości kilkuset zł. 
Ponaato łupem bandytów padła znaczna ilość biżuterji, wartości kilkuset złotych 
splądrowaniu innych pokoi. dzie nieniędzy nie 

  

przez mi”og> zbic”. N wszczęty | 
zów, przybyła na miejsce kradzieży policja i wszczęła energiczny poś 

Po 
nałezieno ba'xdyci, nie zatrzyatywani 

przez służąca, której udało si 

  

      » uwolnić z wią 

  

Automobilišci włoscy w drodze do Olkusza 
' BERGAMO. PAT, — We.or'j nastąpił stąd odjazd pierwszej grupy automobili- 

stów do Polski, którzy z iniciatywy oddziału włoskiego automubil-klubu, p:zedsiewzięli 
llo pod Olkaszem, by w patrjstyczną wycieczkę samochedowa do grobu Franciszka Ми 

imieniu rodzinnegc miesta złożyć hołd jego bohaterstwu. 

KIEKIS TY 

W WIRZE STOLICY. 

LIKWIDACJA STRAJKU. 

Dyrekcja tramwai wnet skapitulowała 

i jeszcze tegoż dnia, co wybuchnął straj! 
zgodziła się na wszelkie ustępstwa, więc: u- 
surięcie znienawidzenego kałkulatora Kwiat 
kowskiego, niewprowadzanie żadnych różni- 
cowań w płacy, niepociąganie nikogo do od- 
Fowiedzialności. 

Zdawała się, że jo takim sukcesie robot- 

nicy i tramwajarze Lęda zadowoleni, tymcza- 
sem ta hołota we środę znów nie stawiła 
się do pracy. Daj kurze grzędę.., konduktorzy 
vagle *przypomnieii sobie, że mają za dużo 
różnych gatunków biletów i stąd kłopota, 

motorniczym obrzydi szczegółowy rozkład 

iazdy, wszyscy uznali, iż są przepracowani, 

przemęczeni. Podwyższyć płace, zwiększ 

tabor 'udzki, więcej względności, komfor- 

ži 

  

Tałatajstwo rozruchwalone nie wiedzia- 

ło już czego żądać. Tramwajarze są, jak na 

swoje skromne kwalifikacje, najlepiej płat- 

e: 

@ 

   

  

Druskieniki | 

    

  

y ami stolicy. Ale zasmakowali 
w n'erobstwie i pragnęli zgnebič magistrat 
Nie wiadomo jakby się to skończyło, gdyż 
kemuniści podżegali głiptaków do coraz bez 
myślniejszych postułatów, a magistrat roz- 
tropneścią i obrotnością nie grzeszy — szczę 
ściem energiczna interwencja ministerstw 1 
Fracy doprowadziła wiarchołów do rozumu. 

— Otrzymališcię czego żądaliście, ogło- 
siła władza, dalszy strajk jest bezpodstaw- 
hy. Kto natychmiast nie stanie do pracy, bę- 
dzie ww ny za rezygnującego z posady— 
dyrekcji wolno będzie go wylać bez odszko- 
dowania i zastąpić go nowym  werbowni- 
kiem. 

"o podziałało jak kubeł wody. Nie ba- 
cząc na podżegaczy, wszyscy rzucili się do 
warsztatódw i remiz. Po paru godzinach 

    

biedni warszawiacy nareszcie przestali człą 38 0 Odpoczynek i 
  

ć piechotą, a tak: 

znów zaleli się łzami. 
ówkarze i sałaciarze    

Swoją drogą, jeśli nikt nie zostanie uka- 99 letniego teatru 
„dochodzi szum miasta, rany za ten karygodny straj, to niema 

nes sprawiedliwości! 
no K. 

N 

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 (NOWE ŹRÓDŁO WYSOKIEJ 
WARTOŚCI) kwasowęglowe, 
ktroterapja, Inhalatorjum, Gabin 

Pierwszorzędny Zakład stosowania słońca, 
wietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

borowinowe, Hydropatja, Ele- 

et Ginekologiczny. 

po- 

Plaża na wyspie niemeńskiej. 

ZDROWO, ZACISZNIE, PRZESTRONNIE | TANIO: 
U _ Sezon trwa od 15 maja do 30 września. pas 7 

Dlareumatyków icierp 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, podagrę 
i bółe nerwowe nie powinien wątpić w moż 
liwość swego uzdrowienia, gdyż już  tysią- 
ce udręczonych odzyskało swe zdrowie 
przy pomocy Togalu, O swych doświadcze 
niach, poczynionych z Togalem, donosi nam 
p ]. Szerr, lwów, Lindego 2/I m. ! co na- 
stępuje: od wielu !at cierpiałem na reuma- 
tyzm i okroone rwanie w prawej nodze. 
Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 
1óżnych środków leczniczych jako też 
dwa razy byłem w miejscowościach kąpie 
lowych zagranicą, Skutek był jednakowoż 
tvlko przejściowy, bóle zawsze wracały 
nie odczuwałem poprawy, Przed około trze 
raa miesiącami zwrócił mi mój znajomy u- 
wagę na Togal, który też natychmiast naby 
lem w aptece. Togal zażywałem codziennie 
trzy razy po 2 tabletki. Już w pierwszym 
tygodniu odczułem znaczną ulgę, a w trze- 

ących na bólenerwowe! 
i czuję się, jak nowonarodzony. Tabletki 
Togał będę każdemu  cierpiącemu gorąco 
rolecał, Podobnie, jak p. Sz. donosi wiele 
tvsięcy, którzy przyjmowałi Togal przy reu- 
matyzinie,  podagrze, trwaniu w stawach, 
bólach nerwowych i. głowy, przeziębieniach 
i pokrewnych niedomaganiach. Tabletki To 
gal są nieszkodliwe dla żołądka, serca i ia 
nych organów. Togal nietylko natychmiast 
uśmierza bóle, lecz vsuwa w naturałny spo 
sób pierwiastki chorobotwórcze, a wiec 
zwalcza w zarodku te niedomagania. Dlate- 
go nawet w chroricznych wypadkach — о- 
siągnięto przy pomocy: Togalu. nadspodzi»- 
wanie pomyślne rezultaty. Jeśli wiele ty- 
sięcy vekarzy ordynuje ten środek, to każ - 
den z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
ze. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcia 
tylko Togal. Niema nic lepszego! We wszy- 
stkich aptekach.   cim pozbyłem się tej przykrej dolegliwości 

  

ki daiy z górą 1000 zł. : 
Szczególne zainteresowanie bndzą w 

społeczeństwie ćwiczenia OPG i OPL, które 
odbędą się 12 czerwca, obecrie o niczemi 
inneri w mieście się nie mówi, a LOPP ma 

siatki na twarze. Gdyż tutaj kwiaty i 
cenietti zostały zastąpione przez pew- 
nego rodzaju %rut z kredy, który to 
srut sprzedaje się po minimalnej cenie, 
zaś jako główni wojownicy występują 
uiicznicy miejscowi. Niektóre panie wi- 
działem bez siatek zupełnie bezradne. 
Wobec gestych razów mierzonych 
wprawną ręką doświadczonych łobu- 
żów miejskich, zakrywały twarz ręka- 
mi i stawały na ulicy, póki ią kto nie o- 
bronił. 3 ‘ 

Zato pochód masek jest imponujący. 
Korowód przechodził przed Jego Maje- 
statem Królem karnawału w ciągu ki! 
ku godzin. Maski są pomvślane bar- 
dzo oryginalne i niepozbawione vewne 
go humoru, artyzmu i komizmu. Wi- 
dok nadzwyczaj oryginalny, ciekawy i 
nic dziwnego, że posiadający duży roz 
głos. Podobno większość. masek ko- 
goś przedstawia z więcej znanych o- 
sób w Nicei. Po defiladzie znowuż na- 
stępuje odznaczenie poszczególnych 
lepszych masek przez specjalną komi-. 
się i rozdanie nagród. Uroczystości są 
zakończone, wieczorem w Casino wiel- 
kim bałem maskowym. Ogromny 
gmach Casina nie może pomieścić na- 
tloku zamaskowanej publiczności. Czę 
ściowo też zabawa przenosi się na u- ; NE SAARE i 

  

ANTOWA 
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powodzenie, gdyż sprzedaje posiadane ni 
składzie maski. ; 

Jak wypadną ćwiczenia napiszemy nie- 
nawem. * 

Zi 

a 

Z księżycem pod ramię 
Tak się już złożyło, że ludzie, którzy 

niają pieniądze 

cach), nie mają czasu i ochoty, zaś ci, co 

ich nie mają, natomiast mają czas, i dużo 

dobrych chęci. 

Dzięki temu zbiegowi okoliczności, jedni 

i druczy pozostają w skwarne dnie ietnie w 

Wilnie, chcąc mieć jednak uczucie złudne, 

wieś im przypominające, chadzają do tak 

zwanych ogrodówi miejskich i „cielętników". 

A ogrodów tych i miejsc zacienionych 

posiada Wilno sporo.. 

Jest Góra Zamkowa, 

  

ordynacją Loren- 

za zwana, Bernardynka i dużo, dużo miejsc 

cichych i przytulnyck. 

Pójdźmy po ogrodach Wilna. 
skończona, Praca skołatane nerwy wo 

  

księżyc nam sprzyja 

Cichy ogród Bernardyński.... 

Nie snują się już przechodnie, śpieszący 

—zdaleka, jak cedzony, 

Na ławkach natomiast rojno. 
Z trudem znajduję miejsce na ławeczce. 

Siedzi dwóch młodych ludzi, na czapecz 

kach błyska trójząb batorowy — akademi- 

CY... 

Więc nie przeszkodzę zapewne. 

Chwila ciszy i -dolatują mnie urywki 

tczonej rozmowy:. 

— No, i co dalej, kolego? 
— Nu, i wtedy oparła ona planum tem- 

ale o mój obojczyk, a ręką swa chwyciła 

część przedramienia, gdzie znajduje się 

sticulatio radio-ulnaris,... wtedy poczułem.,, 

-— Rozumiem, nervus brachialis...! 
Zrczumiałem — medycyna — pierwszy 

ROD por 
A 
  

rok, osteologja. 

с 

u 

Czy też niedyskretne zwierzenia młedzień 

ca, będącego pod urokiem pani Wiedzy i 

amtej... drugiej kochanej? 

Chrząkam ostrzegająco, że słucham i ru- 

zumiem..... 

Zi 

"które 

Młodzieńcy odeszli,,, Skrzyp piasku i 
nów cisza. 

Aleja nasza tworzy kąt ostry /z inną, na 
iedzą tiwki, a ha mich jakieś płamy 

  

ludzkie. 

— Ui kochasz..7 — dolatuje z  sąsie 
dztwa szept i jak zawsze bywa... brak nań 
odpowiedzi 

  

Atmosfera Bernardynki jest naelektrvzo- 
wana, bo i słowik gdzieś zaklaskotał. 

Idę dalej, oto drewniane pudło teatru 

przywraca mi równowagę... Zahuczały w 

nim cklaski i kilka osób wybiega na ga- 
zen przed teatrem na papierosa.. 

Robi się ludno i hałaśliwie. Idźmy da 
lej=. ; 5 

W t. zw. Cielętriku pusto teraz. Niańkt 
tsypiają dzieci po domach, a ułani w ko- 
szarach śpiewają właśnie modlitwę wieczor 
ną po apelu. 

Pójdźmy na Antokol. | 
Przez bramę starą i szanowną, która 

Rusžczyc wyczarował w swej „Przeszłości”, 

wślizgujemy się do jwinętrza. — Pusto i 
tu teraz. Białe chałaty szpitalne żołnierzy, 

snujące się dzień cały po alejach odwieczne 

go parku, poukładane po salach, eterem 
pachnących, drzemią. 

Park sapieżyński, stary, przecudny, о- 

varty o białe, dumne mury pałacu. 

Inaczej tu kiedyś bywało... , й 

Po alejach, iuminowanych wielobarwne 

imi lampjonami, wśród posagów białych, 
snuły się piękne figurynki rococo. 

Biała peruka i frak wżorzysty, i piękna 

  

w ogrodzie Bernardyńskim na rzecz Wileńskiego T-wa | 
"OPIEKI NAD DZIECĄI 

  

licę. Bawi się tu całą Nicea: i sztywni płacąc za wszystko funtami. 
Anglicy i weseli Francuzi. Nazajutrz 
jest już post. Jednak tego postu i sro- 
dy popielcowej trudno tu zauważyć. 
Wszędzie ludno, gwarno, w restaura- 
cjach wszystkie menu są wyłącznie 
mięsne. Dla mieszkańców Nicei jedno 
jest tylko ważne: główne atrakcje kar 
nawału przeszły i tem samem skończył 
się główny sezon, a z nim zaczyna się 
odpływ gości. Ceny, w hotelach. i re- 
stauracjach spadają, na dworcu  zja- 
wiają się tłumy szwajcarów  hotelo- 
wych przed przyjściem każdego pocia- 
gu. , : 

Jednak na ulicach wszędzie jeszcze 
pełno i będzie podobno pełno aż do 
rnaja mniej więce; kiedy zaczynają się 
już upały. Na głównych ulicach nad 
uiorzem słychać ięzyk angielski pra- 
wie tyle samo, co i francuski. Mnóstwo 
tu starych Anglików i starych Angie- 
lek kupuje, ogląda, spaceruje. W skle 
bach język angielski wywiera wprost 
magiczne wrażenie. Subjekt sklepowy, 
gdy wejdzie do sklepu Anglik, przepra- 
sza innych klientów i biegnie przede- 
wszystkiem. obsłużyć 
jest czar mocno stojącego funta. An- 
glicy. zaś dziwią się, że wszystko jest 
tak tanio i kupują” co im się pokaże, 7 ruletką znacznie si 

427] X 

Anglika. Taki. 

Wieczorem Anglicy przebierają sie 
w smokingi, panie w wieczorowe tua- 
lety. Inne narodowości idą na obiad w 
codziennych ubraniach. Później opera, 
lub dancingi, ruletka etc. O północy na 
ulicach cisza kompletna. Rzadko gdzie 
się spotka przechodnia. Wszyscy spią 
gdyż ci co przyjechali, to przyjechali 
przeważnie dla zdrowia. Rzeczywiście 
publiczność Rywjery stanowią przeważ 
nie sami starsi panowie i' starsze panie. 
Młodych panów jeszcze trochę się spo 
tyka, zaś pań młodych wogóle рга- ' 
wie że niema. Nic też dziwnego, że one 
właśnie najwięcej tęsknią do Rywje- 
ry i dla nich to jest ziemia obiecana. 

Pogoda tu jest śliczna. W lutym mo 
żna chodzić bez palta. A jednak po- 
mimo, że wiatrów prawie że niema, be 
góry osłaniają z trzech. stron — jed- 
nak wszyscy po przyjeżdzie się prze- 
ziębiają i Kilka dni muszą przechoro- 
wać. W tym roku wyjątkowo Nica jest 
pełna. Cannes, Monaco, Mentona pu- 
stawe, za$ mniejsze miejscowości, jak 
naprz. Juan les Pins zupełnie puste. 
Kryzys i tu odbił sie. Podobno sezon 
bieżący dał trzecią część zeszłorocznej 
ilości kuracjuszy; obroty w. casinach , 

e zmniejszyły. 

    

suknia pani, pieska na złotym: łańcuszku wio 

(policzyć można na pal- dąca, piękna pani w pięknej sukni, na spro , 

wadzenie której z Paryża setki wsi polskich, 

młynów i sadów pracowało. 

Zdaleka od pałacu, przez jarzące się ok 

ra, płynęła słodka mełodja poloneza, a na 

folwarku szeregiem oczekiwały karoce 

Jak sen — jak piękny lazienkowski sen. | 

A dalej ciche dworki Antokola. 

to już czasy... 

Klawikordzie biała panienka i mło- 

dzien w tahaczkowym surducie z gitarą... 

A na ścianie, w złotych ramkach sylwet 

ka pradziada. 

Biale panienki, biate dwory i.srebrzysty 

Irne 

Przy 

   

Lsiežyc. 

Aż iwtem zamilkła gitara, a zabrzęczały 

ostrogii. 

Pierzchły księżycowe „dumy osjaniczne... 

  

„Blocha” poszła do ułanów, a młodzień- 

cy z Antokola, fatermórdery, na kołnierz u- 

łański zamienili... 

Serduszko białej panienki i dusza bia- 

łych * dworów: zamarły. 

Czy dziś kołacze się jeszcze? 

Trzebaby wytrawnego ucha medyka— 

ny w tym snie letargicznym tętno serca po- 

słyszał —. 

A jednak tak tu pieknie na Antokolu... 
Przenosimy się na inny kraniec miasta. 
Inne drzewia, inni ludzie. 

Zakret. 
Rznie tam harmonja, a wśród  baterjt 

butelek od piwa zasiada towarzystwo, po 

Hugujące sie „regjonalnym“ dialektem c'et- 

ki Albinowej, a opodal huczy karuzela. 

Dwie bogato ubrane sylwetki kobiece 

idą przez las. 

— Skolko wy dali za szołkowyj kost'um, 

Roza Dawidowna? : 

Scierpłem ja i biedny kaleczony jezyk 

rosyjski. 

  

Uciekajmy 
śpiewają. 

stąd. tu i ptakż leśne. nie 

Mijamy zdążające w stronę „miejsca sa- 
baw” pogotowie i wracamy do starzgo 

Wilna 

Srebrzą się tu białe mury, głaszcząc 
cienie drzew... ‚ 

fułe, kochane ogrody starego Wilna 
Leje się na nie teraz smuga księžyca. | 

Wypłynął on właśnie z za. Wilji i odpo 
czywa na wieży katedralnej zmęczony. 

Na srebrnej jego tafli ciemny: punkt. 

To Twardowski... F. Dangel, 

  

Pan wojewoda dziękuje har- 
cerzom wileńskim za udział: 

w akcji ratowniczej 

"7 Pan wojewoda Stefan Kirtik: 
Jis przesłał Komendzie Wil. Chorągwi: 
Harcerzy pismo następującej treści: 

„WW związku z powodzią, która na 
wiedziłą wiosną roku bieżącego miasto. 
Wilno w rozmiarach, nienotowanyck, 
od dziesiątków Jat, przesyłam Harce-. 
:zom Wileńskim, którzy brali czynny 
udział w akcji ratowniczej w dniach 
powodzi, moje najserdeczniejsze po- 
dziękowanie i uznanie za ich ofiarną i 

pełna, poświęcenia: pracę. ; 

   
Przedewszystkiem ucierpiały rniej- 

scowości mniejsze. Kwiatów tu moc i 
to prześlicznych, chociaż w tym roku 
inało kto kupuje. Ceny jedmak są na 
kwiaty wysokie. Stwarza się Oryginal- 
na Sytuacja, że w Londynie podobno 

  

kwiaty z Rywjery francuskiej są tań- - 
sze sze niż na miejscu produkcji. 

Pomimo wszystko ruch w Nicei jest 
cuży. Sznury automobili najdroższych 
marek sunie świefnie utrzymanemi szo . 
sami. Szoferów tu niema, gdyż 'to tył 
ko balast. W razie o ileby coś się ze- 
psuło, to ma się literalnie co parę ki- 
lometrów garaże świetnie wyposażone 
które momentalnie usuną każdy deiekt. 
śliczne parki, wybrzeże morskie o cu- 
downych widokach, drogi świetnie tw 
trzymane dają tu możliwości automo- 
biliście przemiłych spacerów. Wszyst- 
ko tu iest pomyślane z takim gusteni, 
i jednocześnie z tak dużym nakładem, 
że gdy się widzi Rywjere włoską, któ- 
ra jest dużo gorzej urządzona od fran 
Ccuskiej, to dopiero: się widzi jaki о- 
gromny nakład pracy włożono w te 
całość. Nic też dziwnego, że Włosi za- 

zdroszczą Francuzom ich Cóte d'Azur 
i chcieliby popróstu im to odebrać dla 
siebie. Ale ten pieczony gołąbek łatwo. 
nie, przyleci. A. BrOchocki. 
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W ostatnich czasech wyrobilo się poję- 
cie wśród ludzi skądinąd całkowicie inteli- 
gentrych, jakoby tkactwo reczne utożsamia 
ło się z tkactwem ivdowem. 

Tkaniny ludowe. istotnie nader piękne * 
subtelne w barwach i motywach, dopiero 
przeć niedawaym czasem znalazły uznanie 
i zastosowanie dekoracyjne. 

Ż powodzenia ich — zupełiie zasłużone 
go —- wysnuto fałszywy wniosek, że tkac- 
«two ręczne polegać musi na naśladowni= 
ctwie wyróbówi ludowych, na tworzeniu pla 
pjatow bez najmniejszego zrozumienia ma- 
terizly i techniki, žub na produkowaniu pseu 
do-artystycznych kilimów o barwach ordy 
narnych i wrzaskliwych, oraz bezsensownej 
kompozycji. 

Przeciwko takiemu stanowi rzeczy pod- 
nsosty się głosy protestu, dowodząc słusznie, 
że wszelkie naśladownictwo w. dziedzinie 
szłuki tworzyć może jedynie rzeczy bez- 
wartościowie. 

Wyroby ludowe trodukować może i po 
winien jedynie lud — oto jest zasada, od 
kiórej nie wolno odstapić. 

Czy należy stąd wnioskować, że całe 
wogółe tkactwo ręczne winno pozostawać 

| wyłącznie w rekach wiejskiego ludu? Bynaj 
mniej Byłoby to całkiem błędne i bezpod- 
stawne ujęcie sprawy. Niewiadomo, dlacze 
go mielibyśmy tkactwo ręczne uważać za 
wyłączny przywilej mieszkańców wsi. 

Tkactwo ludowe, jak każda gałąź sztuki 
l:dowej, ma swój charakter odrębny, Ściśle 
ziączony z podłożen:, na którem wyrosło. 
W twórczości swojei opiera się ono. jak do 
tąd, przeważnie na tradycji. Zamknięcie 
tkactwa ręcznego w ramach produkcji wy 
łącznie ludowej, znaczyłoby zahamowanie je 
20 rozwoju i zamknięcie Ježacvch przed 
nien możliwości. 

  

  

i'w miastach, nie neleży bynajmniej zanie- 
chąć, lecz produkcję tę skierować na właś 
ciwe tory, nie podporządkowując jej trady 
cjom sztuki ludowej. : 

„ Na PWK. w Poznaniu oglądaliśmy bar- 
dzo piekne wyroby tkackich wytworni: kili 
my, makaty, serwety, mające swój własny 

Próba zbombardowania dwor- 
ca wileńskiego 

7 okazji VIII tygodnia przeciwlotnicze- 
go w dniu dzisiejszym, staraniem Woje- 

. wódzkiego Komitetu Kolejowego LOPP. 
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zerganizowany zostanie pokaz ataku  lotni- 
czego na dworzec wileński. 

W czasie między godziną 12 a 14-ta 
eskadra nieprzyjacielskich samolotów przy- 
leci nad objekty stacyjne, obrzuci je bomba- 
ini wybuchowetni i gazowemi, oraz postara 
się wzniecjć pożar. Sytuacja dworca kole- 
jewego umyślnie jest taka, że nie posiada 
prawie zupełnie środków obronnych, to zna- 
czy ami artvlerji przeciwlotniczej, ani eska- 
dry obronnej. Sygnały alarmowe z syren i 
gwizdków lokomotyw, obwieszczać będą 

_ ztliżsjące Się  niebezpieczeństwo gazowe: 
"Cały personel kólejowy, zgodnie z instruk- 
cjami, „przyjmie postawę obronną, gotując 
się do przetrwania ataku. Straż pożarna w 
rynsztunku przeciwgazowym, zmobilizowana 
do wałki ze wszczętym pożarem, wyruszy 

« na ratunek płonących objektów. 
„+, Drużyny ratownicze zaopatrzone w środ 

: ratownicze, nieść będą pomoc poražonyri 
° gazami. Drużyny odkażające pokażą jak 
` ereny zagazowaąne należy odkażać, aby po 
_  cdłocie nieprzyjącjela przystosować je do 

normalnego użytku. Pokaz ataku, bombowe- 
go na dworzec wjjeński poza. pogłądower: 
uświądomieniem okropności nieprzygotowa- 

' rego społeczeństwa na wypadek wojny, 
będzie miał znaczenie lustracyjne. Umożliwi 
cn stwierdzenie Sprawności i stopnia wy- 
'szkołema służb kolejowych w dziedzinie 

" obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. 
Da to możność stwierdzić niedokładności 

`° 1 braki, których USUNIĘCIE jest niezbędne, a 
_ które w razi: rzeczywistego niebezpieczeń- 

_' stwa mogą mieć groźne. następstwa. 
Udział w pokazach biorą wszystkie orga 

| 1izacje kolejowe, które w tym czasje. bedą 
w pogotowiu bojowem; ponadto pomoc swą 

zadeklarowali komenda miasta i pułk lotni- 
czy w Lidzie. : 

  
*W razie niepogody, pokaz nie odbędzi: 

   
TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
Ž czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie iłoczynów 

zamiast dziełenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy buchalterów i Pachnistczów 
opracował JÓZEF ZGIERSKI 

% Do nabycia we wszystkich księgarniach gł 

|. Odlewnia „Metalowiec“ 
‚ “J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 
e od iw. „ wymonuje odlewy, żeliwna 

Artykuły piecowe okucie budowlane. 
Prędko i akuratnie, Ceny konkurencyjne, 

        
    

        
      

Przy dolegliwościach , żołądkowo - kis>. 
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę 
viu, zgadze, odbijaniach, 'ogólnem podrażnia 

> Šiu, bolach głowy migrenowych, ząstosowa 
° ме 1 — 2 szklanek naturalnej wody gorz- 

Xiej „Franciszka - Józefa" wywołuje dosko- 
żale opróżnienie przewodu pokarmowego. 
Żądać. w „aptekach i drogeriach. 

  

SŁOŃCA 
НЕСОМ 
REM 

   

'Fkactwa recznego, uprawianego obecnie 2 

Humanistyczne GIMNAZJUM kKoedukacyjne 

zpełnemi prawami (A.) | 
ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

Egzaminy wstępne rozpoczną się dn. 15-go czerwca. 
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& Reczne tkactwo w Wiinie 

  

rodzaj, © icie carebny od sztuki ludo- 
wej. Do ta edrebności powinna dažyč 
wszelka produkcja warsztatów ręcznych. 

     

s 

    

  

Tkaniny artystyczne stanowią jednax 
tylko pewną część ręcznego tkactwa. Obej 
rnuje ono i e tylko ponadto cały dział 
przedmiotów użytkowych, którym nadaja 

  

piętno artystyczne, wyr ając je korzyst- 
nie od produkcji fabrycznej. Tu należą tka 
niny ubraniowć, wszelkie szewioty marynar 
kowe, materjałv burkowe, -krepv, meltony, 
‚ * @., pledy podróżne, koce, lniane tkan: 
nv „L zw. kluczkowe, używane na przee 
ścieradła, płaszcze, i ręczniki kapielowe, 
wreszcie obrusy i serwety. 

Używając do tych kołorów wełny w na 
turalnych kolorach, stosując kombinacje Inu 
barwionego lub  niebielonego szaro-srebrzy 
stego 7 bielonvm, otrzymujemy tkaniny pięk 
nc, trwałe i dla wszystkich dostępne. 

Cały ten dział tkactwa ręcznego winien 
być uprawiany w cśrodkach, posiadających 
znaczne ilości własnego surowca lnu i weł 
ny, a więc przedewszystkiem w naszych wo 
jewództwach wschodnich. 

W Wilnie zorganizowana została przed 
kiki miesiącami Spółdzielnia Tkacka dla 
popierania tkactwa ręcznego, prowadzonego 
w myśł powyższych wskazań. Mieści się 
ns w lokalu Państwowej Średniej Szkoły 
Przemysłowo-Handlowej im E Dmochow- 
skiej i zatrudnia siły już wykwa!ifikowane 
w tkactwie ręcznem, 

Dla wyszkolenia zaś świeżego zastępu 
pracownic w tej dziedzinie otworzcny zo 
stanie od 1 września r. b. przy wyżej wy 

onej szkole Roczny Kurs Tkacki, który 
wać będzie w ścisłym kontakcie ze 
zielnią. Nauczanie na kursie nie będzie 
ło się na tradycjach tkactwia Judowe 

to było dotychczas powszechnie we 
ь iu. Dażyć ono będzie do swobodnej 

twórczości, kształtowanej bardziej przez 
indywidualne zamiłowania i uzdolnienia, niż 
przez tradycję. 

Zapisy na Kurs przyjmuje oraz wszelkich 
informacyj udziela sekretarjat Szkoły Przem. 
Handlowej — ul. Wileńska 10 III pietro. 

, Przy neuralgji, migrenie, i bólach wszel- 
kiego rodzaju działają tabletki Toga: szyb 
ko i pewnie. Nawer w chronicznych wypad 
kach osiągnięto przy pomocy Togalu nie- 
zwykle pomyślne rezultaty. Przeszło 6000 
1ekarzy wyraziło swe uznanie dla skutecz- 
rości działania Togalu. Wypróbujcie więc 
sami, lecz żądajcie zawsze tylko oryginal- 
nych tabletek Togal, niema bowiem nic 'ep 
szego! We wszystkich aptekach. Cena zł.2 
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Zbędny jest wyjazd zagranicę i 
najskuteczniejsze Środki lecznicze i 
wszelki komfort przy najniższych ce- 

nach znajdzie się 

w Zdrojowisku 
Inowrocław 

otworzono 

Emanatorjum Radowe 
Zalecane w schorzeniach stawów i 
mięśni (artretyżmie, reumatyzmie) w 

nowobólach i sklerozie 

najsilniejsze kąpiele so- 
lankowe. kąpiele borowi- 
nowe i kwasowęglowe. 

Inhalacjefsolankowe. Wodolecznictwo. 
Wskazanie: w chorobach kobiecych i 
dzieci, w chorobach serca, naczyń rwio= 
nośnych i górnych dróg oddechowych. 

informuje Zarząd. 

Ina ETER SEREM 

Podziękowanie 
Kończąc Prace ukwidacyjne, w związ: z widowiskiem „Zabicie ' Bazyliszka EA Bakszcie* Harcerski Komitet Organizacyjny 

składu tą drogą serdeczne podziękowanie panu wojewodzie Stefanowi Kirtiklisowi za „specjalnie przychylny Stosunek do imprezy. jako też za gościnę w dziedzińcu pałacoć wym. panu inspektorowi Armji „gen $ Dab- Biernackiemu i panu dowodcy Okręgu Kor- 
pusu gen. inż. Litwinowiczowi za łaskawa pomoc i udział wojska: Magistrątowi m. Wilna za materjalne wsparcie widowiska: Władzom administracyjnym za chętną pomoc w organizacji; panu dr. W. Maleszewskie- mu, panu J. Lokuciewskiemu, panu komen dantowi Waligórze. za serdeczną współpra 
cę z Komitetem; państwu prof. Ludwigom, panu dyr. Ciożdzie, państwu dyr. Markież 
Wiczom za bezinteresowne wypożyczenie 
kostjumów; Akademickiemu Klubowi  Włó- 
częzów za łaskawe użyczenie lokalu į ро- 
noc” zespołowi! Chóru „Hasto“ га bezinterė 
sowny udział w 'eałokształcie widowiska. 

Zarazem Harcerski Komiet Organizacyj- 
ny pcczuwa Się do miłego obowiązku zło- 
żyć gorącć podziękowanie panu Janowi 
Żebrowskiemu, dyrygentówi chóru „Hasto“ za Jego niezmordowan awspėlprace, Zrozu nienie i stad płynący stosunek @о росгу- nań Komitetu. Przemiłe stanowisko pana dy rygenta Żebrowskiego oby było przykładem dla innych panów dyrygentów innych chó- 1ów. ' * ;   

о мо 
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Nominacja sędzieco lilasze- - FRRBAAGANKACZZOYNSCAR EC ODARZZANÓEGOCE 
wicza 

«s Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
mianował sędziego Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie p. Jana Illaszewicza pre- 
zesem Oddziału Prokuratorji  Gene- 
ralnej w Wilnie w IV stopniu służbo- 
wyl. 

- Objęcie nowego stanowiska przez 
p. prezesa Illaszewicza nastąpi po 
zwolnieniu go ze służby w sądowni- 
ctwie. 

Działalność Wileńskiego Oddziału 
Prokuratorji Generalnej rozciąga się 
na teren wojewócztw, wileńskiego, no- 
wogródzkiego, białostockiego i pole- 
skiego. 

Rektar prof. Januszkiewicz obrany ponawnie 
Wczoraj na ogólnem zebraniu pioiesorów Uniwersytetu Stefana Bato- 

rego dokonano wyboru rextorz ua rek szkolny 1931 — 32. W wyniku głose- 
wania rektorem został obravy ponownie prof. dr. Aleksander Jańwszkie wicz. 

Dziś otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej 
Dzisiaj o godz 12.%0 odbędzie się w pałacu Reprezentacyjnym uroczy- 

s'ość otwarcia Muzeum Sztuki Współczesrej, a o godz. 13.30 otwarcie wy- 
stawy Instytutu Popierania Sztuki Polękiej, oraz otwarcie Dorocznej Wysta- 
wy Wiieńskiego Towarzys:'wa Artystów Plastyków. Wstęp za zaproszeniami, 
wystos”wanemi na niedziele u5.egłą. 

czarna ka a“ >= 

iie odbędzie się. 
up. wojewody wileńskiego z okazji otwarcia wystawy 

  
  

  

NADAJE SIĘ 
DO 

APARATOW 
Giliette 

  
  

Chwila decydująca o wszystkiem... 
N-rzekamy na ciężkie czasy. Słusznie, ale zwažcie, že na całym świecie czasy Są 

ciężkie. (oś się w gospodarcu świata popsuło... Chociaż. 
kolwiek trudne: Cóż przyjdzie z biadania? Nic, tylko większe 

  

były © 
dla .udzi pracy zawsze czasy. 

rozgoryczenie, 
depr :sja, zniechęcenie. Cóż moż. być bardziej szkodliwego ponadto! Taki stan bierności 
jest właśnie najgurszy. Osada na duszy: jak niszcząca rdza. 

W sercu i w głowie mamy cały zapas tresk i smutków, ale poco u licha wyszu- 
tiwać p zy«rości i zmartwien'a! W ten słoneczny dzień. nie myślmy o tem... Odwiróćmy 
ra ciwiie oczy cd wszystkich ciemnych stron Życia. Cała natura będzie się z nami 
uśmi=chać, vowietrze wyda się nam wonniejsze, riebo jaśniejsze .. Wstąpi w nas pogoda, 
znużone serce ożywi nadzieja... Nie wszystko jeszcze stracone., 
byśmy, prawa do uśmiechu losu? 

Dlaczegoż nie mieli- 

Zbierzcie się w sobie! Dość Bietności! Świat nateży do ludzi czynnych, do tych, 
co się potrafią wybić z szeregu, do tych, co śmiało i z uporen: atakują swój los! Może 
teraz w śnie, w tej chwili jest twoia kolej! Ba, ałe jak nawiązać kontakt z losem, gdzie 
go szukać?.. Owszem, jest 'drova, którą chadza Fortuna i cbdarowuje 
złote m. Oczywiście trzeba wejść na tę drogę, bo jakże inaczej spotka nas szczodra For- 
runa. Tą drogą Losu jest porrostu Loterja. Nabyty los może stać się zadatkiem nasze-- 
go szcześcia Wygrana w jedzej chwili przedstawia zwrotnicę naszego losu na wielki tor. 
Mając w ręku dar Fortuny, w jednej chwili wyzwalamy 
i wszystlie marzenia bez przeszkód wprowadzamy w życie. 

się z mizernego 

„Otwórz copredzej szczęściu Twego domu wrota- 
Może to właśnie t.ruz los Ci da wór złota... 
Każdy z nas ma sądzoną jedną szczęścia chwilę — 
Bacz, byś jej nfie poniechał i nie został w tyle”. M. Cz. 

  

KRONIKA 
NIEDZIELA 

Dziś JĄ W. s. g. 2 m. 44 

Bazylego 
JUTRO 

Antoniego 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 
z dnia 12. VI. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 756 
Temperatara średnia -l- 15 
Temperatara nojwyžsza -|- 18 
Temperatara najnižsza -|- 13 

Opzd w mm. 2,7 

Wistr: zachodni 

Teudencja: lekki wzrost 

Uwagi: przelotny deszcz. 

Z. s. g. 7 m. 53 

  

  

ZAŁOBNA 

— W poniedziałek 15-go czerwca, jako 
w 12-tą rocznicę śmierci ś. p. Karoliny 
Woyniłowiczów  Męczyńskiej odprawiona 
będzie za spokój Jej duszy Msza św. w 
Kościele Św. Kazimierza o godzinie 7-mej. 
o czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i 
znajomych. Rodzina. 

URZĘDOWA 
— Obcokrajowcy, właściciele przedsi 

biorstw. Magistrat wydał obwieszczenie, w 
którem zaznacza, że  właściciełe przedsię- 
kiorstw: przemysłowych, handlowych, rze- 
mieślniczych, którzy nie posiadają obywatel 
stwa polskiego, względnie zezwolenia Min. 
Przemysłu i Handlu na prowadzenie swych 
przedsiębiorstw, jako obcokrajowcy, muszą 
do dnia 15 września r. b. przedłożyć w 
Magistracie dowód cbywatelstwa lub wspom 

   

riane zezwolenie. W przeciwnym razie po. 
ich wskazanym terminie _ przedsiębiorstwa 

viegną likwidacji przymusowej. 

MIEJSKA 
‚ ‚”- Uroczyste otwarcie Resursy Rzeniie- 
ślniczej. Onegdaj odbyło się otwarcie Resur- 
sy rzemieślniczej. Na, otwarciu Resursy 
cbecni byli wojewoda  Kirtikiis, prezydent 
Folejewski i wielu zaproszonych gości. Po- 
święcenia dokonał |.E. ks. biskup Bandur- 
*Ki, wygłaszając przemówienie, w któren: 
nakreślił stan rzemicsła w dawnej Połsce, a 
następnie życzył nowej placówce kultural- 
ne-oświatowej powodzenia w jej pracy nad krzewieniem oświaty wśród rzesz rzemieślni 
czych. Następnie przemówił p. 

Kirtiklis, wyrażając w gorących słowach 
vrznanie dla Resursy, której brak dawno już dawał się odczuwać i. która ma przed s0- 
2 wielkie pole działania, bowiem potrze ba szerz-enia oświaty wśró r ieślników EE y wśród : rzemieślników 

— Zasiłki dłą rezerwistów wypłaco: : 
dą szybko i sprawnie.. W dad dn: 
szych ukaże się zarządzenie w sprawie wy- 

_Dziś Dzień Spółdzielczości! 

wojewoda. 

płat zasiłków rodzinom osób, powołanych 
na ćwiczenia wojskowe. Zasiłki otrzymają 
tylko rodziny pracowników fizycznych, al- 
bowiem pracownicy: umysłowi, przez cały 
czas ćwiczeń zachowują prawo do otrzymy 
wania pełnego wynagrodzenia w  przedsię- 
biorstwach, w których są zatrudnieni. 

Zasiłki wypłacać bedzie biuro wojsko- 
we magistratu. Każdy ćwiczący, który zło- 
ży podanie o >rzyznanie mu zasiłku, * musi 
również załączyć dowóć, wystawiony przez 
cddział wojskowy, w którym odbywa ćwi- 

czemia, lub przez P.K.U., z dokładnem wy- 
szczególnieniem liczby dni przebytych na 
ćwiczeniach. 

„ Wysokość opłat załeżna jest 
osób, będących na utrzymanii. rezerwisty. 

— Kołonje letnie Rodziny Policyjnej. 
Redzina Policyjna w Wilnie nosi się z zamia 
rem zorganizowania letniej kolonji wypo - 
czynkowej dla sierot po policjantach oraz 
Gzięci biednych . policjantów : w tym celu 
Zarząd zwrócił sie do Magistratu z prośbą 
9 pomoc materjalną 

Magistrat przychylił się do tej prośby i 
wyasygnował na ten. cel 1000 zł. 

RÓŻNE 
— Delegaci Wileńszczyzny u P. 

Prezydenta, Jak donosi „(Gazeta Hand 
lowa', na skutek zabiegów marszałka 
Senatu W. Raczkiewicza, Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej przyjmie na 
zamku w. Warszawie 16:b. m. delega- 
cię gospodarczą z woj. wileńskiego i 
nowogródzkiego, która przedłoży. Pa- 
nu Prezydentowi obrzerne materjały, 
ilustrujące ciężką sytuację ekonomicz- 

od ilości 

rą tych ziem. Skład delegacji oprócz. 
marszałka Raczkiewicza tworzą m. in“ 
prezes Izby Przem. - Handlowej w 
Wilnie Ruciński, prezes Związku Zie- 
mian Bortkiewicz. prezydent Izby Rze 
isieślniczej w Wilnie Szumański, pre- 
zes [|eleński z Nowogródka i inni. 

Audjencja u Pana Prezydenta odbę 
dzie się w godz. od 11 do 12. Tegoż 
dnia delegacja bedzie przyjęta na kon-- 
ferencji przez premjera Prystora, zaś 
w następnym dniu złoży wizyty w in- 
nych ministerstwach. : 

— Osobiste. P. Kazimierz Leczy- 
cki podpisał wczoraj kontrakt z war- 
sząwskiemi teatrami miejskiemi na wy 
stawienie „Sztuby* w jednym z naj- 
bliższych sezonów teatralnych. „Sztu- 
ba* zostanie prawdopodobnie wysta- 
wiona w teatrze Narodowym, w  ję- 
sieni r. b. : : 

-— Stan zdrówia prof: K. Michej- 
dy. Jak się dowiadujemy, znany i ce-. 
niony ogólnie chirurg wileński, prote 

  

wybrańców 

bytowania 

Ś 

M 

O czem zawiadamiają 

   

wioowi, Przeło: 

  

serdeczniejsze Bóg Zapłać 

Ofiara porachunków złodziejskich | 
UCIEKINIER Z WIĘZIENIA ZASZTYŁ ETOWANY PRZEZ KONKURENTA 

Pomiędzy dwoma zawodowyn:i złodziejami, odsiadującymi karę w M 

Grudziądzu  Tomaerėni Rondomańskim, a Józetem Łubczyńskim (ul. Pokój Nr. 243 

istnia' zadawniony spór, powstały na tle podziału łupu, + ; $ 

sa se zło-dziejskich pod pseudonimem „Hamzaty”, po-- 

przysiągt Rondomańskiemu zemstę i mimo, że ten od kilku lat przebywał w więzieniu 
Łubczyński, znany w sierach 

nie ostygł w gniewie, czekając nu okazje. 
Nadarzyła się ona wcześnici niż mógł przypuszczać, bo oto Rondomański zbiegł 3 

z więzienia i przybył do Wilna. 
Przez dwa dni polował na niego „Hamzaty* w towarzystwie _ oddanego s 

kompana cygana kowski S:ypniin, aż znalazł w. herbaciarni Arki Romerowskiego, 

przy ul. Szklaneį Nr. 6. 
Cvgan odegrał w tej sprawie rolę prowokatora. Wszedł do herbaciarni, podsiadł. 

się do Rondomańskiego i oświadczył, że przysłary został przez b. kochankę uciekiniera 
aby zaprowadzić go do niej. 

Dał się oszukać sprytny z!odziejaszek i wyszedł, Tego tylko trzeba było mściwe- 
mu rywalowi. Zaczajony przy drzwiach pchnął go nożem w serce. я 

Zualarmowano policje Zawezwan> pogotowie, Ranny zmarł w drodze do szpitala. | 
W trzy godziny poretr: zabójcę wytropiono i aresztowano w znanej melinie . 

złodziejskiej u Piotra Dzica 
Snał snem sprawiedliwego, jak gdyby sumienie jego 

zbrodnia 

   

Bronisław Szwengruben 
zmarł śmiercia tragiczną dnia 8-go czerwca r. b. Pochowany ra cmeatarzu 

w S*arycai Trokach. Nauozeństwo żałobne odbędzie się w kościele w Sta- 

rych Trotach dnia 17 czerwca r. b. o godzinie 6-€ej rano. 

  

   
Podziękowanie 

*Vszystkim, którzy wzieli udział w smutnych obrzędach pogrzebowych 
męża mojego 

ś. p. Kazimierza Butkiewicza 
zwłaszcza Panu Prezydentowi m. Wilna, Pannie Heindrichównie, Panu Lud- 

ym, nolęzznkom, kolegom i wsplłpracownikem zmazłego, 

ża tek serdeczne oddanie Męzowi ostatniej posługi, ta drogą składa naj- 

Dnia 1-go września B. T. otwiera się 
Koedukacyjna przygotowawcza szkoła 

GIMNAZJUM Ai a 
Bohdany Jankowskiej - Machcewiczowej 

Zapisy dzieci przyjmuje się codziennie 2—5, 

e 

SIOSTRY I BRACIA 

ŻONA. 

więzieniu w | 

    
"sobie , 2 

nie obciažela straszna 

   

    

       
  

«ażdy Radjoaniatar powinien wiedzieć, że 

baterie anodowe, głosniki, słuchąwki etc. najtaniej 

w firmie Michał GIRDA | 
Zamkowa 20 tel. 16-28. 

Akumulatory,  Radjosprzęt, 

  

„Spółdzielczość iest oryanizacją ludzi nie słów, lecz czynów, 
„kaseł, ale twardej, codziennej 

Kapitały i drobne oszczędności, ulokowane 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu Nr. 28 w Wilnie Sa 

dają najwyższe oproc' ntowanie i gwarantowane są kapitałarii własnemi 
В 'mku, braz mieniem członków. 

Bank Antokoisk w;daje pożyczki w sumie od 150 do 1200 zł. i przyjmuje * 
urezpieczenia grupowe dla P.K.O. bez badań lekarskich i przy wypłacal- 

nosci ubezpieczonych sum niezwłocznie. 

sor USB., dr. Kornel Michejda, zapadł 

ciężko na zapalenie płuc. 

W dniu wczorajszym chory prze- 

był kryzys. 
NADESŁANE 

— Zarząd Związku Zawodowych „Pra- 

cowników Samochodowych w Wilnie niniej- 

szem powiadamia, że p. Stanisław Gryto, 

pyły członek i sekretarz Związku. został 

zwolniony ze swego stanowiska, jak rów- 

nicž cofnięte zostały wszystkie pełnomocni 

ctwa, od dnia 18 — V. — 1931 roku. 
Sekretarz Przewodniczący 
J. Buturlin, A. Grygielow. 
— Panu D-rowi Tadeuszowi Wąsow- 

skiemu, docentowi U.S.B., wyrażam najser- 

deczniejsze podziękowanie za ustalenie przy 

czyn choroby mego syna i dokonanie ope 

racji. Jadwiga Godwodowa. 
P L L BIEN PSZ а 

damskie i męskie 
Rowery pierwszorzędnejgakości 

po leca 

Zygmunt Nagrodzki 
: Wilno, Zawalna 11-a 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty 
ю Żądajcie cenników. 

Dr. Józef Liebeskind 
Marlenbad. Dom Hungarja 

— Kontrola sanitarna restauracyj i pi- 
wiarni. Jak się dowiadujemy, miejskie wła- 
dze sanitarne mają w najbliższych dniach 
przystąpić do przeprowadzania kontroli sa- 
nitarnej wszystkich, znajdujacych się na te- 
renie miasta restauracyj, jadłodajni i pi- 
wiarń. г` 

Przy przeprowadzaniu kontroli zostanie 
zwrócona specjalna uwaga na urządzenia, 
aparaty i naczynia do piw i wedy sodowej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. (Wałki ze 

Zwyrodnieniem Rasy) 18 czerwca w lokalu 
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) 
docent dr. |. Hurynowiczówna wygłosi od- 
czyt na temat: „O: przyczynach i zapobie- 
ganiu nerwic u dzieci". я 

Początek o godz 5 m. 30 wiecz. Wstęp 
wolny. : 1 

— Walne zgromadzenie. Dzis odbedzi: 

  

  

  

wybór przewodniczącego i sekretarza, spra- 
wozdanie ogólne z działalności Towarzystwa | 
za 1930 — 51 rok, bilans i rachunex strat i 
zysków, sprawozdanie ogólne i kasowe po 
szczególnych instytucyj Towarzystwa, preli 
minarz na rok 1931 — 32 tych 
sprawozdanie komisji rewizyjnej, 
dzenie bilansu, sprawozdań 
sprzedaż folw. asimowo i kupno innego obj: | 
ktu na kolonje letn'e, wybory członków za 
rządu, wybory członków komisji rewizyjnej, | 
wolne wnioski. * Ч 

nych. Magistrat 
62,300 zł. dla iństytucyj dobroczynnych, ® ^ 

kształcące im. Filomatów w Wilnie (z pras” „. 
wami szkół państwowych) przyjmują zapi- . 
sy codziennie od godz. 10 — 2-ej (ul. żeli 
gowskiego 1 m. 2). AA 

„ksztaicącem do klai 
włącznie odbędą sie 
czerwca 1931 r. 

według program: gimnazjalnego i od 

ny wi y 
klas szkoły średniej 

ta Augusta w Wilnie podaje 
ści: 1) egzaminy wstępne: do klasy IV dla 
absolwentów szkół powszechnych. 
ców) odbędą się w terminie od -18 
czerwca r. b. po ak o godz. 9), Poda- 
nia przyjmuje kancelarja Gimnazį | dni 

„15 czerwca (M. iBohulanka pa 
do klas I, V, VI, VII odbędą 

  

  

„nie pustych 
pracy”. * й 

* 

   
     

    

instytucyj, 
zatwier- - 

i preliminarza, 

: З 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA | 

— Subwencie dla instytucyj dobroczyn- | 
m. Wilna wyasygnował | 

"SZKOLNA || 4 
— Liceum Handtowe i Liceum  ogėlno | 

  

   Eszamiūy wstspne „ w Liceum ogólno- 
od wstęprej do YLej 
w dniach od 24 — 26 

  

* Dla žy 

  

    

tych od kl. IV nauka łaciny A 
kl. V.    nia na mzszynach, н 

atki do Liceum Handlowego win * 
kazać świadectwem ukończenia 6 

kr. Zygmun- | ij 
do wiadomo- | 

    

, — Dyrekcja Gimnazjum im.. 

  

(chłop- 
do 23“ je 

7—2. Egzaminy > 
\ się w ter tinnie | (Dalszy ciag kroniki na stronię 4ej,) 5 

: „41 
   

Japoński proszek 

RATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 

'.mszyce na kwiatach i wszelkie 
inne robactwo, KATOL sprze- | 
daje się w Składach Aptecz- 

: nych i Aptekach. 4 

  

      
  się walne zgromadzenie Wileńskiego Towa- 

rzystwa Opieki nad dziećmi, , Obrady roz- 
poczną się o godz. 11 min. 30 w sali Schro- 
niska im. Zubowicza, uż. Jakóba | Jasinskie- 
go 20 — 22. '° ° - : 

W razie niedojścia do skutku Zgromadze 
„nia+w powyższym *erminie, z powodu bra- 
ku quorum, zgromadzenie w drugim termi- 

"nie, bez względu na ilość obecnych człon- 
„ków Towarzystwa, odbędzie się w tymże 
dniu 0,godz. 12 min. 30. z ' 

Porządek dzienny przewiduje: zagajenie, 

IMierniczy pr zysięgły 
Wykonują się. wszelkiego rodzaju  roboty| 
miernicze. 
sumie może być opłacona częściami w cii 

__ Godz przyjęcia: od 9 —2i6 — 

„ _ WŁODZIMIERZ BO: 
"Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 

Konto czek; w P. K. O. 82008 

Należność za roboty o większej 

jednego roku   7 p. p.  



  

TURNIEJ TENISOWY Z WYROWNANIEM 
DZIESIĘĆ PAŃ I TRZYDZIESTU OŚMIU PANÓW WALCZY O PALME 

PIERWSZEŃSTWA 

Wczoraj rozpoczął się na kortach 
parku im. gen. Żeligowskiego. zapo- 
wiadany oddawna i oczekiwany 
cgromnem zainteresowaniem turniej 
tenisowy z wyrównaniem 0 nagrody 
przechodnie — puhary: firmy |uljan 
Nowicki i Syn, oraz Redakcii „Słowa'. 

Trudno dziś dawać 
ż przebiegu pierwszych spotkań, gdyż 
ż iacii nienotowanej dotąd ilości uczest 
ników, rozgrywano eliminacje odrazu 
ъа wszystkich czterech kortach. Ogra- 
riczamy się do podania kilku ciekaw- 
szych wyników, pozostawiając szcze- 
gółowe sprawozcianie do wtorkowego 
numeru. 

W konkurencii pań, po wylosowa- 
niu poszczególnych spotkań p. Dowbo 
rowa (—3/6) wyeliminowała bez więk 
szego trudu p. Zapaśnikównę (0), 6:1, 
6:0, p. Malanowska — p. Kwisielewi- 
czównę, a p. Hohendlingerówna wal- 
kowerem weszła do półfinałów. Panie 
Grabowiecka i Florczakowa wobec 

z 

sprawozdanie :' 

spó_nionei pory, nie mogły zmierzyć 
swych sił. 

W konkurencji panów prof. Weys- 
senhoff (— 15,2/6) zwyciężył :nec. 
Wiścickiego 6:1; 6:3, a następnie p. 
A. Wendorffa (—3/6) 6:3; 6:5. 

Prokurator Dowbor (— 4/6) po 

  

iętej walce w trzech setach wyeli- 
minował p. Kopcia (0). 

Ciekawym rozgrywkom  przyglą - 
dała się, mimo dość niepewnej pogody, 
licznie przybyła publiczność. Dziś od 
dziesiątej dalszy ciąg rozgrywek, a 
po południu clou turnieju -— finalow : 
spotkania. х 

Zaznaczyč naležy, že organizacja 
techniczna turniciu,  przeprowadzona 
została bez zarzutu, dzięki czemu, na- 
wet pizy tak licznych zapisach, ca- 
łość wypadnie sprawnie i turniej cał- 
kowicie spełni swoje zadania propa- 
gandowe i niewątpliwie przyczyni się 
do popularyzacji tego pięknego sportu. 

EINIKIS RST KIA TV, RÓW TAI PKN RTN KTE 

od 24 do 27 czerwca (początek o godz. 8). 

Podania przymuje  kancelarja Gimnazjum 
do dn. 20 czerwca r. b. Dyrekcja. 

— Dyrekcja Gimnazjum Zgromadzenia 
Sióstr Naśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie 
powiadamia niniejszem, że egzaminy. wstęp 

ne do klas od pierwszej do czwartej włącz 

nie, rozpoczną się dnia 22 czerwca o godz. 

9-ej rano. Do wyższych klas gimnazjalnych 

kandydatek Dyrekcja nie przyjmuje. — Przy 

pomina się, że od I do III klasy włącznie 

obowiązują dwa języki nowożytne, mianowi 

cie język francuski, a między niemieckim i 

angielskim — wolny wybór. 

— Dyrekcja Gimnazjum im. Ks. A. J. 

Czartoryskiego w Wilnie podaje do wiado- 

irości, że egzaniiny do kl. I rozpoczną sie 

dn. 24/VI 1931 r. o godz. 9-ej. 
Podania przyjmuje  kancelarja do 

20/V1. r. b. 
dn. 

a 
SPORTOWA 

— Konkurs hippiczny 1 p.a.p. Leg, Ww 
driu dzisiejszym odbędzie się w koszarach 
ks, Józefa Poniatowskiego konkurs hippicz- 
ny dla pp. oficerów i podoficerów pułku. 

Foczątek o godz. 15-tej. 

BALE I ZABAWY 
— Wielka zabawa ogrodowa w „Bernar- 

dynce'". Staraniem Koła P:zyjaciół Harcer- 
stwa przy Czarnej trzynastce Wil. Druż. 
Harc. zostanie urządzona w niedzielę dn. 14 
b. m. zabawa ogrodowa w ogrodzie po- 
Rernardyńskim. 

W programie: Koncert Chóru „Hasto“ 
pod batutą p. prof. Jana Żebrowskiego i wy- 
świetlenie filmu pod gołem niebem. 

W czasie zabawy koncert orkiestry woj- 
skowej. 

Początek zabawy o godz. 19. Wstęp 
groszy (dla dzieci do 10 lat 30 gr.) 

Dochód z zabawy. przeznaczony na 
ndzieł „Czarnej Trzynastki* Wil. Druż. Hare. 
w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze 
czeskiej. % 

w 

   

  

SĄDOWA 
— Doniosła ustawa. Jak si; dowiaduie- 

my, w naibliższym czasie wydana zostani: 
"w Polsce jedna z nejbardziej humanitarnych 
astaw — ustawa » zmazaniu kary. 

Ustawa polegać mia na tem, że człowiek, 
który przez 20 lat po odbyciu kary prowa- 
wadził nieskazętelnv tryb Życia, przestaje 
być uważany za sądzonego i skazanego. 

We wszystkich rejestrach karnych skre- 
śla się jego nazwisko. Gdy staje przed są- 
dem jako świadek, ma prawo powiedzieć, 
że nigdy jeszcze nie był karany. 

W wyjątkowych wypadkach termin 20- 
Xxtni będzie znacznie skrócony Bezpośred- 
ric po wydaniii ustawy, wszyscy zaintere- 
sawani będą mogli wnieść do ministerstw 1 
sprawiedliwości podenia, na macy których 
zapadnie decyzja o zmazaniu ich winy i kary. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im. Ign. 
Daniłowicza w Wilnie. Zarząd T-wa Prawni 
czego zawiadamia, iż w dniu 19 czerwca 
1631 roku o godzinie 20 (8 wiecz.) w Gma 
chu Sądów (lokal Rzdy Adwokzckiej) odb2- 
dzie się odczyt p. Jana-Pawła Palewskiego 
— adwokata z Paryża — doradcy prawnego 
raszej ambasady, na temot „Sprawy po!'- 
skie przed sądami francuskiemi“. 

Gošcie mile widziani. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w „Lutni* Dziś o go.- 

dzinie 8 m 15 w. „Ulica“ L. Rice“a, najlep 
sza współczesna sztuka amerykańska, w re 
żyserji i z udziałem R. Wasilewskiego. Pub 
liczność śledzi z napięciem emocjonującą 
akcje, przedstawiajacą życie wielkiej kamieni 
cy.w uhogiei dzielnicy Nowego Yorku. W 
sztuce występuje cały prawie zespół teat - 
rów miejskich z Malinowska, Szurszewską, 
Zagrcbską, Wyrzykewskm, oraz Żurowskim 
na czele. Ротузюма oprawa dekoracyjna, 
ciekty świetlne, oraz dźwiękowe oddają 
wiernie duszną atniosierę wielkiego miasta. 

Jutro o godzinie 8 m. 15 wiecz. „Ulica* 
—- 'leatr Letni, Pożegnalny występ Mo- 

skiewskiego Teatru Artystycznego. _ Dziś 
znakomity zespół Moskiewskiego Teatru 
Artystycznego (grupy praskiej) występuje 
w mniieście naszen: po raz ostatni. Znakomi 
ci artyści rosyjscy dają dziś dwa przedsta 
wienia. po południu o godz. 4-cj odegrana 
będzie nieśmiertelna komedja Mikołaja Go- 
gola „Rewizor“. 

Wieczorem 0 godz. 8 15 ujrzymy jedną 
z najciekawszych współczesnych sztuk rosyj 
skich „Białą gwardję* M. Bułgakowa, 

— Rewja Murzyńska w Teatrze Letnim. 
juśgo w poniedziałek 15 b. m, odbędą się w 
teatrze Letnim o .godz. 7 m 36 i 9 m, 15 
wieczerem dwa przedstawienia słynnej re- 

wji murzyńskiej pod dyrekcją znakomitego 
artysty L. Dougłas'a. Świetny zespół ten, po 
siadający cbok, L. Douglas'a szereg wybit 
nych solistek i solistów, czarne girlsy, czar 
nyp jazz-band, oraz zespół rewellersów, — 
cdbywa obecnie triumfalne tournee po całej 

Europie. Egzotyczni artyści wystąpią w po 
niedziałek wi arcywesołej, barwnej rewji p. 

t: „Gorąca kawa”. 
— Najbliższa premjera w Teatrze Let- 

rim. W najbliższy wtorek dn 16 bm. odb? 
dzie się w teatrze Letnim premjera przeza 
bawnej krotochwili Z. Geyera pt. „Szalona 
ckazia“, Nowość ta ukaże się w reżyserji 
Karola Wyrwicza, który zarazem objął jed- 
ną z ról głównych. Resztę obsady stanowią: 

i Wydawca Stanisław Mackiewicz 

Niwińska, Kamińska, Eichlerówna, Budzyń 
ski oraz Jaśkiewicz. 

Arcywesoła całość ożywiają  licznz 
wkładki mu zne, oraz piosenki w wykona 
niu Z. Niwińskiej Wytworne urządzenie 
wnętrza skomporował _J, Hawryłkiewicz. 
Kierownictwo muzyczuc objął E. Dziewul- 
Ski. 

  

  

CO GRAJĄ W KINAŁ M7 

Kino Miejskie — Książę wśród Cow- 
boy'ów. 

Stylowy — Głos z oddali : Pan wach- 

mistrz na urlopie. 
Heljos — Na ławie hańby. 

Hollywood — Artyści. 

Światowid — Dziecko ulicy. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—QOkropny wypadek. W powie- 

cie Sarneńskim wydarzył się w tych dniach 
tragiczny wypadek, którego ofiarą padł 9-le 
tni jen Wieczorek. Wdrapał się on w ogro- 
dzie na wysoką gruszę i z powodu złamania 
się gałęzi, spadł tak nieszczęśliwie, iż nabił 
się na tkwiący w ziemi pod drzewem ostry 
kół, Śmierć nastąpiła natychmiast. 

— Rozjuszony buhaj przebii 
rogami pastuszka. Na pastwisku w 
toiwarku Tryple, gminy Sobotnickiej, past 
bydło mały pastuszek Bronisław Łuczko, syn 
fornala z tegoż folwarku. Między pasącą 
się trzodą znajdowa się ogromny buhaj. Nie 
raz rozwścieczony buhaj rzucał się na chłop 
ta, lecz zawsze jakoś udawało mu się unik 
nąć nieszczęścia. Wreszcie w dniu krytycz- 
nym, kiedy pastuch zaczął spędzać bydło z 
pastwiska, buhaj rozpoczął swoje harce, a 
uderzony batem, rzucił się na niego tak na- 
gle, że biedny chłopiec nie zdążył w porę 
uciec i został przebity rogami. Gdy ludzie 
zbiegli się na ratunek, chłopiec już  nieżył. 

— Dorożkarz okradł pasażera. Kulewicz 
jakób (Wiłkomierska 94) zameldował, że w 

czasie jazdy dorożką w stanie nietrzeźwym 

skradzione mu 400 zł. Dochodzeniem ustalo 

no, że kradzieży tej dokonał dorożkarz 

SŚmolar Chaim, (Kowalski 19), który Kule 

wicza wiózł. Smolara zatrzymano. Gotówki 

nie odnaleziono. 

— Kradzież z wozu. Przy ulicy Piłsud - 
skiego skradziono z wozu na szkodę Krzy 

wickiego Mowszy cukierków na sumę 100 
zł. Kradzieży dokonał zawodowy złodziej 

Kkwartowski Abram (Nowogródzka 75), któ 

rego zatrzymano. 

— Wypadek z umysłowo - chorym. Kry 
sowski Mojżesz, umysłowo-chory (Końska 

5) spodł z balkonu drugiego piętra na bruk. 

Pogotowie Ratunkowe odwiozło go do szpi 

tala Żydowskiego w stanie bardzo ciężkim. 

RADIG WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DN 14 CZERWCA 

10.15: Tr. nabożeństwa z Katowic. 
12,05 — 13,10 Kencert popularny (płyty) 

    

  

13,10 — 14,30 Pogadanki i muzyka z 
Warszawy. я 

1430 — 15.20 Akademja spółdzielcza z 
Łodzi $ 

15,20 — 15,30 Muzyka z Warszawy. 
— 15,50 „Tępienie robactwa domo- 

— odczyt wygłosi Katarzyna Kieł- 

  

  wego 
bińska. 

1640 — 17.10 Aud. dla dzieci z Warsz. 
17.40 — 18,40 Koncert popularny z War. 
18,40 — 19,00 Zawody międzypaństwo- 

we piłki nożnej Połska — Czechosłowacja z 
Warsząwy. 

19,00 — 19,20 „Kukułka wileńska* — m5 
wiony dwiutygodnik humorystyczny. 

19,20 — 19,35 „O dniu spółdzielczości 
log. wygł. St. Godccki. 

20,00 — 20,15 „Wiadomości przyjemne 
1 pożyteczae" z Warszawy. 

2015 — 22,00 Koncert Polskiego Towa- 
rzystwa Muzyki Współczesnej". 

22,00 — 22.15 „Samoloten: Wenecję — 
Wiedeń" — feij. z Warszawy wygł. |. Ro- 
stafiński. 

22,50 — 24,00 Kom. i muzyka taneczna 
г Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DN. 15 CZERWCA 
12.05 — 13,10 Muzyka operowa (płyty) 
13,10 — Kom. meteor. 

15.25 — 15.45: „O chałupnictwie w Poiscz 
i wystawa pracy chałupniczej w Warsz” 
odczyt z Warszawy wygł. E. Arneker. 

1645 — 16.50: Kom. dla żeglugi z War 
szawy 

16.% — 17,10 „Prelekcje w języku fran- 
cuskim F. Bandhuin prof. Uniw. „Lonvain* 
Tr. z Warszawy. 

17,10 — 17,35 
(płyty). 

17,35 — 18,00 „Legendy polskie" — od- 
czyt w języku esperanckim. 

18.00 — 19,00: Muzyka lexka z Warsz. 

Utwory Saint - Saeusa 

19,00 — 19,15 Wileński kom. sportowy. 
20,20 — 22,30 Operetka 7 Warszawy 

(„Zemsta Nietoperza* — J. Straussa). 
22,30 — 22,45 „Początek tradycji" — 

ielj. z Warszawy wygł. Zygmunt Kisielewski 
22,50 — 24,00 Kom. i muzyka taneczna 

z. Warszawy. 

  

В. wi Na. 
TELSHI. 

DEUEL. 
JAGIELLOŃSKA 3. 
WOUMLAUIALIK ULLA AUUAUEUUUACIKT MANTA СОЛ KALI 

  

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

Od dnia 13 do 15 czerwca 193] roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„KSIĄŻĘ WŚRÓD COWBOY ÓW: 
Dramat sensacyjny w 8 aktach. 

Nad program: 1) „Groźne niebezpieczeństwo* aktów 2. 2) „Wojna z indjanami* komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

  

  

    
   

W roli głównej: TOM TYLER 

Początek ssansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Zielona brygada*. 

  

ati Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 
INO-TE. 

Dramat współczesny. W rol. gł. 
„HELIOS NA ŁAWIE MAŃEBY BETTY COMPSON i EDDIE DOWLING. 

ul. WILEŃSKA 38. Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Ceny zniżone: Na 1-szy Seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe 
Tel. 926. seansy Balkon 60 gr. Parter      od 1 zł. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
     
  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 

„AOLLYWOOD: 

  

  

Dźwiękowe kino 

Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 

sBKRTYŚCI 
i mówią w języku polskim. 

Wielki przebój polski! 

W-g sztuki scenicznej „Artyści* Georgea Mauker. 
W rolach główn. Nancy Carrol I Hail'a Skelly, którzy śpiewają 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

  

   
   

  

czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona ML a 2 az ат 

0 GŁ O SZENIE 
Magistrat m. Lidy ”"oglasza KONKUR3 

ne sporządzenie planu tryangulacyjnego 
miasta Lidy (obwodnica). : 

Termin skladania ofert upływa Zz daieni 
24 czerwca r. b. 

„Biiž zych  informacyi udziela Inżynier 
Miejski w lokaiu Magistratu w godzinach 
urzędowych. 

Oferty nieuwzględnione 

E
E
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pozosta be 
odpowiedzi. : 7 ы 

Dnia 2 czerwca 1931 r. 

SLE PSZ 
Sekretarz: r. Ordyłowski. 

B. Witorzeńć. Rs 

ROWERY „ŁUCZNIK" 

      

wyrobu Państwowych Wytwórni 
Uzbrojenia 

NOWY TYP 1931 r. z przedłużoną 
ramą. 2-letnla gwarancja fabryczna 

(tylko na nowy typ tegoroczny) 
poleca 

Wileński Sp. Syndykat 
Rolniczy w Wilnie 

ul. Zawalna Nr. 9, tel. 323. 
Oddziay: 

Dzisna, Smorgonie, Mołodeczno. 

    

RNA 

| £ĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 
šrodxa od odcisków 

A Prow. A. PAKA || 
TA) 

  

         

I Emre!) 

Dźwiękowe kino 

Casino 
Wielka 47. Tel. 15-41. 

dźwiękowo- 
śpiewnym 

  

oziś Laura la plante 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny Józef SCHILDKRAUT. Poza- 
tem udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100 proc. 

STATEK KOMEDJANTÓW. 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa“ 
6, 8 i 10.30 w dnie świąt o g. 2-ej. 

cudownym swym Śpiewem i grą na 
banjo oczaruje widzów i słuchaczy.     

    
przebojowym filmie 

     „ Początek o godz. 4 ej g— 
Ceny zniżone 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIING KARKOŁOMNE ZAKRĘTY 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy,FOXA* 

Jutro premiera! Wielki dramat życiowy! 
Obraz całkowicie mówiony po polsku 
W rolach głównych rudowłosa gwiazda 

  

   
  

   
  

WIELKA 47. tel. 15-41 Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny zniżone. 

Kino-Teat- Dziś! Najwspanialsze dwa filmy 1931 r. Po raz pierwszy w Wilnieł 
GŁOS Z ODDALI Monumentalny dramat w 10 akt. w roli główn. Charles Morton I Leila Hyams 

„STYLOWY“ Nad program: Dawno Z: CZA w najnowszej komedji p. t. 
akt. Furagany śmiechu bez przerwy. W roli głównej 

Wielka 36 Pan wachmistrz na urlopie Patachonicha i Farel. Mc.-Donald. МР 

K EKARZE L 2 mieszi 
po 5 pok. ze wszystk, 
wygodami, słoneczne w 

DOKTOR dobrym stanie ac 
" „natychmiast. Rzeczna 

Hawryłkiewi d. Nr. 14 i 12. Naprz. 
czowa Uniwersyt. (Zakret). 

  przyjmuje od 11—12i > 

2,6i8 pokojowe od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie wžosėw, „į ję- 

kosmetyka lekarska Si Azija aż 
operacje kosmetyczne my; 

Wilno, Wileńska 33 m. 1 ZA 

W. Zdr. Nr. 77. e NT. | uksusowe 
Dr. Wolfso [ mieszkaniej 5 pokojo- 

weneryczne, moczopł, 
we przy ul. Mostowej 

i skórne, nl. Wileńska 

  

  

9. 1) ze wszelkiemi 
wygodami do wynaję- 

tel. 10-67 9—1 i 4—8 w. a od 1 lipca 2 2) 
r PE Mieszkanie 3 pokojo- 
A: cymbie we przy ul. Mostowej 

9 do wynajęcia od za- 
> ymbler Taz. Dowiedzieć się tel. 

Choroby weneryczne, 274 jub u dozorcy. 
зкбгпе 1 цаглайв жо. щ 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 

muje 9—2 i 5—8. 
Mieszkanie 
4 pokoje do wynajęcia 

  

Fabryka i skład mebli 

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ui. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

Jadalnie, sypialnie, salon: abine 
łóżka niklowane i a = 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

G J M 
OBWLESZCZENTE r. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru VIII z siedzibą w Wilnie przy uł. Ja- 
kóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C. podaje do wiadon.ości pubiicz- 
nej, że w dniu 22 czerwca 1931 r. o godz. 
10 razu w Wilnie przy ul. Popławskiej Nr. 
ŚĆ odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Firmy „Ryska Fabryka Konserwów. 
Latopol w  Wilnie* majątku ruchomego, 
składającego się z urządzenia i surowców 
fabryki konserw rybnych, oszacowanych na 
sumę 1314 zł. 

Komornik (—) €. Legiecki. 

KAWY 

Uwadze P. P. wyjezdżających 
na letniska! 

SKŁAD MEBLI SPÓŁDZIELNI 
„ZJEDNOCZENI! STOLARZE" 

  

      

       

  

w Wilnie, ul. Trocka 6. 
poleca: leżaki, wózki dziecinne, kzze- 
sła, łóżka składane, 
Ceny zniżone. 
lunki 

oraz różne meble. 
Przyjmuje wszelkie obsta- 

zakres stolarstwa wchodzące, 

MEBLE! 
Letniskowe, mieszkaniowe, wózki, 

łóżeczka dziecinne, kosze, etc. 
Wykonanie solidne. Ceny zniżone. 

w. Pohulanka 5. 

W. SŁONICZ 
Nagr. Złotym med. na II Targ. Półn. 

Ww 
    

  

  

  

W szkole 

„Dziecko Polskie" 
otwiera się wakans dla nauczycielki 
ideowej, miłującej dzieci i swój zawód» 

wykwalifikowanej i muzykalnej 
Oferty niezwłocznie — Mickiewicza 
11—11 wejście, gdzie Kino „LUX*. 

=== 

Ważne dla : 

Radjoabonentów 
Kupując wprost z fabryki za 18 zł. anco- 
dówkę „Demon* (120 volt) otrzymujesz 
towar tani i zawsze świeżv. Grube wytła- 
czanc z jednego kowałka cynki, bez luto- 
wanych szwów, gwarantuja trwałość, a 
zastosowanie nowego wynalazku, urów:10- 
mierniającego depołaryzację, łagodzi szme- 

ry i trzaski. 

Na. prowincję wysyła za zaliczeniem pocz- 
towem (18 zł.) Firma Agrotechnik, Wilno, 

Wileńska 26. 
Koszta przesyłki ponosi 

    
  

fabryka.     
  

Drukarnia W ydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2 
  

Tei._ 15-64. w pobliżu las sosnowy. 
DOKTOR Zamieni letnisko. Wi- 

Zeldowicz o 2 
owrócił 

chor. a. wene- 2 pokoje 
ryczne, narządów mMo- umeblowane, ze wszy 
czowych, od 9—do 1, stkiemi wygodami 
5—8 wiecz. Mickiewi: (wanna) do wynajęcia. 
cza 24. tel. 277. Adres: ul. Sniadeckich 

DOKTOR 3 m. 17. 

choroby weneryczne 
skórne i moczopłciowe Od czerwca albo od 

WIELKA Z lipca duży pokój м — 
tel. 921, od 9—1 i 3—9 Śródmieściu, niekrępu- 

W Z.P. 25 jący z meblami lub bez 
DOKTOR chętniej z wygodami z 

Szyrwindt i od frontu. 
nia pod 

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

7 

  

cji „Słowa*. 
    

  

Dr. Ginsberg 
by skėi * 

псгу“::п"е i WA Letnisko 
we. Wileńska 3 od umeblowane 2—3 
8 — 114 — 8. Tel.koje z kuchnią. 
567, sosnowy. _ Autobusy. 

Dowiedzieć się Mickie- 
kuszerki| iza 11—11 godz.4—5. 

AKUSZERKA Letniska 
ŚMIAŁOWSKA 7. "trzymaniem w ma 

oraz Gabinet Kosmety- zmia Fez ( ае 
Czny, nsnWwa ZMArSZCZ- Kiersnowski i 
ki, plegi, wągry, łupież, zek S-ka“, Wilno, 
brodawki, kurzajki, wy- Mickiewicza 23, 

padanie włosów, 5-60. 
Mickiewicza 46. 

KOSMETY. 

    

Kulturalnych 
kilka osób przyjmie 
duży dwór Ziemiański 
blizko Wilna okolica 

GABINET malownicza, sporty. 
Majątek, poczta, tele- 

RACJORALNĘJ >” 
KOSMETYKI | ' u „Rohotna'. 
LECZNICZĘJ " 

WILNO, MICKIEWI- ИЕ 

POSADY CZA 81 m. 4. 

Studentka 

kobiecą 

humanistyki posiadają- 

Urod konserwa- 
je, dosko- 

ca język francuski po- 

mali, odświeża, nsnwa 

szukuje kondycji 

    

jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 

    

i ie- « Н (ZA la prowizora łspież. Najnowsze zdo- lato. Zgłoszenia wr. oprawny. "Dowie- E cheta“ Mickiewl- = WaSDJCA P 
bycze kostietyki racjo. Adm. „Siowa“ | pod dzieč się w Księgarni | czy 1, tel. 9-05. lag = — Wrześniowskiege 

nalnej. C. M. „Zawadzkiego. 3 NA 2 polecz 
Codziennie od g. 10—38. sztuczne wody mineralae (Vichy, Ems, 

W. Z. P. 43. Biegła maszynistka oszczędności Karlsbad i inne) i napoje chłodzące, 
władająca niemieckim swoje złote i dolary przyrządzane wyłącznie na cukrze. 

R jirresy poszukuje posady biu- miokuj na ao Zakład: Piwna 7. Magazyn: Wielka 50. 

rw długotrwa rowej lub w handlu. oprocentowanie. p 
ą Łaskawe zgłoszenia do ciemnia henn 

MB, „Słowa*pod kwit n. 943 i reguluje. Maquillage. 

kome Bedi6 Studentka 
S$) ‚ U.SB. 

J. Hryniewiczowej. |ąto kondycji. Główne 
ul. WIELKA X 18 m.9. przedmioty francuski, — 

jjwg.10-1i 4-7 łacina, Dowiedzieć się 
m w. Z. P. 4%, W Adm. „Słowa*. 

  

  

—=- motocykl w dobrym TANIO 
ы Gimnazjum stanie "e Ly sprze- on V sprzedaje 

; В z prawami dania Wielka Nr. 12-14. 
w Wilnie * poszukuje = „i QISKI LLOYD | pigułki przeczyszczające 

LOKALE nauczyciela kwalifiko- S Ё Em ze Sfinksem 
wanego z  glownym Majątki ziem- 
przedmiotem fizyką i 

Pokój pobocznym matematy- 
ką. Obowiązuje wycho- 

do wynajęcia z osob- wawstwo. Pożądana 
nym wejściem i wy-praktyka. Referencje. 
godami, najchętniej dla zgłoszenia: Wilno, Wi- 
pani. Pańska 4, m. 4. wulskiego 13. 

  

  

Wkrótce 

Paryżanka 
Zgłosze- ceniem poszukuje miejs 

„potrzebny ca 5—6. Garbarska 1, 
Pokój* do Administra- m. 24. 

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 

o- kurs " . 
ondencyjne im. prołe- 

ca "FA Sioicza, War- 
szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 
Dalia cl rachunkowo- 
ci 
spondencji handlowej, 
stenografji, nanki han- 
dlu, 

Inż. pisania na maszynach, 
Krużo- towaroznawstwa, — an- 

Ad. gielskiego, trancnskie- 
tel. go, niemieckiego, piso- 
—_6 wni, gramatyki polskiej 

kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

  

       

Еача РУ ZERU” PADAĆ e ias 4 da AD pod firmą: 

my dochodowe © | x 

Okazyjnie |: „Ust LTrtuszjisi 
do sprzedania Tygod- 

na nik Iilustrowany 1930 

Pianina i fortepiany 
nowe i 

poszukuje na raty, 

  

     

     

    

  

    

    
   
   

    

      

  

    
        

   
   

  

rozpoczniemy wyświetlanie dźwiękowców na aparatach Philipsa. 

KOĄKUŃRIKAT 
Niniejszym podajemy do łaskawej wiadomości naszej P. T. klijentelji, že 

każdy oryginalny worek sody amoniakalnej 

(BIELID Ł A) 

ZAKŁADÓW SOLVAY W POLSCE 
cechowany jest nadrukiem 

  

  

Tz O.P 

SODA KALCYNOWANA 

(AMONIAKALNA) 

98% 
i zaopatrzony jest w piombę fabryczną. 

! 

Cecha plomba gwarantują produkt pełnowartościowy, na co prosimy 
zwrócić uwagę przy kupnie. 

Zakłady Solvay w Polsce 

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

Warszawa w czerwcu 1931 r. 

UWAGA: Winni rozpowszechniania falsyfikatów jako naszej orygi- 
Ezd sody amoniakalnej (bielidło) zostaną pociągnięci do odpowiedzialności 
arnej. 

iš   

  

    
   

      
        

     

      

    
            

      

   

OSTRZEŻENIEI 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swej 

mał owartościowe piwo w używane butelki 
: .Рагіепі' ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

; = w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

. ›._/ Konsumentėw 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatam i 
prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej 

PIWA ŻYWIECKIEG 
na oryginalną etykletę I korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wlino, Zarzeczna 19. Tei. 18-52 

uniwersyt. wyksztal- 

  

*fachowo - kores- 

kupieckiej, kore- 

prawa, kaligratji,  PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ _ WYNAJĘCIE 

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

ekonomji. Po u- 

DOLARUW 
ulokujemy na so- 
lidną pierwszą (mo- 
žna po banku) hi- 

potekę. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

Zakład 
sztucznych wód mine- 
ralnych i napojów 
chłodzących 

   
Kamienica 

darmo 
prawie, gdyż za bez= 

objektów poleca 
Dom H.-K. „Za- 

   pod kierownictwem współ-    
   
    

      

  

tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, sre- 
brem i drogiemi kamie- 
niami, LOMBARD Plac 
Katedralny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
brylantów, tuter, oraz 
wszelkich towarów. 

  

TYLKO u GŁOWIŃSKIEGO 
dostać można płótna Iniane surowe de 
robót ręcznych we wszystkich szero- 
kościach, oraz wielki wybór kreponów, 
muślinów, jedwabi, markizet desenio- 
wych Oraz crepe meteor, georgette, | 
mengol i jedwabi surowych. + 

UWAGA — WILENSKA 27 

używane na 
Kijowska 4—10 

H. Abelow 
  

  

    Okazyjnie 
  

  

      

  

       

  

  

wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 
w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 
stanowią idealny środek przeczyszcza- 

jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie. 

skie, place, ośrodki, 
prawdziwie okazyj- 
nie sprzedamy przy POPIERAJCIE 

małej gotówce. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

 


