
| Ordynacja 

Współczesna dyskusja w prasie w 
sprawie reformy Konstytucji zbyt ma 
30 zajmuje się sprawą ordynacji wybor 
czej. . 

Wielu pisarzy politycznych polskich 
pisząc o reformie Konstytucji, przeja- 
wiają dziwny jakiś lęk przed zmiana 
ordynacji wyborczej. Jest to najzupeł- 
riej niesłuszne. Nasza ordynacja wy- 
bLorcza, będąca wywłaszczeniem ob; - 
wateli z prawa wyborczego na rzecz 
klik partyjnych, nigdzie w szerokich 
masach nie jest popularna. W byłych 
dzielnicach austrjackiej i pruskiei,. w 
Ltórych ludność przyzwyczaiła się do 
jowszechnego prawa wyborczego, lecz 
osobowego, większościowego, wybory 
s list uważają za znacznie mniej odpo 
wiadające potrzebom i dążeniom spo- 
Jeczeństwa. į 

W swej odpowiedzi na ankietę i w 
swym referacie w Towarzystwie Praw 
niczem pan Władysław -Studnicki 
skoncentrował uwagę na reformę or- 
synacji wyborczej. Twierdził przytem, 
fe bez zmiany ordynacji wyborczej 
musi nastąpić konflikt między Prezy- 
centem, a Sejmem, obranym na mocy 

„ 1atalnej ordynacji wyborczej. 
Zwolennikami wyborów z listy w 

„ (Polsce jest nasza partja socjalistyczna, 
dvmczasem we Francji w 1927 roku 
nastąpił zwrot od wyborów proporcjo 
rałnych do wyborów osobowych, więk 
szościowych i odbyło się to na żąda- 
riei przy agitacji partyj sccjalistycz- 
rych. Podczas debdtów nad reformą 
ordynacji wyborczej w 1927 roku, de- 

, putowany Gaston Thomsor: twierdził, 
_ fe system głosowania z list jest czemś 

niezrozumiałem dla wyborców. Sło- 
—wa.te wywołały. ze. strony: Iawiey*pota- 

Kiwania. Jeżeli - we Francji, która już 
"półtora wieku korzystą z reprezentacji 

rarodowej i miała już dwukrotnie gło- 
sowanie z listy, ów system wyborczy 
jest niezrozumiały dla obywateli, to 
iembardziej jest niezrozumiały w Pol- 
sce, której przedstawicielstwo narodo- 
we powstało tak niedawno. System 
ten nie jest bynajmniej wykwitem de- 
mokracji. „Kiedy się jest obrońcą sy- 
stemu głosowania na listy — mówił 
dalej Thomson -— trzeba mieć odwa- 
ge, żeby powstawać przeciwko akcji 

" pieniężnej na wybory*. Twierdzenie 
"słuszne, gdyż system głosowania па П- 
sty, jest systemem, związanym z wy- 
sokiemi kosztami wyborczemi, musi 
wieść do korupcq:, do kupowania man- 
datów, w komitetach partyjnych. 

„ _ Wybory na listę są czynnikiem ko- 
1upcii. Za pieniądze są przyjmowane 
kandydaci przez wszystkie niemal 
stronnictwa na odpowiednie . miejsca 
listy. Wybory na listy kosztują drogo, 
o bogaty człowiek, niezaangażo- 
any politycznie, chętnie bywa przy- 

„jęty na listę, o ile zgodzi się finanso- 
"wać wybory danego stronnictwa. Na 
liście figurują; członek / stronnictwa. 
cbcy: lecz finansujący listę i różni ma- 

' 10 wybitni ludzie. 
Często wskutek śmierci lub rezyg 

_ diacji z mandatu, stojący na dalekiem 
- miejscu listy, którego nawet komitet 

partyjny nie uważa za odpowiedniego 
Pandydata, wchodzi do Seimu. 

' Głosowanie na listy wytworzyło 
ową hiperpartyjność, którą cechowała 
nasze życie partyjne, konsekwencją te 
20 był podział stanowisk podług klu- 
cza partyjnego. Nie przyczyniło się to 
jednak do rozwoju partii, wybitni bo-. 
wiem  partyjnicy obawiaii się dopu- 
szczenia nowych członków partji, bar- 

„©ziej wybitnych od nich samych, ca 
przyczyniło się do obniżenia poziomu 

raszego życia politycznego. : 
Tylko przy głosowaniu na listy 

, tale roje półanalabetów mogą  prze- 
dostawać sie do Sejmu. Gdyby tych 
kandydatów na posłów postawić przed 
wyborcami, a zwłaszcza gdyby się u 
dało zapewnić przedstawianie się kan- 

 aydatów na wspólnych zgremadze- 
niach wyborczych, nie ulega wątpliwo- 
ści, że wielu obecnych posłów nie wa- 
RY, się nawet postawić swej kan- 
Miatury. ; : 

Zwolennicy głosowania na listy 
twierdzą często, że głosowanie więk- 

Szošciowe da Sejm, złożony z samych 
wielkości parafjalnych, nie dając miej- 
sca iudziom bardziej wybitnym. / Jest 
lo twierdzenie nieoparte na faktach, 
Przeczy temu historja wielt parlamen.- 
tów. Przy głosowaniu większościowem 
aryż dostarczał Francji jedną trzecią 

„andydatów. Przy głosowaniu większo 
fiowem rozmaite miasta prowincjonal 
Nė W Galicji zapraszaly na kandydatów 
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wyborcza 
"(NA TLE DYSKUSJI W TOWARZYSTWIE PRAWNICZEM) 

Čo swojego okregu i przeprowadzały do 
parlamentu profesorów  Uniwerysyte- 
iów Lwowskiego i Krakowskiego. Przy 
głosowaniu większościowem w Niem- 
czech wybitni uczeni wchodzili do par- 
Jamentu niemieckiego. 

Głosowanie wiekszościowe do, par- 
Jamentów europejskich ma zaszczyt- 
re karty w swej historji. 

W r. 1927 Francja wróciła do gło- 
sowania większościowego. Klasyczny 
kraj parlamentuyzmu, Anglja, ni: 
wprowadziła głosowania proporcjonal- 
nego, nie znają go Stany Zjednoczo- 
ne. Tylko nowotwory państwowe, po- 
zbawiońe doświadczenia politycznego. 
wprowadziły proporcjonalne głosowa- 
nie. 

Gdy wprowadzono głosowanie 
proporcjonalne, mniemano, że w ten 
sposób utworzy się . ciało prawodaw- 
cze, będące odźwierciadleniem narodu. 
Otrzymano jednak wszędzie coś kosz- 
lawego, żadne społeczeństwo nie mo- 
że siebie poznać w źwierciadle propor- 
cjonalnego prawa wyborczego. 

Zresztą nie o źwierciadło ciemno- 
ty i wad społeczeństwa chodzi, gdy 
się wypracowuje ordynację wyborczą. 
Stwarza się tvlko środek dla osiąga- 
nia narodowych i gospodarczych  ce- 
lów. 

Zwolennicy głosowania z list twier- 
dzą, że nie możemy mieć przedstawi- 
cielstwa na Wołyniu i Polesiu, gdzie 
jesteśmy w mniejszości, gdzie procent 
polskich głosów nie przekracza 20. O- 
tóż musimy przez meljoracię Polesia, 
przez zgęszczenie sieci kolejowej na 
Wołyniu i Polesiu, zwiększyć pojem- 
ność ludnościową tych krajów, wytwo- 
rzyć mocną podstawę do kolonizacji 
Polski i dojść tam do większości. 
źwiększenie jednak naszego stanu po - 
siadania wymaga nietylko lepszej po- 
lityki gospodarczej, lecz i czasu. Dla 
najbliższego dziesięciolecia możemy 
znaleźć sposoby, umożliwiające ludno- 
ści polskiej posiadanie swej repreżen- 
tacji we wszystkich okręgach. 

Na naszych ziemiach wschodnich, 

wśród ludności xiepolskiej: Białcrusi - 
nów, Ukraińców, Poleszuków, a w Ga- 
leji Wschodniej wśród Ukraińców, ma 
ny daleko większy procent analfabe- 
rów, niż wśród łudności nolskiej. U- 
sawając przez procedure wyborczą 
analiabetów. możemy uzyskać więcej 
mandatów. Usunięcie analfabetów jest 
związane z tajnością wyborów. Postu- 
lat tajności głosowania jest postula - 
iem demokratycznym, jego realizacja 
wyklucza przekupstwo i presję wybor- 
czą. Obecny system wyborczy nie za- 
newnia tajności. Wyborca przychodzi 
do lokalu wyborczego, trzymając пи- 
merck swój w ręku i numer ów jest 
częstokroć widuczny dla obecnych. 
jest czasami, jakby sztandarem. Je- 
dyny sposób, gwarantujący tajrość 
wyborów, jest tak zwany „australijski'* 
Erzyiety w Anglji, a następnie w Sta- 
nach Zjednoczonych. Polega na tem: 
wyborca w lokalu wyborczym, przy 
stole prezydjalnym otrzymuje ostemp- 
lcwany blankiet i kopertę. Blankiet 
ten wypełnia w izelowanej budce tegoż 
lckalu i wkłada do koperty. 

Postulat 'tajności należy uznać za 
najważniejszy postulat demokracji, u 
jedyną formą jego realizacji jest wyżej 
wskazana. Forma ta wyklucza głoso- 
wanie analfabetów, gdyż głos analfa- 
hety może być tajny tylko dla niego 
samego. W prowincjach o zwartej lud- 
ności polskiej powinny być wprowa- 

dzone jednomandatowe okręgi. W 
prowincjach 0 mieszanej ludności, 
gdzie jesteśniy mniejszością, — dwu- 
mandatowe, a nawet trzymandatowe 
okręgi. | 

Dla uzyskania mandatów polskich 
na naszym wschodzie pożytecznem 
jest zaprowadzenie „vote cumilatif'* 
„Vote cumilatif“ połega na tem, że w 
okręgu wielomandatowym każdy wy- 
Lorca posiada tyle głosów, ile jest 
mandatów w danym okręgu. Wyborca 

może oddać wszystkie głosy na jed- 
ego kandydata, lub rozdzielić pomię- 
dzy dwóch lub kilku kandydatów. Sy- 
stem ten umoż'iwia wyborcom. stano- 
wiącym mniejszość w danym okręgu; 
mieć swego przedstawiciela. System 
ćw jest formą proporcionalnościową. 

Pragnąc, by interesy miast i prze- 
mysłu były należycie uwzględniane w 
prawodawstwie, pan. Studnicki propo- 
ruje oddzielenie okregów miejskich 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

SIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

KLECK — Sklep „ładność”. 
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„W SPRAWIE REFORMY KONSTYTUCJI Wielkie oszczędności budżetowe 
REDUKCJA URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH 

WARSZAWA. 17 6 (teief. od wł. koresp.) Minister Skarbu Jan Piłsu- 
ćski udzielił dziś wvwia 'v „Gazecie Polskiej”, w którym odpowiedzia! na py 
tr nie, dotyczą .e sytaaci: budżetowej. 

Min'ster Jan Piłst dski oświadczył, że na posiedzeniu Rady Ministrów 
przed dwoma dniam postanowiono zninieiszyć tegoroc; ne wydatki budżeto- 
ve do 2450 miljonów zł. zamiast 2851 miljonów zł., uchwalonych przez Sejm. 

Ta znaczna oszczędność budżetowa powstanie przez zredukowanie u- 
j osażeń urzędników : wojskowych, co już zostało dokonz.ne, oraz przez prze- 
rrowadzenie gruntawne; reorganizacji administracji państwowej. Rząd będzie 
cażyć do uproszczenia administrucji państwowej, co pociągnie za sobą 
pmmiejszeni* iłości u:7ędów. 

Na najb..ższe miesiące letnie, które przynoszą zawsze zmniejszenie się 
dochodów przewiduje Minister J. Piłsudski jeszcze pewne deficyty miesię- 
czne, ale iest przek rany, że zmniejszenie wydatków budżetowych do nie- 
spełna 2 i pół miljardów zł. zapewni państwu równowzge budżetu rocznego 
' pozw-li zamknąć tun rok budżetowy bez deficytu 

Minister ]. Piłsudski podkreślił dalej w wywiadzie, że ze strony poszcze 
gólnych ministrów natrafił na gotowość zredukowania wydatków ich resor - 
tów, gdyż cały rząd postawił sobie za zadanie naczelne uniknięcie deficyt4 
t udżetowego i zachowanie caikowitej -ównowagi pomiędzy stroną wydatko 
va i dochodową budżetu 

Nowy wojewoda wileński 
WARSZAWA 15. 6. (t3l. od wł. koresp.) Dowiadujemy się. że na je- 

trem z najbliższych posiedzeń Rady Ministów zapadnie uchwała o przedsta- 
w'enie Prezvdentow: Rze“zvpospolitej Polskiej do podpisania nominacji wo- 
jewody nowogródzkiego Zyg:nunta Beczkowicza na stanowisko wojewody 
wileńskieco, zajmowane tymczasowo przez wice-wojewode Steiana Kinti- 
Liisa. Wojewoda B» zkowicz ma objąć stanowsko wojewody wiieńskiego w 
ciągu bieżącego miesiąca. 

J. E. ks. Biskup Bandurski w Warszawie 
WARSZAWA. (Fat) — Po powrocie ze święta przysposolsenia wojskowego i wy 

chowania fizycznego w Spale ks. biskup Bandurski zatrzymał się w Warszawie i za- 

mieszkał w Zamku. W dn. !5 jm s. biskup Bandurski złożył wizyty » marszałkowi 

Pi'sudskiemu, premjerowi i wszystkim ministrom, iwiceministrowi WR i OP ks prof: 

Żongołłowiczowi, marszałkom Sejmu Świtalskiemu i Serstu Raczkiewiczowi, nuncjuszo- 

wi papieskiemu, msgy „Marmagui, ks katdysałowi Kakewskiemu, biskupow: Gallowi, wi 

ceministrowi spraw wojskowych gen Konarzewskiemu, iwszysikim inspektorom armji, 

prezydentowi miasta, kcmisarzowi rządu i szeregowi innych osób. 

Konferencje u Prezesa Rady Ministrów 
WARSZAWA. (Pa*'; — Pan p'ezes Rady Ministrów Aleksander Prystor odbył w 

poniedziałek w godzi"act połudriowycn konietencję z p. miajstren spraw wewnętrz- 
rych gen. Stawoį-Skladkowskim, a nas epnie z ministrem skarbu Janem Piłsudskim. 

Organizacja Ministerstwa Rolnictwa 
WARSZAWA. (Pat) — W dz siejszym „Monitorze Polskim* ukazała się uchwała 

Rady Ministrów, zatwi» dzajaca statut organizacyjny Ministerstwa Rolnictwa. Mirister- 
stwo Rolnictwa dzieli sie na 4 departamenty: l-szy ogólny, 2-gi ekonomiczny, 3ci wy 
twórczości roślin'ej, 4-ty wy worczości zwierzęcej Oraz nie wchodzące w skład depar- 
tamentów, biuro personalne i sianudzielny wydział wojskowy. 

    

  

Uroczysta komunia św. dzieci 
polskich w Berlinie | 

BERL'N (AT). — W:zoraj w kościele Bożego Ciała w Berlinie odbyła się uro- 
czysta zbiorowa somrinia Świcte dzieci polskich w języku polskim. Dotychczas komunja 
święta w języku polskin sdvywała się tylko sporadycznie w poszczególnych parafjaci:. 
W osfatnich dwóch latach nie odbywały się wogóle nauki przygotowawcze „do sakra- 
mentów w języ-r polsvin . Mszę celebrował i kazanie wygłosił niemiecki ks. dziekan 
Klein, mów acy n” polsku Na cabczeństwie obecni byli konsulowie Ptaszycki i Łukasze- 
wicz, przedstaw v:ele o garizacyj i delegacje wszystkich stowarzyszeń polskich w: Ber- 
Knie ze sztandarami Or1z uczesteicy ztotu gniazd Sokoła Polskiego w Niemczech. Pienia 
ieligijne wykonywały siednoczone chóry polskie. Po nabożeństwie odbyło się przyjęcie 
dla dzieci, przystępują.vc- du pieru szej komunji w centralnyn Domu Polskim. 

Gwałty faszystów wobec młe- 
dzieży katolickiej trwają nadal 

Watykan w dalstv: ciągu ofrzymuje wiadomości o dokonywanych przez faszy - 
stów sktach vwaru wcbec Iudno$ci katolickiej. „Osservatore Romano" umieścił notatkę 

w której stwierdza, że w wielu mi:jszowościech Itażji członkowie Stowarzyszenia ka- 

iolickieį młod:ieży wł ski j zmuszani są grožbami do wystąpienia z orgarizacji, celem 

zaprotestowania przeci'vko rzexom=j Or,entacii politycznej Akcj: katolickiej. 

Dria 9 bm w Fzyrie jeden 7 «sięży zaprowadzony został do komisarjatu policji 
»onieważ stał z k**ku młodvnii ludźmi przed drzwiami kościoła. Zarzucono mu, że or- 
ganizuje zebrani” młoczięży katolickiej. 

    

„Nautilus' w niebezpieczeństwie 
WASZYNGTGN. (Pat) — W-g depesz, nadesłanych z krążowników 

smervkanskich „„Wvoming“ i „Aikansas“, kt6re pošpieszyty na pomoc łodzi 
p>dwodneį „Nautilus“ wiozącej ekspedycję polarną kpt. Wilkiusa, próby 
przyholowania Nautilusa" narotykają na trudne do zwalczenia przeszkody, 
Z powodu niezwykle burzliwego oceanu oraz zupełnej niezdolności Nautilusa'* 
do manewrow-.nia wskutek uszkodzenia wszystkich maszyn. Nows próby zo- 
staną podięte z nastanier, dnia. Łódź podwodna zostanie przyholowana pra- 
wdopodobnie do Queenstewn Jak dotychczas, wszyscy na pokładzie „Nau- ti'usa“ są zdr:wi i cali. ё : 2 

  

ad wiejskich. Wobec tego jednak, że 
w większości naszych miast Żydzi sta 

nowią większość. i polskie mieszczań - 
stwo nie mogłoby przyjść do, głosu, p. 
Studnicki: proponuje powołanie do ży- 

cia kurji żydowskiej, przyznając jej 
ilość mandatów - proporcjonalnie. do 
iości żydów w Państwie ra mocy o- 
statniego spisu. 

W Towarzystwie Prawniczem . nie 
znaleźli się zwolennicy obecnej ordy- 
nacji wyborczej. Prokurator Kryczyń- 
ski i rektor Parczewski domagali się 
dwustopniowych  wybórów dla wsi, 
jednostopniowyc: dla. miast. Proku- 
iator Kryczyński 
sow. dla posiadających wyższe wy- 
kształcenie. * 8 

   
  

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HBORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzynski. 
WIENIEC — Sklep tytoniewy — $. Zwierzyński. 

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

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. 

dał pluralnych gło : 

PRZEDSTAWICIELST WA: 
NIESWIEŻ — . Ratuszowa 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. A 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej 
SŁONIM — Księgzrnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 15 

STOŁPCE — Kslęgarnia T-wa „Ruch“. 

ST. SWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Tarasiejski. 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewaka 

WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 

NY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetr: jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Ea tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

ЕЕ g Kronika RIGA milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

CHARAKTERYSTYCZNE ZAJŚCIE w 
CZASIE WYJAZDU NUNCJUSZA 

BARTOLENFEGO Z LITWY. 

W chwili gdy karawana automo- 
nili, wiozących nuncjusza Bartoloni'e- 
go i towarzyszących „mu biskupów, 
oraz przedstawicieli Akcji katolickiej, 
zbliżała $ię do pograniczne: stacji Vir- 
balis, na drodze ukazała się procesja, 
która dążyła na kongres eucharystycz 
ny. Wiadomość o wydaleniu z: kraju 
nuncjusza apostolskiego, rozszerzyła 
się wśród uczestników procesji, elektry 
zując tłum, wierni, spostrzegłszy nun- 
ciusza i biskupów. zagrodzili drogę i 
nie chcieli przepuścić aut. Wówczas 
arcybiskup. Bartoloni wysiadł. z samo- 
chodu i osobiście prosił wzburzonych 
ludzi, by otworzyli dalszą drogę do 
aranicy. : 

Ten drobny epizod jest symptoma- 
'yczny dla usposobienia katolików 
'itewskich. Ogół katolickiej ludności 
litewskiej, widzi w arcybiskupie Bar- 
tolonim swego troskliwego arcypast 
iza, który umiał zdobyć sobie miłość 
przywiązanie we wszystkich  war- 
stwach społecznych. To też niewiaro- 
godne wprost metody postępowania 
cyktatorskiego rządu w Kownie, odbi- 
ły się głębokiem echem w spoleczen- 
stwie litewskiem. 

PRZYJAZD NUNCJUSZA LITEWSKIE 
GO DO RZYMU. 

CITTA DEL VATICANO. Przybył 
lo Rzymu nuncjusz apostolski na Lit: 
wie, Msgr. Bartoloni, który niezwłocz- 
"ie udał się do Watykanu, gdzie odbył 
.onferencję z przedstawicielami sekre- 
tarjatu stanu, 

46.170 MISJONARZY KATOLICKICH! 
Oficjalna statystyka, wydana przez 

pawilon misyjny międzynarsdowej wy- 
stawy kolonjalnej w Paryżu, stwier- 
dza, że ogólna liczba misjonarzy ka- 
tolickich, którzy czynni są we wszyst- 
kich okolicach globu ziemskiego, wy- 
nosi 46170: 12.959 księży, 5,112 bra- 
ci i 28.099 sióstr. Liczby te obejmują 
4.304 księży tubylczego pochodzenia, 
1.315 braci takiegoż pochodzenia i 
11.399 sióstr. 3.852 misjonarzy pełni 
swoje szczytne obowiązki od przeszło 
trzydziestu lat. 

SZYKANY NIEMIECKIE W STOSUN- 
KU DO ROBOTNIKÓW POLSKICH. 

W pobliżu F:lipowa gm. Wileńce 
oraniczne władze niemieckie nie prze- 
puściły 250 robotników polskich uda- 
jących się do' Prus ną roboty rolne. 
Wśród grupy tej 213 osób pochodzi z 
Wileńszczyzny. 2 

Jest to kolejna szykana niemiecka. 
stosowana wobec obywateli polskich, 
zaangażowanych na roboty rolne na 
terenie Niemiec. Znaczna część niewpt 
szczonych robotników znalazła się w 
i. krytycznej sytuacji. 

  

Z prac Komisji Odznaczenio- 
wej b. Formacyj Polskich na 

Wschodzie 
„Podkomisja Kaukazka przy Komisii Od- 

znaczeniowej b. Formacyj Polskich na 
Wschudzie* rozpoczęła już swe prace, zwią 
zane z opracowaniem i przygotowaniem 
wniosków na odznaczenie krzyżem względ- 
vie medalem Niepodległości osób, biorących 
vdział w pracy niepodległościowej na tere- 
nie Kaukazkim, oraz w organizacji „Polskiej 
Oddzielnej Brygadv na Kaukazie”, tudzież 
w organizacji „Związków Wojskowych Po- 
laków* na terenie armji kaukazkiej. 

_. W skład prezydium wskazanej powyżej 
podkcmisji weszli: podpułkownik Ignacy Bo- 
browski, podpułkownik dypl. Stefan Brze- 
szczyński, oraz Majer dypl. jerzy Stawiński. 
Sekretarzem podkomisji jest major dypl. 
Jerzy Stawiński, na ręce którego nateży prze 
svłać wnioski i życiorysy osób, reflektują- 
cvch na odznaczenie, względnie proponowa- 
nych do odznaczenia. W nadsyłanych wnio- 
$kach i życiorysach nie gra roli forma, nie- 
zbędne są natomiast nastepujace dane: 

1-o nazwisko, imię, data i miejsce uro- 
dzenia, oraz obecny adres i ewentualnie za- 
wód, proponowanego — @0 odznaczenia, 
względnie reflektujacego na odznaczenie, 

2-0 to samo odnośnie stawiającego wnio 
sek na odznaczenie kogoś, 

3-0 — krótka, iecz treściwa charaktery - 
styka pracy niepodległościowej, przed wojną 
światową, a ile ktoś może się tem wykazać, 

4-0 — to samo w czasie wojny Świato- 
wej, oraz charakterystyka udziału w pracy 
niepodległościowej ra Kaukazie i przy orga- 
nizowaniu formacyj polskich na tym terenie, 

5-0 — charakterystyka pracy swej w 
okresie naszych wałk z bolszewikami  (za- 
granicą, w kraju i t. 0.) Е 

6-0 — praca obecna, 
7-0 — wykazanie dowodów (dokumenty, 

powołanie sie na. pewne osoby i t.0.). 
Celem uniknięcia Straty czasu i nieporo- 

<vmień, uprasza się o nadsyłanie konkret-- 
nych danvch o ile możności jaknajszybciej, 
sibowiem prace podkomisji muszą być za- 
kończone „do końca sierpnia 1921 r. 

Wnioski i życiorysy należy nadsyłać pi- 
semnie pod adresem: major dyp!. Jerzy Sta- 
wiński w Warszawie, ul. Narbutta 23, m. 20, 
mb M. .S. Wojsk. Biuro Ogólno-Administra- 

*: Osobiście można się porozumiewać 
jedynie pod adresem: ul. Narbutta 23-m. 29 
w środy i piątki między 16 — 17: godz. 

   

   

  

Administracja nie przyjmuje 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

54 Jažwinakiego. * 
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Bednarski. 
Macierzy Szkolnej. 
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BANK POLSKI, WALUTA POLSKA 
Współczesny kryzys gospodarczy, , 

jaki przeżywa Polska, wywołuje zanie - 

pokoienie © kurs waluty polskiej. Nie- 

uia jednak objawów, mogących  na-* 

sinąć przypuszczenie, że stałość na- 

szej waluty jest zagrożona. 
Ostatni wykaz dekadowy . Banku ‹ 

Polskiego za maj wykazuje wzrost zA- 

pasu kruszcowo - dewizowego (złota , 

i walut obcych) o 14 miljonów zło- | 
Avch. Ё 

" Natomiast wycofano z rachunków _ 
bieżących 69,4 miljona złotych. Stąd . | 
uastąpiło powiększenie obiegu bankno- 
iów. Pokrycie kruszcowe.poprawiło się 
i wynosi 39,7 proc. zamiast 30 proc. 

W czerwcu wpłynęło z pożyczki 
zapałczanej 134 miljonów, co też zwię 
kszy ilość dewiz Banku Polskiego. 

Po ostatniej stabilizacji Bank Pol- 
ski uzyskał gwarancję innych banków 
państwowych. Nie ulega wątpliwości, 
że o ileby katastrofa polityczna zpadła* 
ra Polskę, lub na.Europe, toby mogło 

nastąpić załamanie się waluty. Można 
być niemal pewnym, jednak, że obec- | 
nv kryzys gospodarczy waluty polskie 
przetrzymają. ' 

WARSZAWSCY CYKLIŚCI W 
CZERNIOWCACH 

CZERNIOWCE.. (Pat) — W dniu 13 bm. 

przybyła do Czerniowiec 4-ka kolarzy war- 
szawskiego Towarzystwa Cyklistów,  uda- 
jących się na rowtrach polskiej fabrykacii + 
j rzez Bukareszt i Sofje do Stambułu. 2 

ZDERZENIE SIĘ STATKOW 
AMSTERDAM. (Pat) — Statek grecki 

‚ Отата“ zderzył-się z norweskim statkier- 
cysterną. Statek „Urania* zatonął. Załoga zo 
sieła uratowana przez statek narweski. 

Jak zatonął parowiec 
„St. Philibert“ 

NANTES. (Pat) — U brzegów Bretanji 

zatonął około północy parowiec turystyczny * | 

„St. Philibert", mający na poktadzie 500 — 
£00 turystów. Z wyjatkiem 8. pasażerów, 

którzy zdołali się wratować, wszystkich ir- 

rvch pochłoneły fale. - sai 
Jest jeszcze nadzieja, że liczba ofiar ka 

tastrofy parowca „St. Philibert* jest nieco” 
runiejsza, niż pierwctnie .podawdno, a to dła 
iego, że z powodu burzliwego morza część 
lurystów prawdopodobnie opuściła pokład 
Perówca już w Noir-Moutiers, ażeby stamtąd | 3 
udać się do Nantes Wg otrzymanych: infor * 
racyj. statek „St. Philibert* zabrał na po- | 
klad w Nantes 450 pasażerów. W'Noir-Mou- . 
tiers opuściło statek prawdopodubnię około | 
100 pasażerów. Po katastrofie pewnej liczbie 
pasażerów może udało się dotrzeć wpław do 

tŁrzegu w St. Giźdes. PO 
Latarnik, pełniący służbę na latami u 

przylądka St. Gilcas, który był świadkiem.ka + | 
iastrofy parowca „St. Philibert* opowiada, | 
że widział, jak statek walczył z szalenie sil- | 
ym cyklonem. Cyklon osiągnął maximum k 
swego natężenia w chwili,. gdy parowiec 

į'rzebyt przylądek Rochelle i zazjdował ' siz 
w miejscu najniebezpieczniejszem dla okrę- | 
tów.. Latarnik widział, jak pierwszą fala prze 4 
wróciła statek, który zdołał odzyskać rėwno-- 
wagę, jednak drug:: silniejsza fala wniosła 
statek, który nagle zniknął w nurtach 'nastę- 
pnej olbrzymiej fai. Gdy po kilku sekundach 

swiadck, przerażony zniknięciem statku, spoj' 
rzał na morze przeż lornetę, nie zobaczył już 

śni śladu statku. Pośpieszył wtedy na post» 
iunek ratowniczy, jednak -statk: ratunkow2 
vie mogły: wyruszyć na pomoc z powodu. 
gwałtownej burzy. Dopiero holowniki, które 
przybyły pośpiesznie z St. Nazaire, zdołały: 
ccalić garstkę pasażerów „St. Philiberta“, u-' | 
czepionych do szczątków okrztu. "ago 

Przedstawiciel Havasa rozmawiał z kilko- | 
ma csobami, ocalalkmi w katastrdfie „St. * 
Lhiliberta“. „Jeden z. vratowanych, doskonały | 

Jlywak, oświadczył, że aczkolwiek w chwili, | 
gdy statek przewrócił się całkowicie, doznał / i 
rod woda uderzenia w biodro to jednak | 
zdołał wypłynać na powierzchnię  morża. | 
wówczas zobaczył tył statku, tnoszący się | 3 

wysoko w powietrzu oraz grupę ludzi, roz 

paczliwie trzymających się statku, poczeri 
statek pogrążył sie wraz z. ludźmi wi falach 
i zniknął mu z oczu. Opowiadający zdołał 
dostać się do łodzi ratunkowej zabezpieczo- 
rej przed utonięciem i wraż z kilkoma roz- 
Litkami przesiadł tam do chwili. przybycia 
Lolownikow. Pomoc przyszła w samą porę, - 
gdyż Siły ich były na wyczęrpaniu. Drugi z 
irstowanych, również doskonały pływak, o0- 
rowiada, że w ciągu godziny zdołał utrzy- 
"mać swą żonę na powierzchni wody, poczem 

wyczerpany, musiał ją puścić Trzeci, którego || 

  

aj 

44) 

ле 

® 

      

«apytano, czv nie pragnie, ażeby zawiadomić - A 

icdzinę o jego ocaleniu, odpowiedział, že | ) 
szkoda się trudzić, gdyż jego żona, matka: + 
córka utoneły w głębi morza. | ' о 

ST. NAZAIRE (Pat) — 4К przypusz: 
czają, w katastrofie statku „St  Philibert“ 
zginęło 380 osób. Dokładne obliczenie oraz 
sprawdzenie tożsamceści ofiar katastrofy na- | 
:iąpi za kilka dni, ponieważ nazwiska pasa- 
żerów statku, którzy pochodza z okolicznych 
miejscowości, nie zostały zanotowane. | 

  » 
›



ž 

ECHA KO LEJOWE 
  

Z zakulis sekcji teatralneį Ogniska Kolejow. 
w Wilnie 

JAK „OBRONA CZĘSTOCHIGWY UJRZAŁA ŚWIATŁO KINKIETÓW W WIŁEŃSKIEM 
OGNISKU KOLEJOWEM 

Fietwsza proba.. otrzymałem wezwanie 

od p. Chmielewskiego na stawieni2 się © go 

Ćzinie 6-tej pe południu do Ogniska, gdzie 

„niały być rozdane role. ® 

Zebrało się nas około 20 osób, rozps- 

czał się podział, mnie przypadła w udziale 

odtworzyć rolę Piotra Czarneckiego, jedne- 

go z główniejszych bohaterów „Obrony 

Częstochowy”. Zapalitem sie, podobała mi 

się rola, teraz najważniejsze rozgryźć ja, t. 

]. zrozumieć tak, jak chce autor. 

Przyznam się, że po kilkakrotnem yrze- 

'czytaniu urok prysł, sam s*yl nadwyraz 

dziki, a rymy! O Boże! nie mogłem się ich 

1igdzie doszukać, i słusznie utarło się po— 

wiedzenie, „rymy częstochowskie". Dla przy 

Hadu weźmijmy takie powiedzenie: „Żad 

nego ale — Czekam cię na wele północnej 

hąszty*?, był to mój pierwszy haczyk, o 

który się zahaczyłem na premierze, trudno! 

rolę przyjąłem — grać muszę. 

Pierwsze próby szły jak z xamienia, wie 

l: kwestyj zrozumieć nie mogłem, plotłem 

rzy po-trzy, jak na mekach, reżyser kur- 

czył się, siedząc gdzieś w krzesłach, mio 

tając w duchu przesieństwa na moją biedną 

głowę. Panna Owczarkówna, moja partner- 

ka, grająca rolę Anny, przeszła również mę 

ki Tantala, dość, że na jednej z prób reży 

ser, wzburzony, nie mogąc już dłużej pano 

wać nad swerii nerwami, krzyknął: „Do li- 

cha! co jest!? jeden tańczy, druga śpiewa! 

co operetki, panowie! 

Straciłem rezon, wiedziałem, że będzie 

Klapa!, ostatarm jednak wvsiłkiem woli po- 

stanowiłem wydobyć z siebiż co można; 

poskutkowało — z dniem każaym odczuwa 

łem maleńką poprawę, ale mniej więcej po 

15 próbach reżyser usunął ze sceny panią 

Chmielewską, która nam tak dzielnie sufle 

" rowała. 

-- Radźcie teraz sami, — powiada: — 

chcę zobaczyć, jak to wyglada? i jak umie 

cie role?* A więc próbujemy bez suflera! 

Fierwszy akt przeszedł iako tako, jedziemy 

całej, w połowie drugiego aktu Jensza „za- 

tkało"; miłczy — stoimy wszvscy — cze- 

Kamy — co to z tego będzie dalej?, 

nagle z giebi sali donośny głos reżysera 

przywołuje nas do porządku: 

— „Co jest, panowie? Cóż w takim wy 

1 edku zrobicie na przedstawieniu? Proszę 

vd poczatku!!“ 

Qch! Boże! — spojrzałem na Jensza ba 

zyliszkowym wzrokiem, w czem dzielnie se- 

Jundowali mi inni, ale trudno! rozkaz! Dla 

acbra sztuki zaczynamy bez szemrania' na- 
* 

až 

  

Anna Zamojska, sórka—p. Owczarkówna 
Hr. Zamojska, matka—p. Szembergowa. 

nowo!, lecz podobnych wypadków mieliśmy 

tysiące! każdemu z nas zdarzała się tak 

niemiła sytuacja, wystarczy powiedzieć, że 

takie udręczenia trwały codzieńrie, w ciągu 

E-cių tygodni od godziny 6-tej po południu 
Go 12-tej w nocy. 

Podobny tryb życia paza biurem każdego 

1ormalnego człowieka wyprowadzi z równo 

wagi duchowej. My przeciwnie— nie traci 

lśmy werwy, czulłśmy, że premjera zi: 

„bliża, termin już Ściśle został. określony, 

iy'išmy „Częstochową“. 

mać, gdyż pozatem 

1any, że od sześciu miesięcy 

Najgorsza jednak była generalna próba, 

całą, noc szlifowałiśmy kwtstje, czekała nas 

za to miła niespodzianka, bo oto przyniesio 

ro kostjumy — śliczne, jedwabie kontusza, 

bogate delje, czapy z piórami! a szable! + 

szpady! pancerze! słowem cacka. Przymie- 

rzalismy kolejno, ciesząc sie, jak dzieci, na 

samą nyśl, jak będziemy mogli teraz Śmiało 

imponować innvm 

Jutro pierwsze przedst: 

dia czynnych członków Og 

— wstęp wolny. 

Wszystkie panie członkinie zespołu, w 

cągu czterech dni, od godziny S-ej rano da 

12-tej wieczorem, obszywały sostjumy, u- 

iiększając je guzami złotemi, szlifami, lampa 

semi i t. p. — doprawdy podziwiałem tyie 

| oświęcenia. 

Szemberg od dwóch tygodni z gewnością 

1ie jadał obiadów, śięcząc całemi dniami do 

wienie próbne, 

ska i ich rodzin    

      

Piotr Czarniecki—p, Lisiewicz 
Adoli Mueller—p. Bońkowski 

późnej nocy przy dekoracjach, dziwiłem sią 

uzprawdę, jak ten człowiek może wytrzy- 

jestem Święcie przeko- 

najmniej nia 

sypiał wcale, pieszcząc w myślach rolę Prze- 

ога Kordeckiego i całą Obronę Częstocho- 

wv, — trudno! — wykolejony człowiek! wi 

cocznie przez omyłkę zosta: urzędnikiem 

kolejcwym! 

W dniu pierwszego próbnego przedsta- 

wienia zebrało się publiczności sporo; nie- 

mal wszystkie miejsca były zajęte. Miałem 

uemę, nie byłem pewien swej roli, czułem... 

że partolę, że kładę sztukę na obie łopatki, 

byłem wściekły, zwiócono mi. kilka uwag, 

:niechecitem się; na sze 

szył mnie, mówiąc: „Cal 

wie, jutro musi być lepiej... 

ście reżyser pocie 

m, całkiem możli 
   

  

Tak! właściwie jutre premiera! jutro mu 

szę grać! inaczej, reżyserze, na szubieni- 

<ę! przyjąłem wszystkie uwagi do wiadomo 

ści, przez noc rozważyłem wszystkie swoj2 

strzelone byki, i w myśli 

prawiać. 

zacząłem je po- 

Premjera...! Publiczności moc, miejsc 
wolnych niema, rozpoczynamy... 

Publiczność zadcwolona nie szczędzi 0- 

Flasków —- sztuka wiarta zachodu. 

W 5-tym akcie na 
jiubliczności dostrzegam 

wiesu twarzach u 

łzy, to Przeor 

sprawca tego smutku! ale wrażenie jest! a 

10 grunt! Praca 

  

na marne nie poszła. 

Z ciekawością wysyłamy kilka osób na 

zwiady, by się przeronać, co mówi publicz- 

ność. х 
Za chwilę mamv już szczegółowe dane— 

Szemberg dopiął celu; może kyć dumny. 

Krytykować gry poszczególnych wyko- 

rawców nie wolno mi, od tego są inni. je- 

dynie swoje skromne przeżycia, które — jak 

przypuszczam — każdy z członków naszego 
zespołu podobnie przechodzić musiał, rzu- 

‹ат na papier, aby przekonać tych, którzy 

w Ognisku na przedstawieniach jeszcze nia 

byli, że staramy się dać publiczności wszyst 

ko, co z siebie wydobyć możemy, to jest 

maksimum pracy i wysiłku w imię sztuki, 
1cąc w ten sposób w ślady rozproszonej już 

cziś Reduty. L-wicz. 

* ы ©° w a 

Odrzucenie protestów w związku z wyborami 
Sąd Najwyższy odrzucił dzisiaj trzy protesty przeciwko rezultatom wy- 

Lerów do Sejr:u w »kręgach. Biała Podlaska, Tczew i Sandomierz. 

Zwycięzcy lotnicy wrócili do Poznania 
POZNAŃ. (Pat) -— W dniu15 bm powrócili do Poznania zdobywcy 3ej nagrody 

na międzynarodowych zawodach lotniczych w Bukareszcie por. Skrzypiński i obserwator 
Chrzanows*i па г 

  

ne'ce RWIv 2 W drodze powrotnej pobili oni na trasie Jassy (Ru- 
munja) — Poznań świa'owv *:k.rd tej kategorji maszyn, mianewicie przebyli przestrzeń 
580 klm. bez ładowania w czasie 8 godzin 43 min. Skrzypiński i Chrzanowski wystarto- 
*vali z Jass o gos»nie 4 mi”. 43 i wyłądowali na lotnisku wj Poznaniu o godzinie 13 min. 

10. Dotychczaso< * rekord świat.wy wynosił zaledwie 670 km, czyli że został pobity o 

przeszło 300 km 

Kongres kolejowców—abstynentów 
KRAKÓW (Pat) — Wczora: wieczorem przybyli do Krakowa uczestnicy mie- 

czynarodowego zongresu-kołeinwców-abstynentów v/ liczbie 120 osób z Francji, Szwaj- 

carji, Rumunji, Czechosłowacji i Danji. W poniedziałek rano gości powitał w Barbakani2 

  komitet przyjecia. Goście ud ui P 
13 w domu Ziedroczen'a Kolciowców P:   

ie następre na miasto i zwiedzali zabytki. O godzinie 
skich cdbył się obiad w czasie kterego wygło- 

szono szereg pow:talnych przemówień Po obiedzie goście odjechali do Wieliczki celen: 

zwiedzenia kopaln: Wieczorer. na cześć gości prezydjum miasta wydało raut w salonach 

Strajk w kopaln! 
KATOWICE. (PAT). — W «opalni cynkowej w: Białym Szarlejn: wybuchł w po- 

niedziałek strajk - powodu zapowiedzianego urlopowania na 2 miesiące 62) robotników. 

ratusza. 

Cała załoga kop lni na znak so'idarności nie przystąpiła do pracy. Strajk ma charakter 

spokojny i obejmuje oknło tysiaca robctaików. 

  

Walka hitlerowców z socjalistami 
GDANSK. (Pat) — W «obnte wieczorem w miejscowości Schonberų nad Wisłą, 

va terenie w.m. Gdańska, doszło do krwawsgo starcia między hitlerowcami, a socjal-de- 

mokritami. O godzinie 20 oshsł> się w Shónbergu zebranie socjalistyczne, na któreai 

przen': wiał pese socjal.stvczny de Sejmu Gdańskiego Mau. W tym samym czacie przy- 

byli samochocem ciežarow yr 
wiecu w irnvm lokalu napadu na powracających z zebrania socjalistów. W 

przytem formalna walk. wiczra, w czasie której oddano około 70 str: 

с «oc. +I-demkratyoznej zostato ciężko poranicnych. Ze strony 

eni przy zajściu nieliczni policjarci zachowy- 
wych 8 członk»» parii 
zany i to lżejsze  dnio:v *wie osoby. Ob 
wali się wobec n past'ik.w zupełnie bi 
Tiegenhofu zajś: « zlik vidow no. Wszvs 
śednak żadne b: ni n - 
posiadał. Natom ast pe icj 
i wobec tego ntogo z po ród hitlerowców 

   

umundurowani hitlerowcy z Gdańska, którzy po odbycia 
ywiązała się 

strzałów rewolwero- 

ie. Dopiero po nadejściu oddziału policji z 

ich uczestników bójki poddano Ścisłej rewizji, 

znaleziono. Socjaliści twierdzą, że z ich strony nikt broni nie 

a nirzymuje, że pierwsze strzały padły ze strony socjal stów 

nie aresztowała. 

Porażka rządu angielskiego w Izbie Gmin 
LONDYN. :Pat — W dniu 15 bm. rząd nieoczekiwanie odniósł porażkę w lzbiż 

Gmin. Zgłoszona przez Forserwatystow poprawka ta zmienia sposób określania wartości 
ziemi. Premjer Mac Dciald «świadczył po głostwaniu że ponieważ poprawka ta nia 

zmienia spsób otreślaria wartości ziemf. Premier Mac Donald oświadczył po głosowa- 
riu, że ponieważ ; oprawka ta nie zmienią zasadniczej treści ustawy, Izba prowadzić bę- 

Czie 'w dalszym 
prawka rządu nie pocięgnie ża soba żadnych następstw politycznych 
konserwatystów o zamkni;cie dyskusji nad 
został 246 głosami przec wko 232. 

Podpisanie 

cągu ob rady wg ustalonego porządku dziennego. W ten sposób po- 
Drugi wriosek 

wspomnianym projektem ustawy odrzucony 

traktatów 
NOWY YORK  (P't) — Ambasador Rzeczypospolitej Filioowicz i se- 

kretarz Stanu Stimson notnisau w dniu 15 bm. w Waszyngtonie polsko - 
amerykański traktat przyi 'źni, traktat 
nych. 

handlowy oraz. w sprawach konsular- 

Jack Diamond znów na wolności 
AMSTERDAM, (stan N.-Vork, Amer. Półn.) PAT. Zaany bandyta i przemytnik 

Jack Diamond na prośbę swego adwokata został z powodu złego stanu zdrowia, wy 
puszczony na wolność za kaucją 10) :ysięcy dolarów. - 

` 

£“.Plecionki, Wycinanki, Sandałki najmodniejsze wzory i kolory poleca 

„Polska wytwrónia obuwia* 

W. NOWICKI Wilno, Wielka 30. 
Na lato: prunelki, atłaski, oouw. brezentowe, tenisowe, modne spacerowe i t.d, 

lekkie i wygodne obuwie dziurkowane dam. zł. 17, męsk. zł. 22. 

LIDA 

VIII Tydzień obrony przeciw- 
iotniczej i przeciwgazowej 

Na naszym terenie stara- 

r:em oddziału kolejowego Ligi Przeciwgazo 

wtj i Przeciwłotniczej z inżynierem Mierz- 

wiińskim na czele i przy współudzia!e p. 

Wróblewskiego Edwarda, w dniu 9 b. m. 
zoragnizowano akademię z okazji Tygodnia 

lotniczego. Przybyli na nią specjalnie zapro 

szeni: członek Wojewódzkiego  Konzitetu 

Kolejuwego LOPP., p.  Trynkiewicz, który 
w krótkiem przemówieniu zagaił akademię, 

uraz prelegent p. Michał Szczytt. Po zaga- 

ieniu prelegent Szczytt wygłosił odczyt na 
temat: „Przemysł gazowy”, którego zebrani 

4, zainteresowaniem wysłuchali. 

Wagon obrony przeciwgazowej, przyby- 

1у specjalnie do Lidy, pokazywał rozmaite 

g0 rodzaju sprzet przeciwigazowy. Objaśnień 

1 wskazówek udzielał p. Połoczański. 

STOŁPCE 
— Kronika, z. najruchliwszych 

stacyi kolejowyc Stolpce. Tu rozpoczy- 
nają:i kończą swój bieg międzynarodowe 

   

Jedną 

    

  
kurjety. Paryż — Berlin — Warszawa, — 
Stołpce; przyjeżdżają dyplomaci państw za- 
chodnich i odbywa się duży ruch towarowy 
między Zachodem a Wschodem. W ostat- 
nich tygodniach ruch ten tak się wzmógł, że 
graniczna stacja Niegorełoje odmówiła się 
od przyjmowania łądunku, idącego z Nie- 
miec, Polski i Czechosłowacji. Najwięcej 
odchodzi do ZSSR żelaza, które jest potrzeb 
ne do przeprowadzania „piatiletki”. 

Kol, Przysp. Wojsk. w sali „Ogniska Ko- 
lejowego“ wystawilo dwie sztuki: „Chłopi 
arystokraci" i „W gospodzie pod sroką“. 
Amatorzy grali dość dobrze. Gości pełna sa- 
la Przedstawienie i zabawa taneczna dały 
200 zł. zysku, które zostały przeznaczone 
na zokupienie orkiestry dla K.P.W, 

W dniu 22 ub. m. w sali Ogniska Kol. 
Stołyce, amatorskie kółko wileńskiego Ogni- 
ska Kolejowego odegrało sztukę Obrona 
Częstochawy. Sztuka dobra, w dobrych ob- 
sadach, dobrze odegrana i tak się widzowie 
przejęli sztuką, a zwłaszcza kobiety, że nie- 
xtórym łzy pociekt 

Tylko publiczność stołpecka nieco niedo- 
pisała, bo dawno po pierwszym, no i te 
15 proc. potrącone, ale nazajutrz, ci co nie- 

  

     
byli, jak się dowiedzieli, że sztuka tak do- 
bize odegi żałowali i przyrzekli na 
przyszłość, nicopuszczać podobnych okazyj 

mają nadzieję, że ci artyści w tym roku 
Jeszcze przyjadą do nas. 

W _WIRZE STOLICY. 
KONKURSY A WYŚCIGI 

Zdobyliśmy ouhar Narodów wi Łazien- 

kach i niektórzy uważali to za wielki suk- 

ces. Oczywiście, oczywiście — dobrze, że 

choć u siebie.w domu, na własnym torze 

czasami nasi jeźdźcy pokażą zęby, bardzo 

miło, że porucznik Ruciński, kpt. Sałęga i 

w.jr. Trenkwald zespołowo byli pierwsi, ale 

to nie przeszkadza, że oprócz zawodowych 

wojskowych i zawcdowych ślepych optymi- 

  

siów, każdy skonstatował upadek naszej 

klasy. 

Dawniej posyłaliśmy ekipe do Nicei, 

"Jłoch, czy New-Yorku a Pat nie mógł na- 

cążyć z wyliczenie” nagród zdobytych: 

i-sze miejsca były 1a porządku dziennym — 

сЭ 

O tem, že nasza ekipa byla przed mie- 

siącem w Nicei, nawet mało kto wie — pew 

nie, pisma nie kwapiły się z sygnalizowa- 

niem, iż nasi oficerowie zdobyli dwie wstęgi, 

«raz 17-te miejsce. Obecnie trudno zataič 

klęskę łazienkowską, gdyż mimo pularu Na- 

1odów, faktem jest, że zostaliśmy pobici — 

1 to dotkliwie. 

Ani jednego pierwszego miejsca indywi- 

dualnegc! 

To chyba przykre; zawsze jakiś Francuz, 

Rumun, czy Szwajcar był pierwszy — nasi 

w najlepszym wypaćku drudzy. Nawet w 

rvm puharze Narodów bezbłędny parcours 

zrobił tylko Rumun kot. Kirculescu — on też 

etrzymał indywidualną nagrodę Prezydenta. 

No i nikt nie zaprzeczy, że najlepszymi 

jeźdźcami wogóle byli Francuzi rtm. Clavś 

por. du Breuil, nasi w porównaniu wy- 

siądają jak dyletanci. 

Co to jest, že konkursy nie daja praw- 

cziwej emocji? Patrzy się naprzód z przy- 

jemnością na nieskończone parccursy, potem 

«bojętnie, wreszcie ze znużeniem. Niema ele- 

iAryzacji, napięcia ttrmów — owszem, ładne 

sz te skoki, efektowne ewolucje, ale.. ale to 

pizypomina cyrk. 

Akrobatyczne popisy clownów są bardzo 

trudne, jednak nigdv nie porywają widza, 

jak zwykły, płaski bieg, gdy do ostatka wal 

czy kilku zawodników. 

Moment walki jest w wyścigach stokroć 

widoczniejszy, mocniejszy, niż na konkur- 

sach. To też pole Mokotowskie jest pełne 

cztery razy na tydzień w ciągu dwóch mie- 

siecy, a stadjon w Łazienkach po pierwszym 

driu zaczął świecić pustkami. Totalizator 

jest wabikiem, ale nie jedynym. — iluż ludzi 

rie gra, a mimo to — pasjonuje się. 

Gdy we wtorek zastrajkowali tramwaja- 
1ze — po południu roiło się od nich na polu 
Wesoło zbierali się po dziesięciu, każdy da- 

wał złotówkę i kupowali jeden bilet. A ile 
bvło przedtem sporów, dysertacji na kogo 

grać: 

— Tylko na Izytę. 

-- Co, na tę sparaliżowaną krowę: 

— Nie róbmy głupstw! As Pik będzie 
pierwszy! 

"'— Tak, pierwszy w stajni. 

— Albo na Meduzę, albo wcele. 
— Dri-dri, to pewniaczek! 

Ach, te pewniaki na wyšcigach! W ru- 
letce przynajmniej każdy wie, że niema znaw 

ców, prognostykierów, tu niema biegu, po 

którymby setki ludzi nie krzyczało: — „a 
co, mówiłem, że wygra, ho, ho!!* 

Polacy jedyni do konia. Hm, hm.. Ofice- 
rowie na konkursach wykazali, że na wyści 
gach najlepszymi dżokejami sa obecnie Mo- 

skale. * 
Czernuszenko, Chatisow, Gołowkin, Fo- 

mienko — oto nazwiska najczęstsze u mety. 
Jest dziesięć razy tyle dżokejów i chłopaków 

Polaków, ale większość pierwszych 
miejsc przypada tym kilku Rosjanom. 

I nie jeżdżą wcale na koniach „żywszej 

krwi”. 1 

CUDZE CHWALICIE — BO SWOJE 
ZNACIE. 

Na korytarzach Ministerstwa Skarbu bą- 
kaja o wprowadzeniu z powroiem wysokiej 

opłaty za paszporty zagraniczne. Proste ze- 

stawienia wykazują, że co roku zwiększa 

się liczba wyjeżdżających z kraju. W 1926 

r. wydano 48.000 paszportów. 

W 1929 r. natomiast 87.000 z górą. 
Na złotówki wygląda to następująco: 

1026 — 77 miljonów; 1929 — 165 miljonów 
zagranicą Ministerstwo jest zgorszone temi 

wydatkami — walnąć 1000 zł. za paszport 
' nikt się nie ruszy. 

Oczywiście patrjotyczniej jest jechać na 
Babia Górę niż do Szwajcarji, nad jakąś 

   

      

  
Tygodnik Ilustrcwany nr. 23. 

nam opis lotu prof. Piccarda w stratosiere 
Autor p. Feliks Burdecki, nie bez podstawy 

przynosi 

zalicza czyn ten do rzedu czynów boha- 
*erskich. Sprawozdanie z „Genewy w maju* 
aaje w kartkach z notatnika p. Aleksander 
Bregman, charakteryzując ciekawie głów- 
rych aktorów: Biiarda, Curtiusa, Lerroux | 
innych. Pani I. W. Kosmowska wi artykule 
D t: „Świat zdobywczegs trudu* porusza 
sprawy naszego osadnictwa w Brazylji. . P. 
Emiljg Szenwicowa mówi o „Dalekiej Wys 
nie“ Sardynji“. Wrażenia z l-go Kongresu 
Naukowego Polskiej Młodzieży 
streszcza p. Janina Orynżyna. W „Dworach 
ziemiańskich na Pomorzu” p. Scherlin - Czar 
uńska opisuje tradycja owiane siedziby. O 
„Teatrze Wielkim w Poznaniu* pisze Wło- 
dzimierz Dworzaczek. Dział „idei i zdarzeń” 
ktualnych, oraz bardzo zajmujący be!etry 

styczny składaja się na bogata w treść ca- 
łość zeszytu. 

Tęcza nr. 24 „Są jednak ludzie" — 
taki tytuł ma artykuł [.D., zarysowujacv 
svlwetkę Prezydenta Doumera. O Brzeżanach 
mieście rodzinnem prof. A. Brijcknera, pi- 
sze J. Widajewicz. jubileusz ks. bp. A, Lau. 

za znalazł odzwierciedłenię w specjalnym 
s(ykule, ozdobionym portreten: Jubilata. O 

Dunikowskim mówi J. D. Ciekawy konkurs 
nowelistyczny jest atrakcja zeszytu. 

Wiadomości literackie nr. 24. Numer 
niezwykły, bo na pierwszej kclumnie poda 
16 rczdział z niedrukowanej j>szcze ks'ażki 
inarszałka J. Piłsudskiego na temat zorgani 
zowania pierwszegc rządu w odrodzonej 
Polsce. Rzecz — ma się rozumiść — bardzo 
ciekawa. 

W. Rzymowski mówi 0 pamiętnikach 
Rūllowa, M. Milkiewiczowa — o „Czarnych 
Francuzach“. 

W dziale recenzyj znajdujemy wzr'ianki 
o książkach wileńskich: prof. Pigonia, „Do 
źródeł „Dziadów*  kowieńskich* oraz » 
„Wilnie i ziemi witeńskiej". 

Światowid — nr. 24. Czy królewicz wła 
ski, ks. Humbert kocha się w Janecie Mac- 
Donald — niewiodomo, ale fotografja uro- 
tzej gwiazdy filmowei została umieszczona. 
Co jest w numerze?. Willa mistrza Pade- 
rewskiego, militarne manifestacje Niemców, 
„Król Bobasów*, Nancy Carroll, Nurmi, Pic- 
card, Watykan, derby w Epson, Huculi; 
lapoaki 

Przegląd Powszechny — czerwiec. W 
vstatnim zeszycie tego poważnego katoli-- 
ckiego organu znajcujemy artykuły: x: |. 
Rostworowskiego, w. Augustyn na tle 
wieków”, x. J. Pastuszki „Intuicejonizm M. 
Schelera",  Turkowskiego „Spór o naturę 
prawną Ligi Nar. W. Arcimowicza „Norwid i 

  

  

  

     

Sorel o społecznych zadaniach sztuki”, M. Ni 
wińskiego „Średnieczni opaci klasztoru wa- 
chockiego“, x. Podcleńskiego „Rotary Inter- 
national“. 

Bogaty i poważny przegląd piśmienni- 
ctwa i życia religijnego. 

Droga — nr. 6 J. Gałęzowski daje arty- 
kuł pa t. „Problem pokoju a socjołogja dzi- 
siejsza”, P. Dunin - Borkowski — „Prądy 
centralistyczne i  decentralistyczne*, A. 
Hertz — „Rasyzm*, H. Mortkowiczówna — 
„Pieniny“, |. Kulczycki — „Problem tande 
ty. we współczesnej materjalnej kulturze”. 

gnojówkę koło Kościsżyny niż do Dieppe 
nad ocean, ale o ileż — nudniej. 

Niech mówią co chcą, Polska jest ma- 

łyzn kratkiem. Gdzieby się nie pojechało—- 
paf, znajomi! Ludzie z którymiby się nie do 

szukało wspólnych znajomych wogóle nie- 
rea w Polsce. 

— Raz jadłem obiad z tym Fajtusiem Pro 
s'akiem... 

— Co słyszę? To pan zna Fajtusia? 

— Ależ oczywiście. 
I ta—ta—ta, i ta—ta—ta. Oboje nowi 

znajomi gadają godzinami o tym tłomoku 
Faitusiu z którym normalnie dwóch słów 

nie chcą zamienić — taki bawół. 
— Moja kuzynka Pafnusia. . 

— A pani kochana! Toż pasierbica wuj- 

xa tej wiedźmy Kleosi, która choć jest mo- 

ją cioteczną — cioteczną, obyż z piekła nie 
wyjrzała. 

Obrzydną te swojaki, obrzydnie też ten 

koloryt, zapaszek miejscowy. Zawsze koś- 

ciełek w którym spróchniały bal w lewiej 

nawie pochodzi z XIll-go wieku, zawsze kup 

ka gruzów reprezentująca ruiny zamku, Chef 

downy widok na — chlewek. { 
Oczywiście, że w Jugostawji czy Rumu- 

nii niema nic nadzwyczajnego. ale jakoś 

przyjemniej i ciekawiej obejrzeć chlewek z 

ciosanych kamieni, nie z bierwion, Irošcio- 
łask z wieżyczką z tyłu, nie z przodu i u- 

słyszeć jak sobie wymyślają po rumuńsku 
nie po polsku. 

Trzeba choć czasem odetchnąć innym tle- 
nem, poględzić ž inrymi ludźmi — to trud- 

no. . Karol. 
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POCHWAŁA FRANCJI 
Jakkolwiek przyszła obecnie „moda* 

na Hiszpanję, wolę jednakże odwrócić 
głowę i nie patrzeć w tę stronę, bo 
coś za mocno dolatuje  spalenizną..- 
Jakoś niesamowicie wygląda teu „dan- 
se macabre* komunistyczny...! — „La 
dance France“ — słodka Francja 

wdzięcznym uśmiechem słońca chce 
pokryć, niemiłe wrażenie dolatujących 
z zašciany sąsiedzkiej ryków.. całe 
szczęście, że „Ściana* ta mocno jest 
murowana! Tem łatwiej oderwać myśl 

od ponurych refleksyj i poszukać innej, 
jadośniejszej dziedziny. 

Cudzoziemiec, przybywający do 
Francji z zapasem wiadomości, zaczer 
nniętych z Baedeckera lub innego „,so-- 

'idnego" źródła, staje wobec tysiąca 
niespodzianek, bo „teoretycznie* wszy 
stko inaczej sobie przedstawiał! Otóż 

to! Poco zaraz „przedstawiać”, „wy- 

obrażać”? czyż nie lepiej przyjechać, 
ctworzyć oczy, uszy, (można i nos), 
i obserwować! Tak też i zrobiłem! 
Paromiesięczny mój tu pobyt przyniósł 

„ obfity plon — (nie mam naturalnie na 
"myśli „dóbr doczesnych”), bo w 
Monte-Carlo raz grałem i przegrałem). 
Nikt nie zmuszał mnie zwiedzać ja- 

kichś historycznych ruin, gdy właśnie 
miałem chętkę na oglądanie... wystaw 
sklepowych! Tem piękniejsze wydawa 
ły mi się urocze zakątki Alp nadmor- 
skich, bo trafiałem do nich niespodzie 
wanie... z natchnienia jakby... Nie gnę 
hił mnie żaden „plan“, lub „program“, 
według którego w poniedziałek  siż 
rp. ogląda Cap-Ferrat we wtorek 
Villefranche i t d. a w sobotę jest... 
chacs!. 

Francja jest uprzejma i mądra za- 
1azem. Tak się urządziła, aby można 
;a było ogladać i podziwiać w różnych 
porach dnia i nocy. Wiadomo — nie- 

wiasta, wiec pamieta, że na nią patrza! 
A tych „patrzących' jest tysiące! 

Turystyka postawiona jest we Fran- 
cii pierwszorzędnie! Nie ,nówiąc już 
c doskonałych szosach, licznych i wy- 
godnych hotelach i t. p. udógodnie- 
niach, na największe uznanie zasługuje 
doskonała organizacja najrozmaitszych 
krótkich i długich „excursions*. To- 
warzystwa prywatne obsługują puh- 
liczność „non plus ultra”, — Można za 
niewiele, bardzo niewiele franków po- 
jcchać doskonałym „carem*, gdzie się 
chce i wszędzie znaleźć dalszą „„loko- 
mocję”, bez obawy  „ugrząźniecia*! 
Średnio uważny podróżny spostrzeże 
wkrótce, że, istnieje tu prawo zwycza- 

  

jowe, 'uświęcone i mocne... prawo 
„pourboire“! Od wschodu do zachodu 
znany jest szlachetny zwyczaj dawania 
„na czaj*. „na piwo”, i t .p. 

Tutaj „pourboire* — niemal obo-- 
wiązuje. Można dać kilkanaście centy 
mów, ale dać... 

Francja jest krajem / rentjerów. 
Francuz oszczędza, nawet skąpi, skła- 
da grosz do grosza, bo pracuje najwy 
żej do lat  piedziesięciu.  Istnieja 
specjalne Kasy Oszczędnościowe, któ 
re za zapisaną im pewną  stmę, zo- 
powiązują się wypłacać dożywotnią 
ientę. Często żyskują na tem, bo da- 
ny rentjer „wyciaga kopytka", ale cza 
sem grubo wpadają. Poznałem jed- 
nego takiego rentjera, który od lat 
dwudziestu pobiera swoja rentę, wy- 
brał już dwa razy tyle „ile złożył i je- 
szcze zamierza tyleż „wypompowa 
Daj mu Beże! Oszczędzają we Francji 
wszyscy (reklama zadarmo dla PK.O) 
i dobrze na tem wychodza. Nie znaczy 
to jednak, aby Francuz, oszczędzając, 
odmawiał sobie przyjemności lub za- 
bawy! O, nie! Umieją tu się bawić i 
lubią! Różne „fetes“ są urządzane z 
wielką pompą. Sławny nicejski karna- 
wał może posłużyć za przykład. „Es- 
prite* francuski lubi lekki .,pieprzyk*, 
1» też chetnie widzi Francuz coś zlek- 

    

ka odsłoniętego lub słyszy i opowiada 
dobry i perlący się winem dowcip. Że 
wszystkich krajów najbardziej może 
we Francji dzieje się wszystko dla i 
przez kobiety! Zresztą stara ta prawda 
sięga zamierzchłej starożytności i wy- 
chodzi daleko pcza granice Francji! 
Bo powiedział mądry biskup Krasicki: 

„Pomimo liczre płci naszej zalety, 

My rządzim światem, a nami kobiety" 

a mówiąc to z pewnością miał na 
myśli nietylko Francję lub Polskę! Pod 
czas jednak, gdy  gdzieindziej trzeba 
dopiero wnikać w „zakulisowe* sprę- 
żyny różnych „posunieč“, mniej „lub 
więcej oficjalnych — tutaj rzuca siz 
odrazu w oczy, że miękka wypiesczo- 
la rączka pięknej. „Ivonne*, lub „Li- 
sette" dość wprawnie kieruje swoim 
„рапет“'! 

Przecietny Francuz žyjący i pracu- 
iący tylko dla swojej „petite”, (mniej- 
‘га kto to jest—, femme“, czy „ami“!) 
nie jest jednak wcale gentlžmanem, wo 
Lec kobiety jako takiej! Ustąpienie 
miejsca w tramwaju, lub autobusie — 
to rzeczy prawie niewidziave! Za to 
ze swoją „lubą'* chodzi lub jeździ... w 
objęciach... Obrazek codzienny i po- 
wszedni! 

Wiekowa kultura romańska przeja- 

wia się spontanicznie, tryska pełnem 
żródłem nad stwardniałą powierzchnią 
dzisiejszości. W czasie jednej z moich 
wędrówek w Beaulieu - sur - Mer. 
Ładna, słoneczna miejscowość. Lecz 
nie to jest jej sławą. Stoi tu na uboczu 
1 zw. „willa grecka*. Niejaki pan 
Regnac nabył ją i kosztem 8 miljonów 
franków (=3 miliony złotych) urzą- 
dził na wzór dawnego domu greckiego. 
Tylko miłość świata antycznego i głe- 

boka wiedza mogły stworzyć dzieło 
tak piękne... Te kilka godzin, spędzo- 
nych w „willi greckiej" dały niezapom 
niane wrażenia. — Wśród białych 
marmurów i przy szemrzącej cicho fon 
tannie zmalał świat dzisiejszy. P. 
Regnac ofiarował tę willę muzeum „A- 

kademji Francuskiej '. 
Obok takiego szczytowego arysto- 

kratyzmu kultury — zadziwiająca igno 
1ancja! 

W tem samem Beaulieu znajduje 
się sklep dywanów i tkanin perskich. 
*W oknie wystawowem wisi... piękna 
gunia zakopiańska z kartką — „le 
manteau persienne“. 

Poco dalsze komentarze?! Widocz 
nie ktoś musiał poinformować  miej- 
<cowego „persa*, bo potem już kart- 

rę zdjęto! Ale przykładów ignorancji 
irańcuskiej wszedzie pełno! Specjalnie 

chodzi mi o Polskę. Niewątpliwie o 
wiele więcej się już u nas tutaj wie. 
wszak pisma co jakiś czas podają wia 
domości o „roi sans couronne“, jak 
nazywają tu Marszałka! Ale czy Wil- 
ro napewno leży w Polsce, czy w Ro- 
gii sow., czy na Litwie, a może ra 
ł otwie — tego zawiłego pytania lepiej 
'u nie stawiać! Nie jest „zabardzo 

iragicznie, bo choć z trudem, ale wy- 
brnie ten i ów, ale gorzej, gdy w kinie 
zobaczy bezkrytyczny tłumek taką np. 
„Ma cousine de Varsovie". gdzie „cou- 
sine“ nazywa Się ... Sonia, jej ps... 
Ivan i Borvs, a z Warszawą cały film 
ma tyle wspólnego, że Sonia ma stam- 
tąd szofera... Rosjanina! Voila! Pocie- 
sza mnie, że sami Francuzi sarkają na 
tego rodzaju analfabetyzm. Zresztą 
wogóle francuska  „rodzina” ( raczej 
starozakonna), twórczość(!!) filmowa 
jest pod... zdechtym Azorkiem. 

Mają środki, mają nawet siły 
ale kulawo im idzie! Kiedy już zaha- 
czyliśmy o film — to wspomnieć war- 
to o lśniącej Światową sławą gwie- 

ździe francuskiej —tym razem rodza- 
ju męskiego — o Maurycym Cheva- 
lier! „Boski Moryś* — zachwycają- 
cv piosenkarz, tryskający humorem 
władca serc wszystkich Francuzek i 
rie-Francuzek! „Paramount“ dzieki   
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  i į tonn.     

Mi er iospodanczy Ziem W$thodnić 
OBRÓT SIEMIENIEM LNIANEM 

W WOJEWÓDZTWACH PÓŁNOCNO - WSCHODNICH 

Siemie lniane nie jest osobno 
uwzęłedniane w zestawieniach przewo 
zu podawanych przez ministerstwo ko- 
munikacji w „Roczniku statystycznym 
przewozu towarów na polskich kole- 
»ach państwowych, lecz traktowane 
łącznie z innemi nasionami  oleistemi, 
jak konopie, mak, słonecznik, rzepak. 
kokosowe (kopra), soja, sezam i t. p. 
Te jednak tak podrzędną, na terenie 
«iem północno-wschodnich. pod wzglę 
dem tonażu, odegrywają rolę, że bez 
większego błedu można przyjąć, że od 
nośne cyfry, jeżeli chodzi 0 wojew. 
wileńskie i Nowogródzkie, obrazują 
własciwie obrót nandlowy siemieniem 
Inianem, — temkardziej, że całkowity 
obrót nie może Gyč odtworzony skut- 
kiem ominięcia w „Roczniku* nazw sta 
čyį przeznaczenia w obrocie wewnętrz 
nym w odniesiesiu do naładunków 
inniejszej wagi. 

Jak się kształtował obrót handlowy 
siemieniem Inianem dla wsiewództwa 
Wileńskiego w roku 1929? 4 

Przywóz z innych województw wy- 
rosił 937 tonn, w tem do Wiina — 788, 
co Dukszt — 89, do Turmont — 60 
tonn. Przywóz z zagranicy miał miei- 
sce w odniesieniu do Wilna w ilości 
»482 tonn, w tem via Gdańsk — 672, 
z Niemiec — 564, Łotwy —180 i z 
Fumunji — 66 tonn. W ogólnym im- 
torcie do Polski nasion oleistych. 
17614 tonn) w-wo Wilensko partycy - 
powało w wysokości 19.5 procent 
łączny przywóz z innych wojew. i z 
zagranicy wynosił dla w-wa Wileńskie 
go 2419 tonn. 

Wywóz do innych województw 
11134 tonn) przewyższał przywóz tyl- 
ko o 197 tonn. W wywozie uczestni- 
czyły jako stacje nadania: Wilno —39, 

  lgnalino — 101, Dukszty 62, Moło- 
deczno — 2, Olechnowicze — 75, 
Hoduciszki — 183, Postawy — 57, 
Woropajewo — 15, Nowodruck — 15, 
Głębokie — 555 i Parafjasów — 30 

d Wywóz zagranicę (3196 tonn) 
przewyższał przywóz z zagranicy : 
1714 tonn. W odniesieniu do stacyj 
nadania i kierur.ków przeznaczenia, 
wywóz przedstawiał sie następująco 
(w tonnach:) 

  

  

= 

A > + АЫ 
Stacji nadania Ž з 28 SME 

ao A BE 
мам A AB + Że 6. 

Dukszty 108. 385 — 15 508 
'sziniana 101 146 — — 247 
Smorgonie 60.423  — — 18 
Vlechnowicze MA. AST — 90 
ioduciszki 109 343 "— - 30: 482 
! ostawy S$. 15,2 2:18": 181 

Woropajewo 45 15" 85 60 

tdębokie 414 85 Za wASAGIE 
Budsław 190 — POZNA 
Faralianów 46 30 — 76 
Wilno kio MG 
Turment ЗЕ ба 24 100 
"gnalino SB MO 5 2 154 

Prudy MAD 2. — "15 
Mołodeczno — "15 — — 5 
asza ° SFR 719 

Gieladnia — (605% „2 15 
Nowcdruck — 18 — — (18 

Razem: 1634 1482 5 75 3196 

"W ogólnym eksporcie nasion olei- 
tych z Polski (19238 tonn w r. 1929 

GK) M 

niezrównany 
dla ceryirąk 
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larny 

krem sportowy o 
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województwo wileńskie partycypowa- 
ło w wysokości 16,6 proc. 

Dość znaczny był w r. 1929 obrót sie- 
mieniem Inianem wewnątrz województwa 
3945 tonn). Siemie lniane kierowane było 

głównie do Wilna (3801 tonna), pozatem na 
**. Тигтоп!у (60), Dukszty (51) i Głębokie 
123). Jako stacje nadania figurują: Nowo- 
S gnalino — 67, Dukszty 
-— 687, Gudogaj — 30, Oszmiana — 64, 
Smorgonie — 420, Prudy — 194, Mołodecz- 
ue — 31, Wilno — 33, Otechnowicze — 297, 
Łyntupy — 11, Hocuciszki — 539, Wilejka 
— 43, Postawy — 309, Woropaiewo — 16, 
Głebokie — 1026, Budsław — 36, Parafja- 
nów — 15 — co razem stanowi 3945 tonn. 

Obrót handlowy siemieniem Ini1- 
rem w r. 1929, w-wo Wileńskie zamk - 
ręło dodatnią cyfrą salda 1911 tonn 

(przywóz z innych województw i z za- 
sranicy — 2419 tonn, eksport do in- 
nych województw i zagranice — 4330 
*onn). 

Co się tyczy województwa Nowo- 
gródzkiego, obrót siemieniem  Inianera 
przedstawiał się riastępująco: 

Przywóz z innych województw wy- 
nosił 38 tonn (do Lidy — 28, do Ba- 
1anowicz — 10), przywóz z zagranicy 
— 2 tonny (do Baranowicz) — razem 
40 tonn. 

Wywóz do innych województw wy- 
rosił 1116 tonn, w tem ze stacji No- 
wojelnia 252, Gawja — 149, Bahda- 
rów — 105, Horodźki — 171, Skrzy- 
bowce — 55, Różanka — 30, Lacho- 
wicze — 64, Bieniakonie 40, Bastuny 
—2, Lida — 76, Baranowicze — 46, 
bogorzelce —- 15, Horodziej — 81 i 
Mickiewicze — 30 tonn. 

Wywóz z terenu w-wa Nowogródz 
kiego zagranicę przekroczył dwa i pół 
tysięcy tonn (2577 tonn). Ponad 100 
tonn nadania były ze stacyj: Lida — 
330, Baranowicze — 303, Horodziej 
— 378, Nowojelnii — 104. Mickiewi- 
cze — 106, Lachewicze — 200, Skrzy- 
bowce — 235. Słonim — 157, Bohda- 
nów — 181, Horodźki — 336 tonn. 
W ogólnym eksporciePolski nasion olei 
stych zagranicę w-wo Nowogródzki2 

    

; uczestniczyło w wysokości 13.4 proc. 

Obrót handlowy siemieniem  Inia- 
nem w roku 1929 w-wo Nowogródz- 
kie zamknęło dodatnią cyfra salda 
5653 tonn (przywóz z innych woje- 
wództw i z zagranicy — 40 tonn, eks- 
port do innych województw i zagrani- 
cę — 3693 tonny). 

Obrót handlowy- siemieniem  Inia- 
rem za lata ubiagłe podałem już po- 
przednio w „Słowie* w numerach z dn. 
14 listopada 1928 i 7 grudnia 1929 r.). 
Tu się ogranicze do ogólnego porów- 
uawczego zestawienia obrotu dla wo- 
jewództwa Wileńskiego w iatach 1926 
— 1929, uwidocznionego w  poniż- 
szej 'tabeli (cyfry oznaczają ilość 
wonn): 

w r.: 1926 1927 1928 1929 
Przywóz z innych w-w 294 256 780 937 

z zagranicy 45 4941 4982 1482 «w 

Przywóz łącznie 
  

339 5177 5762 2419 

Wywóz do innvch w-w2940 2850 730 1134 
zagranicę 607 880 3560 3104 

3547 3739 4290 4330 

1438 1472 

” 

  

Wywóz łącznie 

B'lans ujemny — — 
Pilans dodatni || 3208 1911 
Rynki zbytu w r0zwažanym  okresie 
kształtowały się następująco (cyfry 
oznaczają wywóz w tonnach): 

w r.: 1926 1927 1928 1929 
Eksport do: 

1 otwy 96 663 3469 1482 
Niemiec 276: 181515 56-75 
Prus Wschodnich 15 — 71 5 
Czechosłowacji 45 +15 715 — 
va Gdańsk 75 — — 1634 

  

Razem: 607 889 3560 3196 

Statystyka dotycząca obrotu sie- 
mieniem Inianem w roku 1930-tym nie 
'est jeszcze ogłoszona drukiem. 

Z. Harski.   
SARAS TE STONIO DE TEST 

kontraktowi z Chevalier'en: „stoi mu- 
iem* we Francji, otworzył włąsne stu 
djo w Paryżu i amerykańskim „zastrzy 
+iem“ ratuie honor filmu francuskiego. 
*)statni film Chevalier'a —: „Le petit 
uafć* — to parada wdzięku, uśmiech 
i radości! Chevalier mówi i śpiewa po 
francusku, więc za jednym zamachem 
położył wszystkie dźwiękowce angiel- 
skie, Prócz „miłczącego”* wciąż i ш- 
bianego tu Chaplina wszystkie absolut 
nie „wielkošci“. ;rzemawiaiące DO an- 
gielsku, poszły.. na zielcną trawkę! 

A więc: i Douglas Fairbanks — prze- 
mówiwszy rażącym tenorkiem, nie 
zdołał podźwignąć upadłej swej sławy 
i uwielbiana w Ameryce Clara Bow, 
nowym swym „genre'm“ Ww „Cynizmie“ 

jie podbiła Serc francuskich! — i 
y inni! Publiczność oklaskuje 

ich coprawda. ale na filniach Cheva- 
ber'a ryczy i urządza owacie! W tem 
miejscu małe wyjaśnienie. we  fran- 
twskich kinach jest zwyczaj oklaskiwa 
nia aktorów... iak w teatrze! — Eks- 

pansywna publiczność  wyładowuje 
swoje uczicia! Wyładowuje je także 
w ten sposób, że sie wszyscy całują 
1 ściskają w ciemnej  sali!... Natural- 
nie nie z racji aktorów! (ziesztą szla- 
thetny tea zwyczaj znany jest kinom 
Całego świata). (orsza strona kin 

trancuskich — to palenie papierosów 
na sali. Ale za wiele już na dzisiaj by- 
ło o kinie! Tomy notatek jeszcze mam 
w zapasie, a już się boję, że nie zmie- 
szczę wszystkiego tym razem w koper 
cie. — Onkładam więc na potem, 
szczególnie, że wypadnie napisać praw 
dziwą pochwałę, uwielbienie żywotne- 
$o genjuszu organizacyjnego Francii 
2 okazji „Wystawy Kolo::jalnej'* w 
Paryżu. 

Opuszczam bowiem palące już u- 
Fałem wybrzeże Riwiery, ODustoszałe 
1 piekące sie w roztopionem słońcu i 
zdążam ku bramom „stolicy świata”!. 
£czkolwiek nie przewidywał tego ża- 
den „plan“, a co gorsza... budżet, 
ale właśnie dlatego więcej romantyz- 
mu znajduję w tej nowej wędrówce! 
(Czekam na wyniki losowania 1-szej 
klasy Loterji Państwowej, bo z innych 
zródeł dochodu „nie przewiduje яе“). 

Nie chcę jednak mieć na sumieniu te- 
go grzechu, że będąc we Francji, nie 
widziałem „Wystawy Kolonialnej"! 
Do widzenia więc w Paryżu! 

Tad. C. 

W 
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Udaremniony zamach na pociąg 
Na szlaku koltiowym Baranowicze — Pogorzelce obchodowy kolejarz 

spostrzegł ne. torze kolejowym śrubę resorową przytwie-dzoną do szyny dwo- 
ma hakami w ten sposób, ze mogła spowodować wykcolejenie pociągu pośpie 
zznego osobowego, «tory za chwilę miał przechodzić do Baranowicz. Sruba 
w porę została usumet» z szyny przez 
inił władze bezpieczeństwa. 

torowego, który o wypadkv powiedo- 

Natychmiast przeprowadzone śledztwo policyjne wstaliło, że śruba za- 
1 żoną zostala przez K nstantego Swistunuwicza z Baranowicz i jana Szweda 
ze wsi Ariszumowicze, gm'ny newomyjskiej, którzy w ten sposób usiłowali 

spowodować wykolejenic pociągu pośpiesznego. Swistunowicza i Szweda 
przekazano do dyspozyci* sędziego Śledczego w Baranowiczach. 

Pobity na wiecu akademickim 
WYW !3190WCA PIASECKI OPUŚCIŁ SZPITAL. 

Swegc czasu du? 

skrsją stuc: ntów wyw * 

„;zebiegu burzliv ych . bra. 

wcę p licji Piasec 

wwwiło 512 w Wiłrie a pobiciu przez rozgorączkcwanych dy- 

kiego, który przybył na wiec, ułey posłuchać 

Oneg*aj Piesecki oruś ił szpital św. Jakóba, w którym zmuszony był odbyć dłuż- 

szą kurację 

Dowi1du.erty 512 7 
orczi mu 1trata słuch: w jednem uchu. 

Piasecki uległ nadwyrężeniu organów usznych, dzięki czemu 
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Temperstac: 
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Vi tr: południowy 

Teude:ca4  wzrost potem spadek 
Uws:g! rano pogodnie potem pochmurno, 

MIEJSKA 
— Lustracja dzielnicy żydowskiej. Spe- 

Cjalna komisja sanitarno - porządkowa powo 
łana przez Starostwo Grodzkie i Magistrat 
przeprowadziła wczoraj lustrację „nierucho- 
mości oraz znajdujących się w nich przed- 
siębiorstw przem.-Handlowych w _ dzielnicy 5 
żydowskiej. 

W rezultacie ukarano mandatowo 7 wła 
ścicieli sklepów oraz połecono sześciu prze- 
prowadzenie niezbędnych remontów. 

— Ziemia się rozstąpiła Podczas ostat- 
niej ulewy woda podmyła nowoułożony chod 
rik na rogu ul. Mickiewicza i Garbarskiej 
tworząc głęboką jamę. £ 

Zaznaczyč naležy, že w miejscu tem prze- 
pływa podziemna woda — Koczerga i ona 
to zapewno przyczyniła się do podmycia 
gruntu. 

` WOJSKOWA 
— Rezerwiści powołani w tym roku na 

ćwiczenia, którzy otrzymali już karty powo- 
łania na dzień 22 bm. lub 6 lipca powinni, Pomoc Pol. Młodz.. Akadem. USB. 
zgłosić się do referatu wojskowego Magistra. do wiadomości, iż wobec ciężkiej 
tu celem otrzyniania nowych kart powołań 
— na 21 września lub 19 października a to 
w związku z przeniesieniem okresu ćwiczeń 
ra miesiące jesienne. 

Zarząd Oddziału Wil. Zw. Leg. Poł. 
zawiadamia członków, że urzęduje obecnie 
w lokalu przy ulicy Orzeszkowej 3 m. 15, 
codzień od godz. 19 do 21. Zarząd O.Z.L.P, 

AKADEMICKA 
— Życzenia Bratniej Pomocy, dła p. mar 

szałka Senatu Władysława  Raczkiewicza. 
Dowiadujemy się, iż Zarząd Bratniej Pomocy 
w związku z wyborem p. marszałka Senatu 
Raczkiewicza na stanowisko prezesa Rady 
Naczelnej do sprawa pomocy młodzieży aka 
demickiej, wvstosował do niego następują- 
ce pismo: 
„Dostojny Panie Marszałku! Zarząd Stow1 
rzyszenia Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej USB. w imieniu ogółu człon- 
ków Stowarzyszenia wobec obioru Pana 
Marszałka na stanowisko prez. Rady Nacz. 
co spraw pomocy młodz. akadem., cieszy się, 
że mimo piastowania tak zaszczytnego i odpo 
wiedzialnego stanowiska nie zapominasz, Pa- 

1ie Marszałku, o młodzieży akacemickiej naod 
wrót, coraz więcej zadzierżgasz węzły, łą 
czące Cię z młodzieżą akademicką. Zaając 
"woją bezinteresowną, długoletnią, a owoc- 
rą pracę nad wciągnieciem społeczeństwa 
wileńskiego do bliższej współpracy z mło- 
czieżą akademicką przez niesi jej sku- 
iecznaj pomocv, młodzież wileńska słe Ci 
szczere podziękowanie za dotychczasowe 
wysiłki i dumna jest, że Ciebie, Panie Mar- 
szałku widzi na stanowisku prezesa Rady 
Naczelnej do spraw pomocy młodzieży aka- 
demickiej. 

— Zarząd Bratniej Pomocy u Jego Ma- 
gnificencji Rektora Januszkiewicza. Prezyd 
jum Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży A- 
kademickiej USB złożyło gratulację Jego Ma 
gnificencji Rektorowi Januszkiewiczowi z po- 
wodu ponownego wyboru na stanowisko 
rektora USB dziękuiąc jednocześnie Jego 
Magnificencji za przychylne stanowisko wo- 
bec młodzieży akademickiej a zwłaszcza 
wobec Bratniej Pomocy w czasie ubiegłej 
swej kadencji. 

— Podziękowanie. Korporacje  Akade- 
miczek i Akademików Tow. św. Wincen- 
iego a Paulo składzją serdeczne podzięko 
wanie Sz P. P. artystom: W. Biszewskiei, 

£ Z. Plejewskiej - Monkiewiczowej, J. 
rokowej, prof. Z. Dabrowskiej, M. |el 

E. Jewcowi, M. Įakimcowi, |. Kro 
piwnickiemu, M. Telmaszewskiemu i L. Re- 
cowi za łaskawy występ na „Wieczorze 
Fieśni i Słowa" dn. 3 VI. w sali gimnazjum 
im. Lelewela oraz b .dyr. H. Paszkiewiczowi 
za uprzejme udzie!enie sali. Sz Redakcjora 
Słowa, Dziennika Wileńskiego, Kurjera Wi 
leńskiego i Radjo Wileńskiemu za bezinte 
rcsowne ogłoszenia, a też abiturjentom i 
vczniom gimn. ]. Lelewela, jako też i wszy 
sikim. którzy się przyczvnili do uzyskania 
216 zł. na półkelonje letnie dla najbiedniej- 
szych dzieci Wilna 

'-- Wycieczka do Paryża na Wystawę 
Kolonjalną. Zarząd Stowarzyszenia Bratnia 

podaje 
sytuacji 

finansowej i braku odpowiedniej ilości re- 
ilektantów, nie organizuje własnej wyciecz- 
ki na Wystawę Kolonjalną w Paryżu, chcąc 
jednak umożliwić członkom: Stowarzyszenia 
zwiedzenie Wystawy, nawiązał w tym celu 
kontakt z Orjentalistycznem Kołem Młodych 
przy Instytucie Wschodnim w Warszawie. 

    

      

  

    

    

Koło to organizuje wycieczkę na warunkach. 
następujących: paszporty, wizy, przejazd 
koleją tam i z powrotem, mieszkanie, utrzy< 
manie, 15-dniowy bilet na Wystawę Kolo- 
nia!ną, 7--dniowe zwiedzanie Parvża i Wer- 
salu z przewodnikiem kosztuje 350 zł., któ- 
re to pieniądze należy wpłacić Kierownictwa 
Wycieczki najpóźniei do dnia 24 b.m. Wy- 
jazd wycieczki dnia 24 b. m. o godz. 23 z 
minutami z dworca głównego w Worsza- 
wie na przeciąg 10 dni. Członliiowie stowa- 
rzyszenia chcący wziąć udział w wycieczce, 
zgłoszą się w Sekretarjacie Bratniej Pomo- 
cv (ul. Wielka 24) do dnia 17 b.m. i złożą 
<adatek w sumie 100 zł. 

SZKOLNA 
— Egzaminy wstępne do gimnazjum im. 

T. Czackiego. Dyrekcja Koedukacyjnego 

Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej 
ORAZ WYSTAWY WILEŃSKIEGO 
W niedzielę 14 b. m. odbyła się skromna 

troczystość otwarcia nowej, tak Wilnu po- 

trzebnej placówki kulturalnej. 

O godz. 12 min. 30 zebrała się na pięk- 
1ym dziedzińcu pałacu  reprezentacyjnego 

spora gromadka przedstawicieli świata arty- 

:tycznego, naukowego, literackiego, oraz 

władz państwowych ii samorządowych. 

„ Mimowoli uwagę na siebie zwracał jedy- 
nv wśród obecnych duchowny — J. E. Ha- 
than Seraj Bej Szapszał. 

Drzwi, prowadzące do sal dawnej korde< 

tardy, były otwarte, lecz wejście zamyka- 

la szara jedwabna wstążka. Publiczność gro 
madziła się koło pięknego budynku, prowa- 

dząc rozmowy. Niebawem nadszedł p. Woje- 
woda St. Kirtikis i ze stopnia budynku roz- 

począł przemówienie, opowiadając o gene- 

zie powstania muzeum. P. Wojewoda Kir- 
tiklis jest głównym inicjatorem muzeum, któ 
re pragnął stworzyć, aby Wilno  przema- 
wiało do wszystkich zwiedzających miasto 
rietylko, jako gród pamiątek przeszłości, 
ivcz i jako wiecznie młode i żywe miasto, 

wciąż idące naprzód. W sztuce odzwiercie- 
cla się tak dusza :niasta, jak i tętno jego 

życia; to też stałe muzeum sztuki współcze- 
srej, jest Wilnu niezwykłe potrzebne, jako 
wyraz wileńskiego życia artystycznego dnia 
dzisiejszego. 

Po p. Wojewodzie głos zabrał dr. Lau- 
terbach, dyrektor zbiorów państwowych, re- 
prezentujący na uroczystości — Minister- 
stwo Wyznań Religiinych i Oświecenia Pu- 
tlicznego. 

Dr. Lauterbach, jako historyk sztuki, pod 
| reślił wielkie znaczenie wychowawcze sztu 
ki wogóle i placówek (wm rodzaju wileńskiego 
muzeum w szczególności 

Prezydent ]. Folejewski w krótkiem, lecz 
doskanale zbudowanem i pięknem przemó- 
wieniu podkreślił znaczenie sztuki jako chle- 

ba duchowego, życząc nowej placówce po- 
nm.yślnego rozwoju i składając inicjatorowi, 

TOWARZYSTWA PLASTYKÓW 
p. Wojewodzie serdeczne podziękowanie za 
z1ealizowanie tak deniostego projektu. 

W imieniu Wydziału Sztuk Pięknych U. 

S. B. głos zabrał Dziekan Wydziału, prof. 
Ferdynand Ruszczyc, najwłaściwszy, naigod- 
niejszy i najzasłużeńszy reprezentant współ- 
czesnej sztuki wileńskiej. 

Z ramienia Wileńskiego Towarzystwa 
Plastyków przemówił prezes T-wa, prof. L. 
šlendziūski, nawiazając do mowy dyr. Lau- 
terbacha i podkreślając znaczenie wycho- 
wawcze muzeum Sztuki. į 

Dyr. J. Hoppen odczytał szereg depesz, 
otrzymanych od marszałka  Raczkiewica, 
wojewody Beczkowicza, dyr. Kovery, prof. 
Staniewicza, dr. Tretera, Muzeum Narodo- 
wego w Warszawie Szkoty Sztuk Pieknych 
w Warszawie, Instytutu Propagandy Sztuki 
‘ in. osób i instytucyj. 

Wreszcie w iniieniu Wileńskiego Towa- 

izystwa Przyjaciół Nauk przemówił p. Mi- 
chat Brensztejn, witając bliską Towarzystwu 
placówkę artystyczną. 

Po przemówieniach p. Wojewoda pod 
dźwięki hymnu narodowego przeciął wstęgę 
i pierwszy wszedł do sali muzeum. W pół 

godziny później odbyło sie otwarcie w gma- 
chu pałacu reprezentacyjnego wystawy To- 

warzystwa Plastyków w Wilnie 

Tak o muzeum sztuki wileńskiej, jak o 
wystawie Plastyków postaramy się dać ob- 
szerną wzmiankę, oceniając dorobek  arty- 
sfyczny Wilna. 

Obecnie zaś ograniczymy się do pod- 
Lreślenia wielkiego znaczenia stałego . mu- 
»eum sztuki współczesnej w Wilnie i do wy- 

1ażenia nadziei, iż ta nowa placówka arty- 
styczna przyczyni się z jednej strony do 
spopularyzowania sztuki wileńskiej wśród 
szerszych mas — z drugiej za$ pobudzi na- 
szych artystów do intensywniejszej pracy i 
przyczyni się do wyrobienia typu artysty, 
1aprawdę niezależnego w swej twórczości i 

sądach. w—Z. 

  

    

S P, 

Otton Wańkowicz 
syn Aleksandra i Heleny z Węcławowiczów 

ciężkich cierpieniach dnia 13 czerwca 1931 r. opatrzony Św. 
sm Sakramentami zasnął w Panu w wieku 65 lat. 

Msza żałobna odbędzie się we wtorek 16 о godzinie 10 
Po-Trynitarskim, poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz 

rano w Kościele 
na 

Rossie do grobów rodzinych. 

Żona, syn, córka, zięć, bracia, bratowe i rodzina. 

Retmatycy i cierpiący na bóle nerwowe win- 
ni we własnym interesie natychmiast wypró 
bować znanę ze swej skuteczności tabletki 
Togal. Togal bowiem nietylko uśmierza naj- 
sroższe bóle, lecz w naturalny sposób usuwa 
pierwiastki chorobotwórcze. Nieszkodliwe 
Gia serca, żołądka i innych organów. Prze- 
szło 6000 lekarzy wyraziło swe uznanie dla 
skuteczności działania Togalu. We wszyst- 
kich aptekach. Cena zł. 2— 

(jimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie z peł 
nemi prawami, z klasą wstępną, komunikuje, 
że egzaminy wstępne. do wszystkich klas 
tz wyjątkiem klasy S-ej) rozpoczyna się dn. 
22 czerwca o godz. 9 rano. Zapisy przyimuje 
kancelarja gimnazjum ul. Wiwulskiego 13, 
codziennie od godz. 9 do 13. 

— Egzaminy publiczne w Konserwator - 
jum cdbedą się w 1.b. w następujących ter 
minach: dn. 16. 6. (klasy fortp. prof. C. Kre- 
wer i śpiewu solowego prof, B. Karmitowa); 
dnia 17 6. (kl. forepianu prof. M. Kimontt - 
Jacynowej). 

Początek egzaminów o godzinie 5 po poł. 
«arty wstępu można otrzymać w Sekretar 
jacie Konserwatorium (ul. Wieika 47, wej- 
ście od ul. Końskiej) w godzin. 4 — 7 w. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

1X Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 17 czerwca 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr. 24: 

Porządek dzienny: 1) odczytanie proto- 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) dr. S. Mahr- 
burg: Demonstracja preparatów, 3) prof. 
dr. M, Seńkowski: Synteza barwika krwi. 

— Posiedzenie Komitetu pomocy powo- 
dzianom. Jutro o godz. 2 po południu pod 
przewodnictwem gen. Żeligowskiego odbę- 
dzie się posiedzenie Komitetu Niesienia Po- 
mocy powodzianom na Wileńszczyźnie, któ- 
ry zajmie się przydziałem funduszów po- 
szczególnym powiatowym komitetom na od- 
budowę zniszczonych osiedli gospodarczych. 

— Zebranie Rady Zrzeszenia Kół Nauko- 
wych studentów USB. Onegdaj odbyło zie 
zebranie Rady Zrzeszenia Kół Naukowych 
Studentów USŚB., na którem złożono sprawo 
zdanie z dotychczasowej działalności 
sprawozdanie finansowe z Alma Mater Vil- 
nensis. Na wniosek kol. H. Dembińskiego, 
wyrażono absolutorjum i podziękowanie 
ustępującemu Zarządowi z prezesem kol. Su 
lewskim. Do Zarządu wybrano* prezes kol 
Szacki (Koło Historyków), kol. Rozwadow- 
ska A. (Cechu Św. Łukasza), hol. A. Anto- 

— Otwarcie własnego lokalu Wileń 
Towarzystwa Miłośników Fotografji. Dria 18 
czerwca o godzinie 6 wieczorem odbędzie 
się otwarcie własnego lokalu Wileńskiego 
T-wa Miłośników Fotografji przy ul. Ad. 
Mickiewicza 15 m. 9 parter w podwórku. Na 
inaugurację lokalu Two urządza krótki kurs 
E Zapisy w sklepach fotograficz- 
nych. . 

KOLEJOWA 
— Likwidacja kolejowej wytwórni biletów. 

jek wiadomo przy Wil. Dyekcji Kołejowei 
istniała wytwórnia biletów kolejowych, je- 
dna 7 trzech istniejących w Polsce (War- 
szawa, Brześć, Wilnc) zaopatrujących koleje 
reństwowe w bilety. 

Obecnie dowiadujemy się, że  wileńska 
wytwórnia została zlikwidowana, a raczej 
przeniesiona do Warszawy. Chcdzą też słu- 
«hy o likwidacji drukarni wileńskiej dyrekcji 
kolejowej 

RÓŻNE 
— Konsulat Łotewski komunikuje, że da. 

21, 22, 23 i 24 czerwca z powodu świąt ło- 
tewskich będzie nieczynny. 

— Ludność gminy Rudziskiej w podzię- 
ce policji. Do p. starosty powiatu Wil.-Troc- 
kiego wpłynęło, opatrzone 50 podpisami, po- 
danie mieszkańców gm. Rudziskiej, w któ- 
1em proszą. oni o wyrażenie uznania i 
wdzięczności posterunkowi policji w Rudzisz 
kach, a zwłaszcza przod. Łusiakowi, post. 
Ciżanowi i Turłowskiemu za wykrycie w 
rekordowym czasie zabójców śp 70-letniego 
Bronisława Szwengrubena, zamordowanego 
w. bestjalski sposób i tem samem uwolnienie 
gminy od niebezpiecznych bandytów. 

— Artyści malarze na rzecz 85 P. P. 
Strzelców Wileńskich. T-wo Przyjaciół 85 p. 
p. strzelców wileńskich powstało, aby dzia- 
:slnością swoją dogruntować vamięć spole- 
czeństwa o żołnierzu — obrońcy Wilna, a 
pracą swoją rozwija jako akcję kulturalno- 
oświatową nad szeregowymi tego pułku. 

Miejscowi artyści malarze, chcąc przy- 
czynić się do uzyskania przez T-wo potrzeb 
rych środków, wystąpili z. projektem urzą- 
dzenia loterji artystycznej, ofiarując na ten 
cel swoje prace. 

Dzięki łaskawej uorzejmości pana woje- 
wody Stefana Kirtiklisa — Tow. uzyskało 
małą salę pałacu reprezentacyjnego, gdzie 
odbędzie się pod koniec września Wystawa 
— Loterja w połączeniu z pokazem kwiatów 
jesiennych. 

Dotychczas ofiarowali obrazy: 
malarze P.P. Bałzukiewiczówna. 
-— Wslna”, Borowski „Kościół św. Jakóba”, 
Dawidowski „Szkic“. Hermanowicz  „Pora- 
nek“, Stanisław Jarecki „Głowa Szopena”. 
Schanobach Teodor „Widok morski" 

Wszystkim w./ w. ofiarodawcom Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół 85 p.p Strzelców 
Wileńskich, składa tą drogą serdeczne Bóg 
zapłać", za tak wybitne okazarie  popar- 
cia. 

Jednocześnie Zarząd -zwraca się do 
wszystkich P.P. Artystów prosząc o ofiaro- 
wanie swych prac. 

Zgłoszenia przyjmuje <członek zarządu 
T-wa, prof. Stanisław Jarocki — Montwił- 
lowska 11, codziennie od godz 4 do 5 po 
poł. : 

— W zwiazku z jubile: obcho- 
dem Mickiewiczowskim, Zara Kola Wileń- 
skiego Stowarzyszenia Chrz. SE Nar. Naucz. 
Szkół Powsz. organizuje w dniach 28 i 29 
rm. wycieczkę do Nowogródka i nad Świ- 
też. Zapisy przyjmuje Sekretarjat Stowa- 
"zyszenia( Metropolitalna 1) w poniedziałek 
i środę (15 i 17 bm.) w godz. od 17 — 19. 

—- Kursy Fotograficzne. Na inaugurację 
rowego, własnego już lokalu, 'Wileńskie 
'[-wo Miłośników Fotogratji organizuje krót 

Artyści- 
„Z. okolic 

Teatr „Lutnia” 
„ULICA* — E. RICE'A. 

Kiedy lat temu dwadzieścia, zjawił 
się u dyrektora tedtru autor ze sztuką, 
wymagającą piętnastu zmian dekoracyj 
— dyrektor odrzucał ją bezapelacyjnie 

w przewidywaniu „klapy*. 

— Szekspir i Ibsen obywali się bez. 
tvch fidrygałek dekoracyjnych, a są 
nieśmiertelni. Zbankrutowalibyśmy na 
podobnych eksperymentach. 

W dwadzieścia lat później, dyrek- 
tor odrzuca sztuke, dlatego. że akcja 
jej toczy się w tym samym przez trzy 
skty, mieszczańskim saloniku. 

-— Nie możemy tego wystawić! To 
się już poatrzyło. Bez, conajmniej pięt- 
rastu, odsłon sztuka zrobi klapę, Dzi-% 
siejsza publiczność wymaga czegoś no- 
wego, czegoś, dla oka, inaczej pójdą so 
bie na rewię do kabaretu. 4 

a 

Tak, dzisiaj rewja i kino urabiają 
smak. Interesujące dekoracje pociąga-. 
;£ na sztukę tyleż (a może i więcej?), 
co treść. To też autorzy przesadzaja 
się w coraz to bardziej sensacyjnych 
| omysłach inscenizacji. a 

„Przestepcy“ Brucknera, którzy swe 
go czasu takim huczkiem napełnili na- 
sze cichutkie Wilno, są klasycznym 
przykładem, jak się nowocześnie wy- 
stawia sztuki. Chodzi  przedewszyst- 
hiem o wizje optyczne, i niaraz po wie 
<zorze spędzońym w teatrze nie pozo- 
"taje nam nic innego w umyśle, jak sze 
1eg obrazów. 

Coraz częściej widujemy sztuki o 
skcji toczącej się w przedziale wagonu, 

* gdzie lekkie. chybotanie się pasażerów, 
wywołuje złudzenie nawet ruchu pocią 
gu. Tu znów mamy na scenie gabinet 
dentysty, cmentarz lub wnętrze auta, 
czy samolotu. — Wszystko naturali- 
styczne do ostatecznych granic. 

Do tejże rodziny należy „Ulica” El- 
mera Rice'a. 4 

Realizm tej beznadziejnej koszaro- 
wej kamenicy z New-Yorku, przytłacza 
nas 9d początku do końca. Ma się chwi | 
lami wrażenie, że, od tych progów do- 
latuje zapach pomydlin i wyziewów 
ludzkich ciał, dręczonych  wściekłym 
upałem. Dom bez stylu, bez swego 0ob- 
licza, jakich tysięce stoi obok — ta 
mały mikrokosmos, gdzie życie ludzkie 
1odzi się, szamoce chwilkę i ginie bez 
śladu, w wiecznym codziennym ruchu. 

To też autor nie sili się na рггерго- 
wadzenie jednej nici intrygi, daje po- 
prostu przekrój życia „na gorącym u- 
czynku*. Wszelkie namiętności i głupo 
ta stada ludzkiego, stłoczonego na je- 
dnej ciasnej przestrzeni — ścierają się 
w nieustannej walce. Ciągłe wzajemne 
deptanie sobie po piętach, to przekleń- 
stwo wielkich miast — źródłem konflik 
tów. Gdyby im dać osobne domki, mo- 
że nie byłoby połowy dramatów? 

(sobny domek jest marzeniem nie- 
szczęsnej pani Moran, która tak łaknie 
edroboiny serdeczności, że czepią sie 
iozpaczliwie pierwszego z brzegu ser- 
ca ludzkiego — i ginie z tej racji. Ró- 
ża, jej córka, poradzi sobie w życiu, 
jest młoda i silna, ale nauczona doś- 
wiadczeniem matki, będzie się strzec 
„zależności** sentymentalnej. Inni, albo 
się przystosowali do tego życia w mro 
wisku, bo im daje wzgledną sytość, jak 
małżeństwo Fiorentino, albo pracują, 
jak woły od rana do nocy jak para stróż 
zów Szwedów, albo gniotą w sobie ca- 
ła gorycz buntu i od czasu do czasu 
wybuchają na zewnątrz potokiem haset 
nihilistycznych, jak stary kapłan, to 
wreszcie, jak Samuel, przerzyśleli całą 
beznadziejność stosunków między ludź 
mi — i wolelibv uciec od życia. i 

Sztuka bedzie miała powodzenie: 
strzały, krew. wódka, krzyki rodzącej, 
plotki starych wiedźm, tych szpiclów i | 
sakały wszelkiej kamienicy — to siz 
podoba dzisiejszym stępiałym nerwom. | 
Tu nie trzeba myśleć, tylko patrzeć, 
jak w kinie. 2 

I kiedy się kończy III akt, urwany 
jak filmowa 'taśma, wychodzi się z u- 
czuciem, że sztuka mogła się tak cią- 
gnąć i ciągnąć w nieskończoność—jak 
to codzienne życie w rojnej okropnej 
kamienicy wielkiego miasta. 

Grze zespołu zawdzięczamy, że ży- 
cie to było naprawdę pulsujące żywą 
krwią. n. n. 
Li "ZRP lida a 

ki kurs teoretvczno--praktyczny / а począt- 
kujących fotografów — amatorów. Kurs od- 
będzie się w dniach 18 — 22 czerwca, 
otwarcie we czwartek 18 czerwca o godz. 
6-ej wieczorem w lokalu Towarzystwa, u. 
Mickiewicza 15 m. 9, parter w podwórzu. 
Zapisy przy otwarciu i wi firmach: Polfot 
(Mickiewicza 23), Kołyłsz (Mickiewicza 4) 

i Fotoskład Rabinowicza (Wielka 8). 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej.) 

   



  

* Przez trzy dni liczna (i coraz liczniejsza) 
grupa czynnych tenisistów wileńskich oraz 
"<=wolerników tego miłego sportu żyła pod 

. znakiem turnieju z wyrównaniem kortów te- 
nisowych parku im. gen. Żeligowskiego o 
pubhary: firmy Juljaa Nowicki i syn oraz Re- 
dakcji „Słowa”. 

Dziesięć pań oraz trzydziestu ośmiu pa pa- 
rów stanęło do boju podkreślając licznym u- 
działem swoim, że tenis podbił sobie Wilno i 
kadry tenisistów zwiększać się będą stale. 
Widać to już zresztą, jeżeli zadamy sobie 
trud przeliczenia kortów wileńskich. 

‹ Zacznijmy od pań. Do półfinałów weszły 
pp. Hebendlingerowna i Grabowiecka (obyd- 
wie wałkowerem) oraz Reissowa i Dowbo- 
rowa. Pięką była gra p. Grabowieckiej, to 

- Panów, ubiegających się o puhar „Słowa* 
było wielu, ómówimy wiec tyłko ostatnie 
spotkanie. 

Półfinały rozgrywano odrazu na dwóch 
kortach. Prói. Weyssenhofi wyraźnie niedy- 
sponowany i grający poniżej własnej klasy 

2 i p. Grabowieckiemu 6:3, 6:1. Poczatko- 
wo profesor gra dobrze, jednak wytrącony 

z równowagi prześle! dującym go pechem pu- 
szcza szereg łatwych piłek. 

Na drugim korcie p. Turczyński swoiin 
niezawodnym systemem (moja sąsiadka na- 
zywalų to „cykaniem“) nie bez trudu zwy- 
wieżył poprawiającego się niema' z tygodnia 
na tyozień, zeszłorocznego wiceżwycięzcę w 
tej konkurencji p. Przegalińskiego 6:3, 6:3. 

Lei młodym jest pź Przegalińśski zawodni 
( kiem eby mieć tyle cierpliwości by przeła- 

mać spokój przeciwnika. Zrobił to w fina- 
łowem spotkaniu najlepszy "wileński tenisi- 
„sta i wczorajszy zwycięzca p. Grabowiecki. 

_ Narzucając swój system gry zmusił go do 
„ walki o każdą piłkę i mimo b. dzielnej obro- 
* ny zwyciężył zdobywając tem samem puhar. 

| Całość wypadła okazale. Dzięki sprawnej 
organizacji rozgrywki przeszły składnie, i 

"jedyny może wypadek podczas spotkania Ke- 
wes — Przegaliński był malerkim błędem. 

K Chodzi, o to, że sedzia zapomniał o trzecim 

i 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi. 

я nie 8.15 wstrząsająca sztuka współczesna 
| „Ulica* wybitnego amerykańskiego dramatur 

sa, E'mera Rice“a, w reżyserji i z udzia- 
dem R. Wasiląwskiego. Głęboko wzruszająca 
sztuka ta doznała w Wilnie entuzjastycznego 
przyjęcia. Licznie zebrana publiczność okla- 
skuje zarówno skupioną, pełną wyrazu grę 
wykonawców z Malinowska, Szurszewską, 

„Zagrobską, Wyrzykowskim, oraz Żurosyskini 
| na czele, jak i pomysłowa oprawę dekoracy. 
| ną J. Hawryłkiewicza, jak wreszcie troskliwie 
"ka efekty świetlne i dźwiękowe. 

ierownictwo muzyczne E. Dziewulskiego. 

—- Teatr Letni. Dzisiejsza premjera. Dziś 
Ę a godzinie 8.15 w. odbędzie się oczekiwana 

z wielkiem zaciekawieniem premiera zabaw 
nej krotochvwili Zygiryda Gevera „Szalona | 
okazja". Reżyseruje tę arcywesołą komedje * 

pa Karol Wymnicz, który jednocześnie objął ie- 
|“ dną z głównych ról. W pozostałych ujrzymy 

chlerównę, Kamińską, Niwińską, Budzyń- 
skiego oraz. Jaśkiewicza. Niemałą atrakcją 
będą zapewne liczne wkładki muzyczne oraz 
_ piosenki w wykonaniu Zofji Niwińskiej. 

— Rewja murzyńska. na powietrzu. Dziś 
o godzinie 8.30 odbędzie się w ogrodzie po- 
bernardyńskim niezwykle atrakcyjne widowi 
sko rewjawe w wykonaniu znakomitego ze- 

_ społu murzyńskiego pod dyrekcją L. Dou- 
„ glas"a. Egzotyczni artyści zaprodukują sze- 

reg doskonałych numerów tanecznych. Nie- 
- małą atrakcją będą czarne girlsy, oraz do- 

| - skonały czarny jazzband. 
Ceny miejsc: da dorosłych 1 zł., dla dzie 

ci 50 gr., miejsca siedzące 2 zł. Zaintereso- 
wanie tem nieprzeciętnem widowiskiem ogro 
mne. 

‚ — Orkiestra jazz-bandowa A. Golda w 
leatrze Letnim. W piatek, dn. 19 bm. o g. 

8.30 odbędzie się w teatrze” Letnim występ 
2 "znakomitej orkiestry jazz-bandcwej Artur 

_ Gołda, która wykona szereg melodyjnych u- 
worów, oraz najnowszych przebojów Pro- 
ram dopełnią liczne piosenki w wykonani: 

znakomitego artysty Tadeusza /Faliszew- 
_ skiego. 

   

н   
СО GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Zielona Brygada. 
Heijos — Tajemniczy  Dżems. 
Hollywood — Marjanna. | 
Casino — Karkołomne zakręty. 

- + . WYPADKI I KRADZIEŻE 
BY Usitowanie zabójstwa. Wł. 

_ Sinica ze wsi. Zabłocie gim. bogińskiej usiłu- 
"jąc zamordować swego sąsiada Piotra Pie- 

_ truszko z którym był od dłuższego czasu na 
_ stopie wojennej, wystrzelił do niego dwukrot 
nie z karabinu lecz na szczęście chybił. 

„Sprawą zajęta się policja. 

<AZIMIERZ LECZYCKI 

„DWUDZIESTY 

  

Musi więc pomóc i im i sobie. Ale 
ak znaleźć pracę, której - szukają ty- 
siące! Rzeka demobilizacji fabrykuje 
ywilów. z taka samą bezlitosną gwał- 

townością, iak ongiś fabrykowała żoł- 
mierzy! Życie wileńskie — jedyne, któ- 
iego był współtwórcą, w którem miał 
toche punktów oparcia „protekcję 

ją znajomych, zostało wyrwane z korze- 
juwami. W Warszawie jest najłatwiej o 
race, ale nićma tam swojego człowie- 
(a. Luśki nie bedzie | 2 
zecież prosił 0 posadę! Papa?!.. do 
go też nie pójdzie. Czerwone chorą- 
wki obrzydziły mu do reszty goś- 

«inny i uczynny, dom pp. Szydełków. 
"A możeby 'rak wpaść na chwilkę do 

: d?! Przy ich stosunkach i u- 
| czynnošci?! 
В Ви namysłu podeliodzi do kasy! 
ira „tak to dobra myśl! 
28 i istotnie myśl jest dobra, chociaż 
ka daw jów jest inny, jak cały świat. 

„Nie jest jeszcze może R z korze 
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'WALNEM ZWYCIĘSTWEM MAŁŻONKÓW 

GRABOWIECKICH 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ TURNIEJ TENISOWY Z WYRÓWNANIAMI 

też mimo tak groźnej przeciwniczki jak ze- 
szłoroczna zwycięzczyni, zakwalifikowała się 
do finału wygrywając 6:5; 6:1 

W drugiej grze p. Reissowa uporała się 
z p. Dowborową 6:4; 6:4. Cóż powiedzieć o 
tej wałce. Chyba to, że handicap'er p. Ur- 
banowicz popełnił jedyny błąd niedokładnie 
oceniając grę p. Reissowej. Należało dać wię 
ksze wyrównanie — tak przynajmniej 
twierdziła wyraźna większość widzów. 

W półiinałowem spotkaniu p. Reissowa 
pokazała, że jest niezwykle oparowana ner- 
"owo, gra skutecznie i rzeczywiście dobrze, 
cóż kiedy p. Grabowiecka mimo znacznie 
słabszej niż poprzedniego dnia formie umiała 
zwyciężyć. Walka była ostra czego dowo- 
dem wynik 7:5, 7:5. 

wałki o puhar „Stowa“ 
secie o wyrównaniu. Interwencja p. Urbano- 
wicza sprawiła, że set rozpoczęto od począt 
ku. Zresztą jest to niedociągnięcie, zbyt ma- 
łe aby o niem mówić. Zadaniem turnieju jest 
propagowanie tenisu, a to zadanie zostało 
wypełnione doskonale. 

Publiczność z zainteresowaniem 
wowała gry, a zawodnicy mieli możność 
spróbowania swych sił. Czyż tego mało. 
Szkoda tylko. że turniej trwał tak krótko. 
Powinien trwać całe lato, a wówczas każdy 
wilnian stary czy mały graćby się uczył. Wów 
czas inoże Magistrat nie niszczyłby kortów 
w śródmieściu (jak to czyni obecnie), a ra- 
czej budował nowe, Dużo nowych. 

Pisząc o turnieja wyrazić należy podzię- 
kowanie wszystkim członkom Komisji Se- 
dziowskiej Komitetu Honorowego, oraz kie- 
rownikowi Parku p. Andrzejewskiemu, dzięki 
wysiłkom których turniej udał się dosko- 
nale. 

Niewątpliwie w następnym roku ilość 
zgłoszeń do turnieju wzrośnie znów  zna- 

cznie. W. T. 
P.S Podając krótkie sprawozdanie z prze- 

biegu turnieju nie podajemy wyrównań jakie 
wyznaczone zostały dla poszczególnych za- 
wodrików. Tenisiści byli wszyscy i wiedzą, a 
la laika to i tak niezrozumiałe. 

obsei- 

MEETA CZUWA ZO OZGANARIE 7 "FARREOYSAACTOTTFCC "O CI." DIANA TENS EIB ГА ОАНЕ 

— Zatruła się kiełbasa. 14 bm. Pietro- 
wicz Helena (Słowackiego 4) zatruła się po 
spożyciu kupionej kiełbasy. Pietrowicz od- 
wieziono do szpitala Sawicz. 

— Koń zabił gospodarza. Na pastwisku 
w pcbižu wsi Kołowce gm. Nożyckiej zna 
1ćŻli trupa. Okazało się, że jest to Jan Ko- 
ziówski z zaść. Paulinowo. Zabity on został 
uderzeniem kopyt konia, po którego poszedł 
na pastwisko. 

— Dzielny Szłorza. Szloma Garbowicz z 
j Kiemieliszek szedł » młodym bratem swoini 

Jankelem do Wilna. W lesie napadł na nich 
mieszkaniec zaść. Utalniki Meder Romanow- 
ski. Mimo, że Romanowski oddał w kierunku 
napacnietych dwa strzaly z karabinu, Garbo 
me słynący w miasteczku z odwagi, rzucił 
Się na napastnika i rozbroił ge. 

Karabin złożony został w najbliższym po- 
sterunku policyjnym razem z meldunkiem. 

Policja zaimie się sprawcą. 
— Poszlakowany o zamordowanie osad- 

rika Wrony. W poprzednim numerze poda- 
waliśmy o skrytobójczym morderstwie doko- 
ianym na osobie osadnika wojskowego Ja- 
na Wrony. 

Obecnie dowiadujemy się, że w zwi iązku 
z tem organa śledcze aresztowały mieszkań 
ca wsi Ciuchniewicze, gminy mołczadzkiej, 
lowszę Józefa podejrzanego o dokonani2 
morderstwa na osobie Wrony. W. trakcie 
dochcdzenia ustalono, iż Jowsza od dłuższe- 
go cząsu pałał zemstą do Wrony na tie po- 
rachunków osobistych za nierównomiierny 
podział majątku. Jowszę przekazano do dy- 
=pozycji władz śledczych. 

— Kradzież podczas nabożeństwa. Na 
szkodę Horyda Antoniego ze wsi Olchowicze 
skracziono w Ostrej Bramie portfel z zawar 
tością 2 zł. 50 gr. Kadzieży tej dokonała Ku 
klisowa Anna (l.egjonowa 104), którą zatrzy 

"6a 
Bronislawostwo Kederowie z Krakowa mi 

powodzian w NONE zł. 20. 

RADIO wi! FNSKIE 
WTOREK, DNIA 16 CZERWCA 

11.58: Czas, 
12.05 — 13,10: Muzyka baletowa i tanecz 

na (płyty). 
13,10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy 

  

15,25 — 15,45: „O zawodzie inżynier- 
Gd — odczyt z Krakowa wygłosi inż. E. 

or. 
16.50 — 17.10: „Plamy wojenne na zie- 

ECHA TAJNEGO WIECU W BEZDANACH 

W dniu wczorajszym Sąd Ckręgowy w 

Wilnie rozpoznawał sorawę Bolesława Sykul 

skiego, oskarżonego 0 przynależność do Ko- 

munistycznej Partii Zach. Białorusi. 

Aresztowanie jego odbyło się w następu 

acych warunkach. 22 października ub. r. 

komendant posterunku PP w Niemerczynie 

st. przod Pol otrzyrał telefoniczne zawiado- 

mienie od nieznanej osoby, że tegoż dnia o 

godzinie 18 w Bezdanach ma się odbyć nie- 

Ie galne zebranie. Komendant natychmiast wy 

ruszył do Bezdan * ustalił, że rzeczywiście 

w mieszkaniu Jana L _ewandowskiego odbywa 

się zebranie, na którem przemawia jakis nie- 

znajemy z Wilna. 
Przodownik wkroczył do mieszkania Le- 

wandowskiego, gdzic zastał grupę osób, przy 

stuchuj ych się przemówieniu nieznanego 

    

  

  

   

  

Wylegitymowany mówca podał się za 

Boleslawa Syku/skiego. 

Przeprowadzona u zatrzymenego Sykul- 

skieg', rewizja osobista ujawniła listy uwie- 

1żyte!niające okręgowego Komitetu PPS-Le- 

wica, bloczki ni i ieczątka „PPS 

Lewica komitet miciscowy w. Wilnie", listę 

składkowa nr. 11 па fundusz <vyborczy do 

Sejmv z pieczątką „PPS Lewica—Komitet 

Centrainy i potwierdzenie Przewodniczącego 

Okręgowej Komisji Wyborczej nr. 63 w Wil 

rie o zgłoszeniu się w dniu 13 października 

1930 r okręgowej sty kandydatów na po- 

słów do Sejmu pod nazwą „Lewica Robot- 

niczo - Chłopska* przez pełnomocnika listy 

Bolesława Sykulskiego i inne dokumenty. 

Pozatem w toku śledztwa zostało ustalo- 

ne, że oskarżony organizówał komitety an: 

tyfaszystowskie i że w kwietnin 1930 r. prze 

wodriczył w akadenrji pierwszomajowej. Zdo 

lano takže ustalič, że w czasie akcji wybor- 

czej do Sejmu i Seratu w 1930 r. Bolesław 

Sykulski byt pełnomocnikiem listy nr. 22 

„Lewica Robotniczo - Chtooska“ listy o 0- 

bliczu wybitnie komunistvcznem, wystawio- 

nej na wypadek unieważnienia listy komu- 

nistycznej nr. 23 „Jedności Robotniczo-Chło- 

pskiej”. 

Obrona w tej sprawie wys'ręła trzy za- 

sadnicze tezy: po pierwsze że lista nr. 22 

nie jest identyczna z listą nr. 25, po drugie, 
że wzięcie udziału w partji PF Lewica w 
1920 r. nie jest karalne, gdyż partja ta wów- 

czas jeszcze była legalną i i po trzecie, że wiec 

urządzony w dniu I maja 1930 r. był legal- 
rv, a przeto wzięcie w nim ndziału nie może 
być karanem 

Sąd przychylając się do wniosków obrony 

i po dłuższej naradzie wvniósł wyrok: unie- 
winniający Svkulskicgo. Obronę wnosił p. 

Gordon. 

WEKSEL „IN BLANCO JEST DOWODEM 
DŁUGU 

   

  

Sąd Najwyższv rozstrzygną* sporną do- 
tychczas kwestię, czy niewypełnicny  tek- 
stem. błankiet wekslowy jest dowodem 
długu. 

Jeszcze przed woiną, w roku 1911, mał- 
żonkowie Piotr i Walerja Supern akowie po- 
życzyli od Jana Rosika 2000 rubli na kupno 
rieruchomości. Piotr Supernak wydał Rosi- 
kowi blankiet wekslowy na sumę do 2000 
i nie wypełnił go tekstem, kl: adąc jedynie 
WO podpis. Superrakowa, jakc niepišmien- 

„, postawiła jedynie trzy. krzyżyki obok 
SR męża. A 

W roku 1918 Seki: wpłacił swemu 
wierzycielowi a cónto długu równowartość 
1900 rubli i odnotował tę sumę na predwo- 
jennym blankiecie weksłowym Ponieważ 
*eszty długu nie zapłacił, Rosak wystąpił 
przeciwko niemu na drogę sadową. 

Sprawa przeszła przez wsystkie instan- 
cje sądowe. Pełnomocnicy prawni Superna- 
ków dowodziń, że weksel niewypełniony niz 
iest ważny i że Rosikowi właściwie nic sią 
nie należy. 

Sąd Najwyższy stanął jednak na  od- 
miennem stanowisku. Ustalił, że skoro dłuż- 
nik wydał wierzycielowi blankiet wekslowy 
ze swoim podpisem, to tem samem upoważ- 
nił go do wypełnienia tego blankietu na su- 

  

mę podana w błankiecie, a zatem sąd w ; 
iego rodzaju wypadkach nie może kwestjo- 
nować długu i iego wysokości. ; 

Powyższe orzeczenie będzie posiadało. 
zasadnicze znaczenie w sporach wekslowych. 
CEE TT VKT TSO TATSIA 

z Warszawy wvgłosi dr. M. Sokolnicki. 
17,10 — 17,25: „Brat spracowany* — 

ieljeton z Warszawy — wygłosi Edward 
Bcye. 

17,25 — - 17,35: Muzyka francuska 
wsnółczesna (płyty). 

17,35 — 10: „Rybołóstwo na polskiem 
wybrzeżu” -— odczyt z Krakowa wyełosi 
prof. M. Sied'ecki. 3 

18,00 — 19,00: Koncert symfoniczny z 
19 — 1915: Radiowa gazetka rzemieśl- 

ricza. 

1 

  

15 — 10,30: „Przyczyny powodzi wi- 
leńskiej" — odczyt wygłosi prof. Bronisław 
Rydzewski. 

19,30 — 10,45: Kom. tow. gimnast. „So 
kół”. 

2015 — 21,15: Koncert popularny z War 
szawy. 

21.15 — 21.30: Kwadrans literacki z War 
szawy. 

21,30 — 22,50: Pogadanka i koncert > 
Warszawy, poświęccne twórczości L. NO 
ckiego. 

23,00 — 24,00. 

  

Koncert Śnieżny 
miach polskich przed rokiem 1914“ — odczyt (płyt v). 

niami. ale wygląda, jak brzeg morski 
po odpływie. 

Budynki, poprawiane poraz trzeci, 
czy czwarty znowu poniszczone. Koni 
i bydła, jak na lekarstwo. W domu 
powybijane szyby i zaśmiecone wnę- 
trza. Tylko dwa pokoje w stanie uży- 
walności. W ogrodzie kilka krzyżyków 
— rezultat wizyty powietrznej! 

Resztki służby zbywają obdartusa 
pogardliwem milczeniem. , Napróżno 
przypimina dawną wizytę. Tyle ich by 
ło tego oficerstwa i żołnierstwa, że 
ktoby tam spamiętał. Na szczęście spo- 
tyka ziomka-podlasiaka ongiś zapro- 
tegowanego do Stacha... ziomek robi 
protekcję do starszego lokaja o nocieg 
i prowadzi do siebie na poczęstunek. 

Fanicz Stach pojechał do powiatu, wró 
«i za kilka godzin. Starsza pani umar- 
ła, . młodsi jeszcze nie wrócili. ż 

A więc starsza pani umarła... my- 
Śli gość... no to i Jaworów umar.. 
nie słucha ki małych minut... žodis 
dostojne; p 
sach ludzkich płynie przez ekran wyv- 
obrežni i ginie.. „jak wszystko. Po 
chwili słuchacz robi się znowu czujny... 
czeka przecież na. najważniejsże. Kiedy: 

  

„deczny, tuczynny i miły, jak 

—trochę historji w ry-- 

wrócił panicz Stanisław, plotkuje nie- 
co ziomek, ludzie powiedzieli, że jest 
zesztywniały i jakiś mniejszy, niż da- 
wniej. No nic dziwnego. Matka i taka 
gospodyni. Bez niej niema już rady na 
Jaworów!... i to nie jest jeszcze-najwa- 
żniejsze, myśli z niecierpliwością Bro- 
nowski. „a co do siostry, ciągnie ро- © 
dlasiak, to ta podobno zamąż wycho- 
dzi?! 

- P. Jadwiga zamąż wychodzi?: 
— A tak! 
-— Za kogo? 
— Nie wiem! 

—- Ostatecznie, czy to nie wszyst- 
ko jedno.. dość, że nie za mnie myśli 
z żalem Bronowski. czując, jak w tej 
chwili cały Jaworów gaśnie i szarzeje. 
Gdyby nie interes do Stacha wróciłby 
natychmiast na stacje. 

Ale Stach przyjeżdża taki sam Ser 
zawsze. 

i Bardzo dobrze, że przyjechał bo aku- * 
rat jego znajomi w okolicach Lublina 
J-oszukują korepetvtora. Jutro pojedzie 
tam z listem polecającym. |ak wypo- 
cznie i oporządzi się wróci OCE 
sytetu. 
Wieczorem idą: na spacer i rozma- 

  

Ostrsbramzka 5 Nad program: „Moja połowa... twoja połowa” 
Kasa czynna od godz. 5 tm. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. 

+ 35.Ł£ UW © 

Z $ Ą D 0 NJ Kika Od dnia 16 do 19 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

MIEJSKIE „KAIBLOKA BEYGADA* 
SALA MIEJSKA Dramat sensacy,ny w 8 aktach. W roliach głównych: Patsy Ruth Miller | Rex Lease 

komedja w 2 aktach. 
Następny prog'am „W obronie kobiety". 

  Dźwiękow; Ceny zniżone: Na l-Szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gi. Na pozostałe sėansy Balkon 60 gr. Parter od I zł. 
«i IA Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 

„HELIOS“ J A M, W rolach gł. L. BARYMORE, WILLIAM 
al 5 EŃSKA х TA E NICZY BŻE HAINES i KAROL DANE (SLIM). Te 426 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Drwiękcwe kino 

„KOL LYWOO0D 
Wa du 

t-l. „15-28 

Dziś! 

„MAR 
Nad program: 

MARION DAVIE Sw sami dźwiękowy p.t. 

JANNA” 
Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

olach pozostałych GEORGE BAXTER 
i LAVENCE GRAY. 

Początek seansów o godz. 4,6, 8 i 1015, 

  

DŹWIĘKOWE KIKO 

CGIJINC 
tal 13-41 

    

Dajemy Panu możność przekonania 
się o doskonałości prezerwatyw 

IL „TAR A 
Dnia 25 b.m. ukaże się ogłoszenie za     

  

wręczeniem którego odnośne składy 
wydadzą Panu 1 prezerwatywę 

„ULTRA* da r mo! 

sy AM 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sadu Grodzkiego w Wilnie, 
IX 'rewiru, Konstanty Karmelitow, zam. w 
Wilnie przy ul. Gimnazjalneį nr 6 — 14 na 
zasadzie art. 1030 UPC podaje do wiado- 
mości. publicznej, że w dniu 19 czerwca 1931 
*oku o godzinie 10 rano w Wilnie przy ul. 
Wiłeńskiej nr. 23 odbędzie się sorzedaż z К- 
cytacji należącego do D. H. Przemysł. W. 
Malinowski majątku ruchomego, składającz- 
go się z pompy pożarnej, aparatu co pompowa 
nia oliwy i 15 oił gatrowych oszacowanego 
na sumę 3000 zł. na zaspokojenie pretensji 
5. K. F. Szwedzkie * Łożyska Kulkowe Ww Sit- 
mie 5000 zł. z procentami i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przej- 
rzany być może w dniu licvtacji zgodrie z 
art. 1046 UPC. 

Komornik sadowy 
Karmelitow. 

A MMM 

NOWY MODEL ing 
z napędem trybowym całkowicie za- 
krytym, pracuiącym stale w oliwie, 

z ulepszoną główką targańca, 
stalowym dyszlem, 

nowym systemem dźwigni 
poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy w Wilnie, 

Zawalna 9 tel. 3-23 
Oddziały: Dzisna, Smorgonie, 

Mołodeczno. 

Zgubiono złotą bransoiet:ę z ze- 
garkiem (Dnia 13.0 czerwca wie- 
czorem na ul. Mickiewicza pomiędzy 
cuk. Sztrala i ul. Jagiellońską). Uczei- 
wego znalazcę upraszamy o zwrot za 
wynagrodzeniem: ul. Jagiellońska 3 m. 6.   
  

OKAZJA TANIEGO KUPNA 

SAMOCHODÓW! 
na bardzo dogodnych warunkach. 
Fiat 503 torpedo zł. 6.500— 
Fiat 501 torpedo. zł. 5.000— 
Paige - kareta zł. 6.00.— 
Loraine - Ditrich zł. 4.000.— 
Mercedes - torpedo zł. 1.000.— 
powyższe samochody po remoncie.   Ford - landoletka zł. 600— 

Ford - torpedo zł. 800.— 
Cottin - landoletka zł. 500— 
Chevrolet - torpedo zł. 2.000.— 
Buick - torpedo zł. 6.000.— 

Wiadomość: 

T-wo Handlowo-Zastawowe     (LOMBARD) sRoPa 12, tel. 14-10 

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
wiają de publicis. Stan Jaworowa we- 
diug Stacha jest groźny, potrzebny jest 
zabieg chirurga. ,„W czasach przedwo- 
jennych panowała wśród ziemiaństwa 
choroba —- mówi Stach, którąby то- 
žna nazwać hektaromania. Mówiło się 
m.am 2000, mam 300 hektarów, mam 

2,060 ha. Oczywiście większość tych 
lektarów była deficytowa. Ja wycho- 
dzę z zupełnie innego założenia. Woię 
mieć pięćset hekiarów dobrze zagospa 
darowanych, niż 5,000 odłogów. Ža 

celuję więc i zakładam fabryki. Tam 
w tym budynku, obok parku. a we 
dworze i w oficynach letniska! Zmon- 
tuje, zdam bratu, czy szwagrowi i 
wrócę do pułku!* 

Po kolacji Stach idzie do  gospo- 
darstwa, a Bronek do parku. Wieczór 
listopadowy z kalendarza, a wrześnio- 
wy z jakiejś dziwnie zapóźnionej po 
gody. Rozumie się, że park jest taki 
sam jak był... cóż mogło zmienić się w 
ciągu jednego roku w światku starych 
drzew, których latami są stulecia! 

Mały światek to co innego! Rok 
temu była tu p. Jadwiga z koszycz- 
kiem... wczesnych jabłek w pracowi- 
tych, wiecznie czynnych rączkach... tam 

« Brukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

owłacza drzewa : 

mic nie jest wolne... 

DŹiśŚ! 

KARKOŁOMNE ZAKRĘTY 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy, FOXA* 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. 

ILEKARZ* LEKARZEWJ «a,  PIANINA,FORTEPIANYJ 
DOKTOR 

Hawryłkiewi- 
czowa 

przyjmuje od 11—12i 
od 5—6. Choroby skór- 
ne, leczenie włosów, 
kosmetyka lekarska i 
operacje kosmetyczne 

Wilno, Wileńska 33 m. 1 
W. Zdr. Nr. 77. 

Dr Ginsberg 
Choroby skėrne, we: 
Reryczne i moczopłcie 
=+. Wileńska B od 
8 — 114 — 8. Tel. 
KAT. 

PORADE WOTOBWWOCO 

ĮAkuszerkiį 
 KÓSSRECEROCH RARZRSEAZONNEA 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
orsz Qabinet Kosme'v- 
czny. Aspwa zmkrs7cz- 

ki, piegi, wągry, łapi":, 
brodawki, karzśjżi, wy- 

padanie włosów 
Mickiewicza 46 

„DĄ 
  

  

D 
2 klasy 

dl 
dl 1. losu 

  

Słoneczne 
GABINET 

RACJONALNĘ Jna 1 piętrze w śród- wyrobu Państwowych Wytwórni 
KOSMETYKI mieściu do wynajęc a. Uzbrojenia 
LECZNICZEJ 3 pokoje z nowoczes- || NOWY TYP 1931 r. z przedłużoną 

WILNO, MICKIEW! nemi wygodami. Do- || ramą. 2-letnia gwarancja fabryczna 
CZA m1 m. 4. wiedzieć się: Niemiec- (tylko na nowy typ tegoroczny) 

U d aenjecų ka, 3—14, od 4d0 5-eį. poleca 
ONSETWA- ro je, dosko ryślijęcia PÓŁÓj Wileński Sp. Syndykat 

mali, odświeża, asuw» 

twarzy i ciała (panie. toldowa 11 m. 3. 
Sztnczne opalznie cery) 
Wypadanie włosów 

iKto jeszcze nie jest w posiadaniu naszego łosu niech kupi 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. Graczem. 

Kolektura Loterji Państwowej 

„LICHTLOS" 
Wilno, Wielka 44. 

Zlecenia zatniejscowe załatwiamy odwrotną pocztą 

mieszkanie 

z werandą wi- 
jej skazy i braki. Masa: dokiem na Wilję Wi- 

Mieszkanie 

Wielki dramat życiowy! 

Obraz całkowicie mówiony po. polska 
W rolach głównych rudowłosa gwiazda 

Ceny zniżone. 

PIANINA, FORTEPIANYJ 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ / WVNAJĘLIE 

ĄBROWSKA 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

  

ziś ciągnienie 
23 Loterji Państwowej 

CENA 
a posiadacza losu klasy popr edniej 16 zł. 
a nowonabywcy 26 zł. 

nasz szczęśliwy los 

  

SH ® 
ROWERY „LUCZNIK“ 

Rolniczy w Wiinie   ul. Zawalna Nr. 9, tel: 323. 
Oddziay: й 

Dzisna, . Smorgouie, Mołodeczne. 

  

  

łupież. Najnowsze zdo' ny własność, -olbrzy- — 
bycze kosmetyki racjo: mie dwa pokoje TOZ- 

nalnej. miar 102 kwadraty, Poszukuję Majątki ziem- 
PZ? 10—-% kuchnia, łazienka ga- posady kuchacki, niani skie, place, ośrodki, 

+  zowa, centralne ogrze- albo służącej, mam Ebj- 

  

wanie, wszelkie nowo 

    

9łosa'* czer-czesne wygody, Cena: 
wonNOŚĆ, A zł. Mos owa 3-a 

dawki i 2. USA 
Gabi 

Kosmetyki 

J. Hryniewiczowe,. Letnisko na wsi 
ul. WIELKA N 18 m.0,z całodzieneym utrzy- 
Przyj.w g. 10-1i 4- ; maniem 5 zł, 9klm od 

<marszczki, wągry, bro- M. 

© LENSKA 
grynoji G, 

W. Z.P. M st Gudogal, dowie- 

  

1 do 4-ej ppł. 

Studentka 

LOKALE 

Pokój 
do wynajęcia Z osob- 
nym wejściem i 
godami, najchętniej dla ca język francuski po- 

    

pani. Pańska 4, m. 4. Szukuje kondycji na 
PSO RACZ? lato. Zgłoszenia w 

„Słowa* pod 2 pokoje “1 : SM i) 
"stkiemi wygodam Paryżanka 
(wanna) do wynajęcia. z uniwersyt, wykształ- 
Adres: ul. Sniadeckich ceniem poszukuje miejs 
3 m. 17. ca. Dowiedzieć się 

ы " — 5—. Garbarska 1; 

Mieszkanie” * 
o oclowo z garażemi, > 
nadające się na biuro "używaną 
do odaajęcia W. "Ро- Kupię wylęgar- 
bułanka 9. Informuje nię (inkubator) Soły. 
gospodarz. skrz. poczt, Nr, 7, 

  

  

na tej ławce, przykrytej mokremi liść- 
mi pokłócili sie Roman z Zapolskim... 
kwadratowa 'twarz z niskiem czołem, 
z ostrą linijką czarnych brwi... i Ścią- 
gła, ostra, klinowata — rywala! Stach 
inny, beztroski, roześmiany z ich po- 
lemiki... a teraz?! 

I ten światek i tamten z Renką, Lut 
kiem Rotmistrzem, kolegami, koieżanka 
ii znikł w kurzawie wojennej. Nie wi 
nawet kto żyje, a kto nie... 

Nie, nic nie zmieniło się w par- 
ku, tylko młodzież jest nieobecna i a- 
leia lipowa niegracowana. Burze na- 
strącały moc gałezi, niewygodnie jest 
spacerować. Listopadowa mokrzyzna 

ławki wodą, posie- 
kaną na malutkie kropelki, od których 

jak wszędzie 0- 
becny ból przenika wilgoć do miejsc 
najsuchszych, nailepiej  zabezpieczo- 
nych od deszczu, przypominając, że to 
tylko kaprys jesieni ten pogodny wie- 
czór pseudo - wrześniowy. 

.„Za rok tam będzie skład wegla 
do fabryki, a tutaj hamaki handetesów 
7 pensjonatu — myśli Bronowski przy - 
pominając słowa Stacha". No, cóż to 
przecież bardzo dobrze, to triumi two- Ar 

26. dzieć się ul. Mickiewi- 
cza d. 21 m.6odgodz. zabezpieczony na hi 

  

wy-humanistyki posiadają- 

prawdziwie okazyj- 
nie sprzedamy przy 

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

dobre świadectwa Bene- 
dyktyńska 8, Skórko u 
szewca. 

Współpracow- 
nika(czki). 

posiadającego kapitał 
w gotówce przyjmie 
dawno istniejące przed- 
siębiorstwo handlowe 
w Wilnie w cełu dal- 
szego rozwoju intere- 
su. Wkład może być 

     

  

Kamienica 
darmo 

prawie, gdyż za bez- 
cen, oraz inne do- 
my dochodowe od 
8.000 zł. - Wielki 
wybór okazyjnych 
objektów poleca 
Dom H -K. „Za- 

   

potece domu, Oferty 
listowne pod adresem: 
Biuro ogłosz. S, Jatana 
Niemiecka 4 dla A. B. 

RÓŻNEJ 

         
  

   
   

cza 1, tel. 9-05. 

    

ułokujemy na so- 
lidną pierwszą (mo-    

   
   
   
    

   

      
    

     

  

   
   
    

  

Gotówkę żna po banku) hi- 
w każdej sumie naj- potekę. 
solidniej lokuje na Dom H. K. „Za- 
dobre | oprocento- g cheta“ Mickiewi- 
wanie i zupełnie cza 1, tei. 9-05. 
pewne zabezpiecze- 

  

     

   
Bo GRES Otrzymano 
e M lekia. duży wybór czepków 

cz 1, tel. 9-05. kąpielowych i siatek 

     

  

damskich. Skład apie:z 
ny, perfumeryjny i 
kosmetyczny prow. % ł. 

  

Obraz olejny 
Juljusza Kcssaka, Król NARBUTA Wilno, św. 
Jan _ Sobieski _ pod Jańska 11 tel. 4-72 
Wiedniem, sprzedam. -—-- 
Zamkowa 16 m. 3. 

  

  

  

ich idei, mówi mu przekonanie pofity- 
czne. Rozparceluią!  Wyrosną fermy, 
jak w Belgii, czy we Francji! Karma- 
zyn dawnej Rzeczypospolitej opadnie 
ra barki ludu! A że przytem jest: 
zmierzch alei lipowej, to trudno... ma 
się już na schyłek staremu światu!” 

Zmierzch alei lipowej, 
alei -— powtarza Bronowski, czując łzy 
nie dające się opanować. Czyżby па- 
prawdę mały Światek, po zwycięże- 
niu nieznanego czerwonego atomu > 
tamtej strony, był już niepotrzebny i 
musiał odejść?! A może będzie potrze- 
bnv gdzieindziej. Ot chociażby ón, nej- 
słabszy członek małego światka, ale 
wojna dała mu bardzo wiele. Wyszedł 
z kryształowego domku teorji, poznał 
człowieka takim, jakim jest, jest zna- 
cznie silniejszy, niż był... 
1 yszem, wojny! 

Ar pracy jest tak wiele! Na tem czy 
na innem polu, czy to | nie WAY ie- 

dno?! 

(D. C. N.)-' 

ABAK 
PST 

"Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. |   

   

     
       

              
     

chęta* Mickiewi- Il] 

zmierzch 

„bet nuwo* 

  

  
 


