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NA MARGINESIE DYSKUSJI W WIL. T-WIE PRAWNICZEM 

Kwestja Senatu w ankiecią odegry- 

wa wybitną rolę. Wniosek stronnictwi 

lewicowych domaga się. skasowania 

Senatu, endecy oświadczają się za za- 

chowaniem Sendtu, rozszerzeniem je- 

go kompetencji i zarzucają projektowi 

B.B., że nie zwiększa kompetencji Se- 

natu. Sami jednak ściśle nie precyzują 

kompetencji Senatu. Projekt B. B. 

wprowadza do Senatu jedną trzecią 

mianowanych członków na daną ka- 

dencję Senatu. 

AW, odpowiedzi swej na ankietę Wł. 

Studnicki nie. występuje jako bez- 

względny zwolennik Senatu. Senat, 

zdaniem jego, ma do spełnienia funk- 

cję korektywy uchwał sejmowych. Im 
niższy jest poziom Sejmu, tem potrzeb 

niejsza jest owa korektywa. Wł St. 

pragnąłby Sejmu, składającego się z 

elity narodowej, taki Sejm, zdaniem 
jego, mógłby powstać tylko z obsyła- 

nia sejmu państwowego przez sejmy 
krajowe. Sejmy zaś krajowe w połowie 

'składałyby się z elity samorządów. 
*/Wówczas Sejm byłby organem  zby- 
+ * ° * * PAŁ 

tecznym. Wobec jego nieliczności na- 

  

łeżałoby stworzyć organ pomocniczy, 

Radę Stanu. 

Członkowie. Rady Stanu, mianowa- 

ni dożywotnio przez Prezydenta, wśród 

wybitnych fachowców, mieliby prawo 

i obowiązek uczestniczenia w Komi- 

sjach Sejmowych, mieliby prawo za- 

bierania głósu w Sejmie, nie uczestni- 

‘ 'cząc w głosowaniu. & 

Pan Wt. Studnicki nie ma nadziei, 

że przy obecnym stanie naszego my- 

| ślenia „politycznego, dojdziemy do Sej- 

mu, opartego na zasadzie selekcji. Se- 

nat 'więc staje się wprost konieczno- 

ścią. Pod wpływem włoskiego faszyz- 

mu wielu pisarzy politycznych, bar- 

dziej zdolnych do naśladownictwa, niż 

do samodzielnej twórczości, proponu- 
ją wytworzenie Senatu z przedstawi- 

cieli organizacyj zawodowych. Właści- 
„wie poza zawodowemi organizacjami 

robotniczemi, opanowanemi przez so- 
cjalistów i komunistów, oraz wiłoką- 

" eych się za niemi grupami NPR-u i 

chadecji, nie mamy mocnych organiza- 

cyj zawodowych. Rozwój i umocnienie 
organizacyj zawodowych nie leży w 

interesie państwowym: Organizacje 
zawodowe wysuwają na czoło intere- 

|. grupy zawodowej, nie zaś interesy 

państwa. Ciało, składające się z przed 
stawicieli organizacyj zawodowych, 

będzie odznaczało się większą rozbież- 
nością interesów i poglądów, niż Sejm, 

wybrany na zasadzie terytorjalnej. 

" Jeżeli wprowadzenie wybitnych fa- 

' chowców: adwokatów, lekarzy, inży- | 
*nierów, nauczycieli i t. d. jest wskaza- 
ne, to dla ich wprowadzenia należy 
przejść z głosowania na numery, do 

* głosowania osobowego, dającego moż 
ność ludziom, którzy pozyskali popu- 
larność, dzięki swej pracy zawodowej, 
uzyskania mandatu sejmowego. 

< Senat winien być organem myśli 
Państwowej i doświadczenia państwo- 
wego. Doświadczenie to uzyskuje się 
w pracy ną ważniejszych posterunkach 

" państwowych. Należałoby więc wpro 
"wadzić do' Senatu byłych ministrów, 

którzy minimum rok zajmowali urząd 

ministra. Byłych naczelników poszcze- 
gólnych prowincyj, którzy minimum 
trzy lata znajdowali się na swym urzę- 

» dzie. Pozatem Sejm może mieć w swem 

-|pponie nominatów Prezydertta, lecz 
nominatów dożywotnich, gdyż tylko cl 
będą posiadali potrzebną niezależność 
dla płodnej pracy prawodawczej i kon- 
troli rządu. „Poza nominatami w skład 
Sejmu winni wchodzić: * delegaci Izb 
przemystowo-handlowych, centralnego 

. związku przemysłu górnictwa i finan- 
sów, centralnego towarzystwa rolnicze 
90, izb rolniczych, oraz parę więk- 

_ Szych organizacyj gospodarczych, któż 

+ 1 

  

'že w wielu 

rym prawa przedstawicielstwa będzie 

nadawane przez Prezydenta. 

« Nie ulega wątpliwości, że Senat w 

takim składzie uzyskałby znaczny au- 

torytet i byłby skuteczniejszym orga- 

nem kontroli rządu niż Sejm. Senat 

więc winien być równouprawniony z 

Sejmem w inicjatywie prawodawczej 

w interpelacjach, w stawianiu wnio- 

sków nieufności dla rządu i pociąganiu 

rządu do odpowiedzialnošci karnej, 

oraz w sprawach budżetowych. 

Wł. Studnicki oświadcza się prze- 

ciwko tworzeniu Izby Gospodarczej 

opierając się na doświadczeniu  Nie- 

miec. Po wojnie powstały Izby gospo- 

darcze w Niemczech, lecz w życiu go- 
spodarczem tego państwa nie odegry- 

wają właściwie żadnej roli. 

Sprawa sądownictwa, poruszona 

w ankiecie,. została w pewnym tylko 

stopniu. uwzględniona w odpowiedzi 

na ankietę WŁ. St. 

„Zasada niezawisłości sędziów, 

jest bezwarunkowo słuszną, gdyż przy- 

stosowanie się sędziów do prądów po- 

litycznych i do tych, co w danej chwili 

posiadają władzę, jest rozkładem spra- 

wiedliwości. Jednak pamiętać należy, 

sądach naszych Ziem 

Wschodnich, pracują Rosjanie, zwolen- 

micy rusyfikacji tych ziem, i. przenie- 
sienie ich, o ile są dobrymi zawodow- 

cami, do innych prowincyj, jest wska- 

zane. Otóż minister sprawiedliwości 

winien mieć prawo” "przenoszenia sę- 

dziów. Aby jednak to przenoszenie nie 

było połączone dla przenoszonych z 

ciężką ofiarą, winni oni otrzymywać 

odpowiednie odszkodowanie i środki 

dla uzyskania mieszkania w nowem 

miejscu swego pobytu. Pozatem, wo- 
bec tego, że gdy powoływano do życia 
nasze sądownictwo, weszło do jego 

szeregu imoc. ludzi nieudolnych (byli i 
tacy, którzy z powodu słabych zdolno- 

ści umysłowych i niedostatecznej wie- 
dzy prawniczej nie mogli dać sobie ra- 
dy w adwokaturze i zajmowali się ste- 
nografją, lub innym procederem, a dziś 

zajmują stanowiska w sądownictwie, 

więc oczyszczenie naszego sądowni- 

Ctwa z licznych nieudolnych żywiołów 

jest wskazane. * Stąd, zawieszenie na 

rok nieusuwalności sędziów należy 
wprowadzić). 

Sędziowie Sądu Najwyższego win- 
ni być mianowani przez Prezydenta 
dożywotnio. Na nowe wakansy sad 
przedstawia trzech kandydatów, z któ- 
rych jednego zatwierdza Prezydent. 

JAK WYGLĄDA WOLNOŚĆ SŁOWA 
W HISZPANII? 

, Kurja biskupia w Alcira (Walen- 
cja) otrzymała zawiadomienie, że rada 
miejska na posiedzeniu w dniu 3 b. m. 

postanowiła, iż w przyszłości wszel- 
kie kazania winny być przedkładane 
urzędowi cenzury prewencyjnej i to 
dość wcześnie, by urząd mógł wydele- 
gować na nabożeństwo swego przed- 
stawiciela. Ów  „przedstawiciel* be- 
dzie kontrolował, czy wygłoszone ka- 
zanie nie różni się od przedstawionego 
cenzurze projektu. | : 

Ładne zrozumienie zasady, wolno- 
ści słowa i ładna rada miejska, która 
Podobne rozporządzenia uchwala. 

ŚMIERĆ GEN. MICHELA 
BRUKSELA. (Pat) — Generał ba- 

ron Michel, bohaterski obroca Namur 
w czasie wielkiej wojny, zmarł tu po 

którtkiej chorobie. Gen. Michel był do- 
wódcą wojsk belgijskich 'w czasie oku- 
pacji Nadrenii. 

LOTNICY. WŁOSCY W KRAKOWIE. 

KRAKÓW. (Pat) — Wczoraj ptzy- 
było do Krakowa dwóch lotników wło 
skich na awjonetce Aeroklubu Włoskie 
go, typu „Caproni*. Awjonetka ta ma. 
wziąć udział w .uroczystaściach w OIl- 
kuszu, które ódbędą się w dniu 19 bm. 
ku czcj spoczywających na tamtejszym 
cmerftarzu garybaldczyków. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamėowionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia 

SIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy, 

GRODNO — Księgaraia T-wa „Ruch“. 

KLECK — Sklep „Jadnošė“. 

   

  

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

WĄRSZAWA, (Pat)—Plenarne zebranie, odbyte w dniu 18 bm. zakończyło trzy- 

dniowe obrady konterencji w Ministerstwie Rolnictwa nad ustaleniem zasad polskiej 

polityki rolnej w roku gospodarczym 1931 — 32. 

W posiedzeniu oprócz przewodniczącego p. ministra rolnictwa i zaproszonych przez 

niego przedstawicieli organizacyj rolniczych wzięli udział: p. premier Prystor, ministrowie 

Norwid - Neugebauer, Jan Piłsudski, Kozłowski. Kuehn. * 

Uchwały te 5а barazo cbszerne i obejmują 28 stron druku maszynowego, 

Na specjałną uwagę zasługuje. wstęp ogólny do rezolucyj. 

Konferencja stwierdza — brzmi. wstęp, że wytyczne państwowej polityki rolnej, 
stosowane od początku roku 1930, a ustalone w porozumieniu ze zorganizowanem Spo- 
łeczeństwem rolniczem, wytrzymały próbę życia i nie wymagają zasadniczych zmian. 
Utrzymac irależy zatem zasadę daleko idącej ochrony naszych produktów rolnych na 
rynku wewnętrznym i nadaż stosować wszełkie środki, mogące zapewnić możliwie naj- 
korzystniejsze spieniężenie istniejących nadwyżek eksportowych. W tym celu winien być 
przedewszystkiem utrzymany system zwrotu ceł przy wywozie zboża i pewnych arty- 
kułów hodowlanych i winny, być kontynńowane wysiłki, zmierzające do racjonalizowania 
eksportu. 

Z PRZEMÓWIENIA PREMJERA A. PRYSTORA 

Panowie! Zarówno wstępne sprawozdanie, złożone mi o przebiegu pracy panów, 
jak również rezołucja przed chwilą uchwalona, pozwalają mi wnioskować że został do- 
statecznie oświetlony przez panów problem polityki gospodarczej na odcinku rolnym. 
Na program ten składają się jw dobie obecnej głównie sprawy celno - kredytowe, or- 
ganizacyjno - handlowe i sprawy wytwórczości rolniczej... 

„Uważam za konieczne stwierdzić tu, że stosunek rządu do postulatów rolnictwa 
będzie zależał nietylko od tego, czy postulaty te harmonizują z ogółnym interesem go- 
spodarczym kraju, lecz również i od tego, czy rząd dysponuje możliwością realizacji 
tych postulatów... 

Į tak więc, jeśli chodzi o politykę celną, rząd nadal będzie stosował wszystkie 
środki znajdujące się w jego dyspozycji, a zmierzające do ochrony cełnej wytwórczoś- 
ci rolniczej. Uważam, że postępowanie takie jest podyktowane nietylkó sytuacją na ryn- 
kach międzynarodowych oraz zarządzeniami innych państw, lecz również koniecznością 
osiągnięcia i ustabilizowania warunków opłacalności pracy na rok. To samo mogę stwier 
dzić w sprawie wywozu, Stosowana od kilku łat zasada wolnego wywozu płodów rol- 
nych posiada dla rolnictwa takie same znaczenie, jak i należyta ochrona celna, „bowiem 
gwarantuje rolnictwu realizację wyników jego pracy, Rząd mój docenia również zna- 
czenie akcji kredytowej dla rolnictwa. Jak panom. wiadomo, akcja ta prowadzona jest 
na dwóch terenach: wewnętrznym i zagranicznym. Kontynuować tę akcję będziemy w 
ten sposób ażeby dać rcinictwu możność wyprzedawania się natychmiast po zbiorach... 

Wyniki obecnej konferencji rolniczej będa więc dla nas tem pożyteczniejsze, im bar 
dziej przyczynią się do zdania sobie sprawy z wzajemnych obowiązków i odpowiedzial- 
ności na polu walki z obecnemi trudnościam gosipodarczemi, 

Kończę tych kilka słów i na zakończenie pragnę wypowiedzieć jeszcze parę życzeń 
w. stosunku do rolnictwa. A więc, niech każdy rolnik, tak samo jak kupiec i przemysło- 
wiec, weźmie ołówek do ręki i skrupułatnie liczy nawet jeden grosz przed dokonaniem 
każdego 'wydatku. Niech każdy rolnik, licząc skrupulatnie wydatki, pamięta o tem, że 
rozumna i gospodarcza-pożyteczna oszczędność jest niezbednym warunkiem powodze- 
nia. Niech każdy rolnik nabierze przeświadczenia, że tak postępując, postępuje zgodnie 
z nakazem chwili i przyczynia się do osjągnięcia celu głównego, a celem tym jest o- 
płacalność wszystkch warsztatów krajowych, która decyduje o rozwoju gospodarczym 
państwa". 
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Proces Organizacji Ukraińskich 
__ Nacjonalistów 

LWÓW. (Pat) — Przed sądem przysięgłych rozpoczęła się w dn. 18 
bm. rozprawa przeciwko 12 Ukraińcom w wieku od 21 do 35 lat, studentom i 
rzemieślnikom, obwinionym o zbrodnię zdrady stanu, przechowywanie mater- 
jałów wybuchowych, nielegalny kolportaż i t.d. W dzisiejszym procesie roz- 
patrywana jest poraz pierwszy działalność tajnego związku ukraińskiego, no- 
szącego nazwę Organizacji, w-g zeznań jednego z oskarżonych, było stwo- 
rzenie niepodległego państwa ukraińskiego, a w obecnej chwili zwalczanie w 
społeczeństwie ukraińskiem prądów komunistycznych oraz ugodowo - oportu 
nistycznych, szerzonych przez Undo. Na czoło wszystkich oskarżonych wy- 
sunął się Eugenjusz Wreciona, student wydziału chemicznego politechniki 
Iwowskiej, jako główny organizator kół młodzieży rzemieślniczej. Wreciona 
konstruował przyrządy wybuchowe, używając do tego części składowych, 
nabywanych 'w drodze nielegalnej z zapasów wojskowych, a częściowo z nie 
wykrytego źródła. W czasie rewizji znaleziono u Wreciony i innych oskar- 
żonych maszyny piekielne o wielkiej sile wybuchowej, 19 granatów ręcznych, 
dwie petardy, 10 zapalników, 120 gr. piroksiliny, 120 gr. chlorku potasu, 270 
gr. ekrazytu i 90 gr. teamonalu. Proces potrwa kilkanaście dni. 

Międzynarodowy Kongres 
kolejowców-abstynentów 

WARSZAWA. (PAT) — W dn. 18 bm. o godzinie 11 przed południem nastąpiło 
w Warszawie uroczyste otwarcie międzynarodowego kongresu kolejowców - abstynen- 
tów. Kongres zgromadził około 200 delegatów, reprezentujących 12 państw eurdpejskich, 
IW uroczystości wziął udział p, minister komunikacji inż. Alfons Kuehn. Na wstępie krót- 
kie przemówienie wygłosił prezydent Międzynarodowego związku Kolejowców - Absty- 
nentów, p. Karol Weber z Zurychu. Pa uim zabrał głos prezes Ligi Abstynenckiej Kolejow 
ców Polskich inż. Marjan Kuhla, poczem wygrosił krótkie przemówienie powitalne w 
języku polskim protektor i honorowy przewodniczący kongresu p. minister komunikacji 
inż. Alfons Kuehn. Przemówienie to przetłumaczone zostało następnie na język francuski. 
W dalszym ciągu zabiera głos wszyscy. przedstawiciele państw obcych, wyrażając 
podziękowanie za miłe przyjęcie, jakiego doznali w Polsce w czasie trzydniowej wyciecz- 
ki do Krakowa, Tatr i Penin, : SE 

Przemawiał jeszcze ser Lempke w imieniu Związku Urzędników Kolejowych, p. 
Iżycki w imieniu Towarzystwa Trzeźwości i p. Sobański w' imieniu Rodziny Polskiej. 
Uroczystość otwarcia kongresu zakończyła się © godzinie 2-ej, poczem goście udali się 
na obiad, wydany przez główny komitet przyjęcia. 

Dr. Ender otrzymał propozycje 
tworzenia rządu 

WIEDEŃ. (Pat) — Prezydent republiki 
Enderowi misję tworzenia nowego rządu. 

Dr. Ender oświadczył, że powierzoną mu misję mógłby przyjąć pod pewnemi wa- 
runkami, a mianowicie, że parlament udzieli zarządowi na odpowiedni okres czasu da- 
lekoidących pełnomocnictw w ceu szybkiego przywrócenia równowagi budżetowej oraz 
w icelu uzdrowienia. austrjackiego Zakładu Kredytowego. 

„REICHSPOST“ O MISJI DR. ENDERA 

= WIEDEŃ. (Pat) — „Reichspost* wywodzi, że warunki postawione przez dr. En- 
a są próbą dla parlamentaryzmu austrjackiego i podkreśla z naciskiem, że tylko. na podstawie tych warunków może wogóle dojść do skutku gabinet pod kierownictwem chrześcijańsko - społecznych. " 

„Arbeiter Ztg“ zaznacza, žė dr. Ender chce odegrać rolę Brueninga. Udzielenie nad- WZA sę ponomocnictw i wyłączenie parlamentu może być uchwalone tylko więk z a głosów. Do większości tej potrzebne są zatem także i głosy socjal-demokra- 
ów. i no IE, by socjal-demokraci mogli głosować za udzieleniem pełno- TE Neteć Wie Toc A chce źniszczyć ustawodawstwo społeczne. 

„ ageblatt" wskazuj. 7 uację fi ji, któ 
yass ala bieaaų poważną sytuację finansową Austrji, która 

Wybuch. wulkanu w Japonii 
i _TOKJO.. (Pat) — Wulkan Yakedake w Alpach japońskich rozpoczął 

dziś rano działalność. Słychać straszne grzmoty. Popiół zasypuje miejscowo= 

   

powierzył wczoraj wieczorem kanclerzowi 

  

    
   

‚ ści, położone u stóp wulkanu. ' 
, PZK 

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

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$. Zwierzyński. 

LIDA — uł. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 ri 

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

Aeryzuje program morski, zaznaczając, 

nego krążownika opancerzonego od czasu 

PRZEDSTAWICIELSTWA: ч 
NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa — oe jażwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, "Naucz. 
PIŃSK — Księ Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgamia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 - 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ; 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek @ — N, Tarasiejski. zd 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska © 

WARSZAWĄ — T-wo Kslęg. Kol. „Ruch“. 

SNS EITI PET STT AST SR TOS TSS, 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz + 
. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 25 proc drożej. - 

proc drożej. Administracja nie przyjmuje co 
Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Z położenia gospodar- 4 
czego Niemiec | 

W ostatnich czasach nastąpiło — 
dość znaczne wymawianie kredytów - 
zagranicznych w.Niemczech. Bank Pań 
stwowy w ciągu pierwszych 10 dniach 
czerwca postradał na 550 ' miljonów. 
marek złota i dewiz w tem 100 miljo- 
nów marek miesięcznych opłat repa- 
racyjnych. Przyczyny wymawiania 
kredytów są wiełorakie: przed kilko- | 
ma miesiącami wybory niemieckie, da- 
jące pokaźną ilość głosów hittłerow- 
com wywołały na pewien czas wyco- 
fywanie się kredytów zagranicznych. | 
Demonstracje polityczne niemieckie we 
Wrocławiu wzbudziły też niepokój w | 
sferach, rozporządzających kredytem 
międzynarodowym. Dosyć znaczna 
ilość kredytów wymawia obećnie Ame 
ryka. Katastrofa austrjackiego Banku - 
Kredytowego (Oesterreichische Kredit 
— Anstalt), wpłynęła ujemnie na 
zdolności kredytowe całej środkowej | 
Europy. Bank ten miał swe rozgalę- 
zienia w Polsce, Czechosłowacji i na 
Węgrzech, oraz znaczny kontakt z || 
Bankami niemieckiemi. Pomoc. ratun-. 
kowa ze strony państwa i domu Rot- 
schildów jest wprawdzie zapewniona, — 
lecz tempo jej jest wolne, co przeciw- . 
działa nastąpieniu szybkiego uspoko- | 
jenia się. W normalnych czasach gru- 
pa Rotschilda „mogłaby niezwłocznie 
sanować bank. Zaogniona sprawa re- | 
partacyj „niemieckich, wywołuje też 
stan naprężenia na rynku pieniężnym. - 
Zadośćuczynienie postulatom niemiec- 
kim, wywoła odprężenie sytuacji kre- 
dytowej, wstrzymanie zaś opłat'ze stro 
ny Niemiec bez zgody wierzycieli, mo- 
że spowodować wielkie zamieszanie w 
stosunkach finansowych Europy, 

Rzecz naturalna, że w tych warun- 
kach powstaje panika, lecz wałuta 
niemiecka stoi moćno. Według. ostat- 
niegó sprawózdania Banku  Państwo- 
wego obieg not posiada 59,2 proc. po-. 
krycia W złocie i w dewizie. Pozatem 
Bank Państwa posiada 200 'miljonów | 
rezerw dewizowych. ‚ За 

Likwidacja zakładów przemysio- 
wych, a szczególnie wielkoprzemysło- . 
wych zmniejsza się. Położenie średnich 
i małych przedsiębiorstw w ciągu ostat 
niego miesiąca polepszyło się. Ilość 
bezrobotnych zaczyna się zmniejszać. 
Zmniejszenie to jest dwa razy znacz- 
niejsze w ciągu ostatnich sześciu tygod 
ni, niż w odpowiednim okresie roku. 
zeszłego. Dyskont prywatny. w Niem- 
czech podniósł się do 5 proc. w tym 
samym czasie, gdy dyskont 'we Fran- | 
cji, Stanach Zjednoczonych spadł do | 
1 proc. Ta duża różnica 'w stopie dy- 
skontowej .ściągnęłaby do Niemiec | 
znaczniejsze kredyty, gdyby polityczna 3 
atmosfera była bardziej odprężona. 

KOMUNIKAT 
„OSSERVATORE ROMANO" 

w Sprawie wydalenia kardy- 
nała prymasa Segura z 

Hiszpanii. — 
(CITTA DEL VATICANO). W: sprawie 

wydalenia z Hiszpanji kardynała prymasa 

Segura y Saenz „Osservatore Romano“ ogio 
sił następujący komunikat oficjalny: W po- 
niedziałek 0 godz. 20 chargė d“ affaires hisz- 
pański zawiadomił przedstawiciela sekre- 
tarjatu stanu, że kardynał Segura przybył 
potajemnie do Hiszpanji i zamieszkał w: Poc- 
cola Cetta w pobliżu Madrytu. Rząd hisz- 
pański zwrócił się do niego z prośbą, by 
niezwłocznie opuścił Hiszpanję, lecz kardy- 
nał odpowiedział, że wyjedzie tylko zmuszo- 

ny siłą, Nuncjusz apostolski, proszony o 

interwencję, odpowiedział, że nie jest w sta 
nie wpłynąć na decyzję kardynała. Wobec 

tego, rząd polecił prosić Jego Świętobiliwość 

o niezwłoczne telegraficzne zwrócenie się 

do kardynała, by ten zastosował się do ży- 
czenia rządu hiszpańskiego, celem zaoszczę- 
dzeria władzom bolesnych środków, które 
musiałyby być zastosowane dla uniknięciia 

ewentualnych zamieszek. Chargć d'affaires 
dodał przytem, że rząd z wielką przykro- 

ścią zastosowałby nieprzyjemną decyzję. 

W związku z tem oświadczeniem, chargć 

d'affaires Hiszpanji, sekretarjat stanu Sto'i- 
cy Apostolskiej stwierdził, że po pierwsze 

nie można mówić, iż kardynał przybył do 

Hiszpanji potajemnie, ponieważ posiadał on 

normalny paszport dyplomatyczny 4 był na 

granicy poznany; po drugie, rząd. hiszpań- 

ski, przyjmując w swoim czasie do wiado- 

mości . protest nuncjusza apostolskiego, 

stwierdził, że pierwszy wyjazd kardynała w 

dniu 13 maja dał mu dostateczną satysfak- 

cję. W dalszym ciągu komunikat zaznacza, 

że po złożeniu przez przedstawiciela Hiszpa 

nii wspomnianego wyżej oświadczenia, se- 

kretarjat stanu otrzymał o godz. 1 w, nocy 

16 b, m. telegram, w którym nuncjusz apo- 

stolski w Madrycie donosił, że kardynał Se- 
gura, otrzymawszy wezwanie rządu, zażą- 

dał rozkazu na pismie, obecności notarjusza, 
oraz gwarancji bezpieczeństwa. Nuncjusz, 
do którego rząd zwrócił się z prośbą o in- 
terwencję, odpowiedział, że interwencja ta 
nie mogłaby mieć nic innego na celu, jak 
tylko protest przeciwko zamierzonemu; za- 
rządzeniu, i ze swej strony prosił, by rząd 
pozwolił kardynałowi udać się do Toledo. 

Rząd jednak oświadczył, że ze względu na 

bezpieczeństwo publiczne zezwolenia. takie- 

go wydać nie może. Depesza nuncjusza ma- 
dryckiego kończy się doniesieniem, że wczo 

raj o godz. 16,30 kardynał Segura, które- 

mu towarzyszyli funkcjonarjusze policji hisz- 

pańskiej, przebył granicę. 
Nuncjusz apostolski w Madrycie otrzy- 

mał niezwłocznie polecenie zaprotestowania 

przeciwko stanowisku rządu hiszpańskiego i 

podkreśłenia, jaki urząd kardynał Segura 
reprezentuje wobec Stolicy Apostolskiej, ka- 
tolickiej Hiszpanji i wobec całego Świata 

katolickiego, 

"Francja w wyścigu zbrojeń morskich | 
PARYŻ. (Pat) — Izba rozpoczęła dysku- przyznany Francji tonaż jest wystarczający _ 

sję nad projektem ustawy, dotyczącym bu- dla zaspokojenia potrzeb narodowych.  * | 
dowy jednostek morskich, objętych progra- „Francja —: mówił Danietou — wybudo- 
mem na rok 1931. La Cour Grandemaison, wała jedynie kilka małych torpedowców i 
członek unji republikańsko - demokratycznej lodzi podwodnych o ogólnym tonażu 4 ty- 
podkreślił konieczność wybudowania okrę- Siące ton. Tonaż przewidżiany na rok 1931 | 
tu linjowego, któryby wartością przewyż- wysokości 45 tysięcy tonn odpowiada tona-.. 

szat niemiecki okręt linjowy „Deutschland“. žowi sąsiada morskiego.  Danielou  pod-- 
Mówca zaznaczył, że będzie głosował za Kreślił, że program budowy okrętów nie | 

projektem z zastrzeże niem, iż rząd starać przewiduje żadnej jednostki podwodlnej. Spra 
się będzie o przeprowadzenie na konferencji Wozdawca w. zakończeniu stwierdził, że 

rozbrojeniowej ograniczenia indywidualnego |'rancja nigdy nie dawała przykładu wyścigu 
tonażu, a w razie niepowodzenia tych starań zbrojeń. PY wh ` 
wybuduje okręty © maksymalnej potędze. PARYŻ. (Pat) W czasie dyskusji nad 
Herriot zaznaczył, iż. Niemcy spuściły na wo- projektem budowy jednostek morskich, prze 
dę statek liniowy „Deutschland* i postano- widzianych w transzy budżetu . morskiego | 
wiły, wybudować drugi statek, po którym na rok 1931 — 32, minister marynarki oś-.. 
przyjdą następne. wiadczył, iż Francja musi się liczyć ze sta- + 

Niemcy znajdują się na drodze do budo- nem floty krajów z nią sąsiadujących. Niem- ' | 
wy 5 opancerzonych krążowników, podejmu- cy zbudowały pancernik „Deutschland“ i u- 
ją więc maksymalny wysiłek w tym kierun chwaliły kredyty na inny pancernik. Mi-* 
ku. Uchwały, jakie zapadają w: Izbie, nie wy nister zaznaczył, że Francja pragnie jedynie 
wrą więc na nie żadnego wpływu. Mówca zapewnić sobie bezpieczeństwo komunika- 
sądzi że jeżeli przy zachowaniu pojem- cji z odległemi lądaini, jest to bowiem dla 
ności 10 tysięcy tonn Niemcy wybudowały niej konieczność życiowa. Zdaniem inżynie- 
statek, który szybkością i siłą ognia prze- rów i techników, okręt o pojemności 23 tyz 
wyższa wszystkie najpotężniejsze statki, to sięcy ton jest najbardziej wytrzymałym na 
wynika stąd, że zmniejszenie tonażu przy- ataki łodzi podwodnej i' artylerii 'otniczej. * 
czyni się jedynie do pozornego bezpieczeń- Wobec tego też minister domaga się w 
stwa. zasadzie budowy okrętu o pojemności 23 | 

Sprawozdawca ustawy Danielou charak- tys, ton, pozostawiając jednak konferencji 

iż rozbrojeniowej całkowitą móżność dyskusji 
przewiduje on budowę jednego okrętu linjo Ra kB i imiciatywy. 

wego dwóch krążowników Il klasy, jednego 

statku aviso dla odległych raidów, jednego 
transportowca przybrzeżnego i 4 statków 

używanych do eskorty. Mówca podkreślił 

konieczność sżybkiego uchwaleria ustawy, 
zaznaczając, iż Francja nie wybudowała żad 
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NISZCZYCIELSKI ORKAN | 
BERLIN (Pat) — W powiecie altońskim 

szalał dzisiejszej nocy niezwykle silny „orkań, 

Jest 3 zabitych i40 rannych. Szkody ocenia- 
ne są narazie na jeden miljon marek. „Na | 
dworcu kolejowym w Plattenberg orkan zni Ч 

Szczyi magazyn kolejowy. Znajdująca się 

w pobližu fabryka zostala zupelnie zniszczo | 
«na. Walące się mury 4 eiežkie przedmioty, 3 

vnoszone w powietrze, zranily wiele osób, 

wojńy, do czego przecież miała, prawo, Mó- 
wiąc o trudnościach porozumienia morskie- 
go z ltalją oraz o ofiarach i koncesjach ja: 
kie uczyniła Francja, mówca zapytuje, czy
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„koni przez hodowców, 

"majątkowe, 
stworzył o godzinie 11, m. 30 pan starosta 

ECHA KRAJOWE " 
SŁONIM 

— Program okręgowego święta PW i 
WF. jak już donosiliśmy w dn. 21 i 22 b. 
m, w Słonimie odbędą się okręgowe zawo 
dy PW. oraz poświęcenie sztandaru koła 
lokalnego PK. do OK. którego dokona JE. 
ks. biskup Bandurski. 

Poniżej podajemy program uroczystości: 

21-go czerwca 1931 roku: 
godz. 7-ma: — Zbiórka zawodników na 

- stadjonie Pow. Kom. WF i PW. w Słonimie; 
godz. 7 m. 30 — 10: — Zawody spor 

towe i lekkoatletyczne na stadjonie; 
godz. 10 — 15: — Przerwa obiadowa; 
godz. 15 — 20: — Dalszy ciąg zawodów 

sportowych; 
godz. 20 m. 30: — Obozowisko PWK. 

na stadjonie; 

22-go czerwca 1931 roku: 

godz. 8-ma: — Zbiórka oddziałów i sto- 
warzyszeń PW na stadjonie; 

godz. 9 m. 30: — Msza św. polowa i po 
-" święcenie sztandaru przez JE. ks. buskupa 
Władysława Bandurskiego; 

godz. 10 m. 30: — defilada oddziałów; 
godz. 12-ta: — Poświęcenie świetlic: 

harcerskiej, PWK., i Związku Strzeleckiego. 
godz. 13-ta: — Obiad polowy dla zawod 

ników; 
godz. 14 —15: — Przerwa; 
godz. 15-ta: — Dalszy ciąg zawodów; 
godz. 19-ta: — Zbiórka zawodników i 

wręczenie nagród na stadjonie PW. 

OSZMIANA 
— Wystawa koni. Dnia 14 bm. w nie- 

dzielę odbyła się w Oszmianie wystawa i 
pokaz koni, zorganzowane staraniem Koła 
Hodowców Koni. Wystawa ta, jako mająca 
na celu rozmiłowanie drobnego rolnika do 
racjonalnej hodowli koni, (a subsydjowana 
po części przez Departament Hodowli Koni), 
urządzona była z bezpłatnym wstępem. 

Nim napiszemy parę słów o samej wy- 
stawie, nadmienić należy, że jeszcze w przed 
wojennych czasach powiat oszmiański z po 
wodu dużej ilości zagonowej szlachty, zami 
łowanej do chowania koni, produkował 
znaczną ilość koni na eksport. Po wojnie 
światowej, jako też i inwazji bołszewickiej, 
powiat został pozbawiony materjału końskie- 
go. 

Dzięki jednak specjalistom, a w szczegól 
ności drobnym rolnikom powiatu, hodow!a 
koni rozwinęła się ponownie i dzisiaj już, 
jak ongiś dawnemi czasy, powiat oszmiań- 
ski przoduje w hodowli konia pośpieszno - 
pociągowego i doskonałego materjału konia TU 
artyleryjskiego. Na terenie powiatu jest zare 
jestrowanych obecnie 650 klaczy zarodo- 
wych. Narazie na terenie powiatu znajduje 
się tylko jedna stacja ogierów  państwo- 
«wych, gdzie znajdują się cztery ogiery: 
dwa Szwedy, jeden wysokiej półkrwi Arab 
"(rządowy ogier), i jeden pełnej krwi Anglik, 
jako własność hr. Czapskiego, w którego to 
majątku Nowosiołkach stacjonują wymie- 
nione konie. Przed kilku latami zawiązało 
się w Oszmianie Koło Hodowców Koni z 
prezesem hr. Czapskim, wicepr. inż. agrono 
mem Sejmiku oszmiańskiego Perepeczko, p. 

" mjr. Kirjackim, insp. hodowli koni wojewó 
dztwa wileńskiego. Zadaniem tego Koła 
jest nadanie pewnegó ustalonego kierunku i 
racjonalnej hodowli koni na terenie powia- 
tu, z drugiej zaś strony udogodnienie zbytu 

tak komisjom re- 
montowym, jak też j zbywaniem na eks- 
port zagraniczny. Na stacji Oszmiana w 
ciągu ostatniego półtora roku załadowano 
na eksport. zagranicę 1135 koni; cyfry te 
same mówią za siebie. 

Więc też i ostatnia wystawa, urządzo- 
na przez Koło Hodowców Koni pod zna- 
kiem  jaknajszerszej propagandy, wypad- 
la — jak na tutejsze warunki — zupeł- 
mie dodatnio. Sprowadzono około 200 koni, 
typu ciężkiego, lżejszego i pośpieszno - 
ciężarowego. 

Z ogólnej liczby 75 proc. wypada na ko 
nie typu ciężkiego, a więc własność rol 
ników drobnych, 15 proc. — konie lżejsze, 

w 5 proc. 'ekkie. Wystawę o- 

Suszyński w obecności przedstawicieli miej 
scowych  reprezentacyj rolniczych, gości i 
władz. Na wystawie obecni byli między in- 
nymi: zastępca starosty p. Sylwestrowicz, 
p. hr. Bierza, p. pułkownik Lecewicz, kie- 
rownik  Zapasu Młodych Koni na Górze 
Kalwarji, p. hr. Czapski, p. Łaszczewski,, 
p prezes Ruszczyc, inż. Czerniewski, p. Kar 

„ czewski, który przyprowadził na wystawę 
słynnego „„Epizoda”, znanego na hippicz— 
nym gruncie w Warszawie, p. inż. agronom 
Perepeczko i wielu in, Po zakończeniu wy- 
stawy rozdane zostały liczne nagrody i listy 
pochwalne. Peregrinus 

MOŁODECZNO 
— Zjazd rzemieślników - chrześcijan. 

W ubiegłym miesiącu w Mołodecznie z ini- 
cjatywy miejscowego Cechu Mieszanego od 
był się I-szy Powiatowy Zjazd Rzemieślni- 
ków - Chrześcijan, połączony z uroczysto- 
ścią poświęcenia sztandaru cechowego. 

Poza rzemiosłem  miejscowem, przybyły 
| "na Zjazd delegacje ze wszystkich miasteczek 

na terenie powiatu, oraz około 20-tu delega 
tów Cechów  Wileńskich z prezydentem 
Izby Rzemieślniczej p. Władysławem Szumań 

| skim, dyrektorem p. Janem Łazarewiczem i 

członkiem zarządu tejże zby, p. posłem Stan 

kiewiczem St. na czele. Protektorat nad 
Zjazdem łaskawie raczyli objąć starosta po 

wiatowy p. Jerzy de Tramecourt oraz do- 

wódca 86 p. p. ppłk. dypl, Władysław Smo- 

larski. 
Po nabożeństwie miejscowy proboszcz ks. 

Dabulewicz dokonał poświęcenia sztandaru, 

poczem nastąpiło. wbijanie gwoździ pamiąt- 

kowych przez delegacje Cechów Wileńskich 

oraz poszczególne osoby. Po okolicznościo- 

wem przemówieniu p. starosty wszyscy udali 

się do sali obrad w kinie „Bajka”. 

Przewodniczył obradom pan starosta, pro 

tokułował p. W. Piekarski. Po przemówie- 
niach powitalnych i wysłaniu depesz hołdow 

niczych do Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, Marszałka Józefa Piłsudskiego, ministra 

przemysłu i handłu Prystora, oraz wojewo- 

dy wileńskiego p. Kirtiklisa, referent Izby 

Rzemieślniczej p. Sergjalis wygłosił referat 

p. t. „Ustawa Przemysłowa”. 3 

Po przerwie obiadowej odbyło się Wal 

ne Zebranie Cechu Mieszanego w Mołodecz 

nie. Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu 2 

działalności za ubiegły okres, zebrani udzieli- 

li absolutorjum ustępującemu zarządowi, pro 

sząc, by pełnił nadal swe funkcje. Jedno- 

cześnie upoważniono zarząd do czynienia 

starań o uzyskanie długoterminowego kre 

dytu dla pow. / mołodeczańskiego, celem 

wprowadzenia w warsztatach rzemieślni- 

czych niezbędnych inwestycyj. ! 
Pozatem przyjęto preliminarz budżetowy, 

oraz omówiono cały szereg spraw natury 

xospodarczej. 
® Ww taż dniu wieczorem w salonach 

Kasyna Oficerskiego 19 p.a.p. odbył się 

1-szy Doroczny Bal Rzemieślniczy, zaszczy- 

cony obecnością p. starosty oraz p.pułk. 

dypi. W. Smolarskiego. й 

“ Poniewaž Zjazd byt połączony z przyja- 

zdem Komisyj Egzaminacyjnych Izby Rze- 

mieślniczej w Wilnie, w następnym dniu 

przystąpiło do egzaminów mistrzowskich u- 

proszczonych około 150 rzemieślników z 
pow. mołodeczańskiego. 

MOŁODECZNO 

— święto PW WF. Dnia 6 i 7 czerwca 

rb. odbyło się w m-ku Lebiedziewie Święto 
Gminne WF i PW. A : 

Na Święto przybyło około 50 zawodni- 

ków wyłącznie członków Związku Strzele- 

ckiego. ‚ 

W dniu 6 czerwca rb. odbyło się strzela 

nie z broni długiej: wojskowej i broni mało 

kalibrowej, trwające aż do późnego wieczo- 

      

  

"W dniu 7 czerwca rozpoczęto uroczy- 

stości od nabożeństwa. w miejscowym pa 

rafjalnym kościele. Po wysłuchaniu mszy 

świętej oddziały zgrupowały się na placu 

rynkowym, gdzie przyjął raport od kompa 

nijnego Zw. Strzeleckiego obywatela oe 

ckiego, komendant powiatowy РОр 

porucznik Feltyn, zaš komendant powiato- 

wy Związku Strzeleckiego ob. Banel wygło 

sił krótkie przemówienie, podkreślając waż 

ność i znaczenie prac PW i WF. wznosząc 

okrzyk na cz Najjaśniejszej Rzeczypospo 

litej, Jej Prezydenta i opiekuna Związku 

Strzeleckiego Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Głośnem echem odbiło się we wszystkich 

zakątkach miasteczka trzykrotne, potężne 

„Niech żyje!*, podchwycone przez oddziały 

strzeleckie i publiczność, znajdującą się na 

placu. Ur 
W dalszym ciągu uroczystości odbyła 

się defilada oddziałów. т 

Zawody lekkoatletyczne rozpoczęły się 

o godz. 15-tej i wywołały wielkie zaintere 

sowanie wśród miejscowego społeczeństwa. 

Boiskc w peinem tego słowa znaczeniu by- 

ło przepełnione. : > 

O godz. 19 m. 30 nastąpiło rozdanie na 

gród. Przemawiał do zawodników komen - 

dant powiatowy PW. i WF, zachęcając ich 
do dalszej pracy, Przewodniczący Komitetu 

Gminnego p. Leon Żochowski podziękował 

zawodnikom za ich pracę i nadspodziewany 

wynik zawodów. ь 

Zawodnicy, nie patrząc na zmęczenie, 

byli w świetnych humorach i wyraz swo- 

jej wdzięczności. przełożonym i instruktorom 

okazali, podrzucając ich do góry. 

Wdobrych humorach i nastroju zawod- 

nicy, goście i publiczność udati się do remi 
zy strażackiej, gdzie na scenie zgrupowane 

były chóry wiejskie z gminy  bienickiej, 

prowadzone przez nauczyciela p. Kułaczkow 
skiego, a przybyłe na Święto „Wiosny i 

Pieśni*. Przy szczelnie wypełnionej sali roz 

poczęto wieczór pieśni, przemówieniem kie 

rownika, szkoły w Lebiedziewie, p. Durejko 

wej, — wspomniana w dłuższem przemówie 

niu podkreśliła dążenie młodzieży do życia 
więcej kulturalnego i pracy na polu społecz 

nem. 
Program chórów składał się z kilku pio 

senek, deklamacyj i deklamacji zbiorowej. 
Widownia nagradzała nowicjuszów oklaska 
mi niemilknącemi. Należy podkreślić, iż 0- 
mawiane chóry gminy bienickiej zostały 
zorganizowane przez nauczycielstwo gminy 
bienickiej przed miesiącem. 

Po wyczerpaniu programu chórów, ko- 
mendant powiatowy Zw. Strzeleckiego ob. 
Banei zabrał głos i w imieniu Związku Strze 
leckiego i innych  organizacyj społecznych 
wyraził podziękowanie p. Kułaczkowskiemu 
za poniesioną pracę i wyraził życzenie, by 
młodzież, która jest tężyzną społeczeństwa 
i tężyzną Państwa, pracowała w kierunku, 

  

   

  

„Na krańcach nowej Europy" 
Taki jest tytuł 88-stronicowej bro 

'szury p. L. Lubimowa, wydanej po 
rosyjsku w Paryżu na jesieni zeszłego 
roku. 

P. Lubimow, syn dawniejszego wi- 
leńskiego gubernatora, korespondent 
„Wozroždienja“, jest, jak widać, z 
tych „szkiców o współczesnej Polsce, 
młodym, zdolnym, ruchliwym publicy- 
stą. 

' Sądzi o ludziach i rzeczach z lo- 
tu piaka, jak mówią Francuzi, po łeb 
kach, ale ze stanowczością niby do- 
świadczonego człowieka. 

Wschodnie granice Polski — 
krańce Europy. 

Jechał do Polski „z najlepszemi 
zamiarami”, ale uważa, że każdy Ro- 
sjanin, który trafił „na Kresy" i spo- 
strzegł „stosunek władzy do wszystkie 
go, co rosyjskie, nie może nie doznać 
budzących dawniejszą wrogość uczu- 
cia krzywdy i oburzenia”. 

Myśmy b. wiele zapomnieli, my, 
przez tyle lat poniewierani w najświęt 
szych naszych uczuciach, zapomnieli- 
śmy o tej wrogości, którą przecież mie 
liśmy prawo odczuwać, bo widzimy 
„tam, za kordonem, poniżenie i mękę 

to 

wielkiego narodu rosyjskiego w jego 
własnej ojczyźnie. Mamy ogrom 
współczucia dla nieszczęśliwej emigra 
cji rosyjskiej, pomni losów naszych 
niegdyś tułaczy na obczyźnie po nieu- 
danych powstaniach. Ale dręczyciel, 
zdaniem p. Lubimowa, czuł „wrogość* 
do dręczonych — naturalnie dlatego, 
że byli oporni, czują ją i teraz. Znana 
bajeczka — mąciliśmy wilkowi wodę, 
a 'teraz odegnaliśmy od źródła. 

Pamiętam ojca autora — niezły 
administrator, człowiek ludzki, nie ją- 
trzył narodowości, no! i było to już 
po 1905 roku, kiedy „wiatr zachodni” 
dał wszystkim możność swobodniej od 
dychać! 

Autor przyjechał do Warszawy, był 
w Krakowie podczas Zjazdu „Centro- 
lewi, zwiedził Lwów, Poczajew, Rów 
no, Łuck, Baranowicze, był na grani- 
cy Bolszewji w Stołpcach, w Wilnie, 
Poznaniu i Gdyni. Podkreśla nadzwy 
czajną uprzejmość władz, które rozma- 
wiały ż nim po rosyjsku, żadnych mu 
przeszkód ńie czyniły, owszem, ułat- 
wiały zadanie. 

Przyjmowali go urzędnicy w róż- 
nych ministerstwach, „pułkownicy* 
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święcenie Domu Polskiego w Vasqueha 
LILLE. (Pat) O ośrodku przemysłowym Vasqueha koło Lille odbyło się poświę- 

cenie Domu Polskiego, w którym szereg wychodźców znajdzie pomieszczenie w korzy- 

stnych warunkach zdrowotnych i na dogodnych warunkach materjalnych. Ceremonja ta 

miała charakter uroczystości polsko-francuskiej. Aktu poświęcenia dokonał ks. kardynał 

Lienart w Lille, w, obecności p, Jarczyńskiego, konsuła R.P. w Lille, p. Blain, sekretarza 
francuskich chrześcijańskich związków zawodowych i licznych przedstawicieli zarówno 

miejscowej Pożonji, jak i społeczeństwa francuskiego. 4 

Proces Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. 

Polski górnik zginął w Belgji 
BRUKSELA. (Pat) — W jednejz kopalń południowej Belgji 4-metrowy blok węgla 

zmiażdżył górnika Polaka Walentego Becałę, rodem z Gostynia, Becał, który zebrał 
sobie, skromną sumkę pieniędzy, postanowił wyjechać do ojczyzny, za którą tęsknił, W 

ostatnim dniu pracy spotkała go Śmierć. 

Echa demonstracyj we Wrocławiu 
TOKJO. (Pat) — W związku z wiadomościami o demonstracyjnym zjeździe Stahl- 

hełmu we Wrocławiu i rezolucji przeciwko granicom niemieckim, ustalonym przez trak- 
tat wersalski, gazeta tutejsza „The Japan Advertiser“ podaje dłuższy komentarz, wi 
którym omawia sprawę Pomorza i Górnego Śląska. Powołuje się na przedwojenne sta- 
tystyki niemieckie, dziennik podkreśla polskość Pomorza. Jako bardziej skomplikowaną 
uważa dziennik kwestję Górnego Śląska, którego ludność jest mieszana, aczkolwiek w 
większej czięści pochodzenia polskiego. 

Komuniści pobili hitlerowca 
KATOWICE. Pat — Grupa komunistów w liczbie koło 40 osób napadła przed u- 

rzędem pracy w Kluczborku na Śląsku Niemieckim na przejeżdżającego na rowerze hi- 
tlerowca Napastnicy powalili go na ziemię i pobili, a następnie zrzucili z mostu do rzeki. 

Napadnięty zdołał się jednak uratować. 

Pogrzeb ofiar katastrofy „St. Philibert'' 
NANTES łPAT) — Odbył się tu uroczysty pogrzeb ofiar katastrofy statku „Stą 

Philibert“. W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział minister Briand, minister mary- 
narki handlowej, przedstawiciele władz cywiłnych i wojskowych, reprezentanci parlamen- 
tu oraz olbrzymie tłumy. Przed szeregiem trumien pokrytych kwieciem przemówił mi- 
nister marynarki handlowej, składając w imieniu rządu wyrazy współczucia rodzinom о- 
fiar, zarówno francuskim, jak i zagranicznym, poczem orszak żałobny ruszył ku cmen- 
tarzowi. 

„NAUTILUS" ULOKOWANY ZOSTANIE Ww 
QUEENSTOWN 

WASZYNGTON (Pat) — Łódź podwodna „Nautilus* holowana jest do Queen- 
stown w Irlandji, przez krążownik Stanów Zjednoczonych „Wyoming*. Dziś rano zer- 
wał się kabel holowniczy iw; odległości 560 mil od Queenstown, został jednak szybko 
naprawiony tak, że oba statki odbywaja dalszą podróż, 

Rozruchy w Palestynie 
JEROZOLIMA. (Pat) — Policja brytyjska zmuszona była rozproszyć siłą manife- 

stację bezrobotnych Żydów w Afuleh. 5 żydów odniosło rany, 12 aresztowano. 

W Japonii jak w Polsce 
TOKJO. (Pat) — Z dniem 1 czerwca obniżono pensje urzędnicze. Rząd mimo prote- 

stów, zwłaszcza ze strony funkcjonarjuszów kolejowych, zmuszony był wprowadzić zniż- 
kę ze względów budżetowych. Obniżenie płac wynosi od 5 do 15 proc.; nie dotyczy je- 
dnak pensyj poniżej 100 yen miesięcznie. Oszczędności, osiągnięte w ten sposób, wy- 
nosić biędą około 8 miljonów yen rocznie, które stanowią tylko część przewidzianego 
na rok bieżący niedoboru budżetowego, obliczonego na 100 miljonów yen. 

Tłum powiesił komunistę 
MEKSYK. (Pat) — Z Morelos otrzymano wiadomości o krwawym samosądzie, 

jakiego dokonali na komuniście Niemcu wieśniacy z Santa Namay. Gdy mianowicie 
wzmiankowany komupnista usiłował w Kościele wygłosić przemówienie antyreligijne, 
wzburzeni w najwyższym stopniu wieśniacy ściągnęli go z ambony i powiesili na bel- 
ce podczas gdy wieśniaczki przyglądały się scenie wieszania komunisty. 

Zatonięcie wodnopłatowca 
BERLIN. (Pat) —-  Wodnopłato= 

wiec niemieckiej szkoły lotniczej w 
Warnemiinde zatonął wczoraj podczas 

przymusowego wodowania. Załoga zo- 
stała uratowana. 

Jak „cukier krzepi” na 
pograniczu litewskiem 

Jadąc koleją z Wilna do Turmont na ka- 

żdej setacji rzuca się w oczy pasażera żół- 
ty o czarnych literach szyld propagandowy 

z krótkim napisem „cukier krzepi“. 

Reklama ta, propagująca najszersze u- 
żywanie cukru ku przedłużeniu życia konsu- 
menta, poparciu rodzimego przemysłu cu- 
krowniczego i plantatora buraków, ma na 
tym odcinku kolejowym swoje specyficzne 
znaczenie, niepozbawione pieprzyku, mętli- 
ku organizacyjnego, przywiezionego pono— * 
jak powiadają złośliwi — przez „mamę ga- 
lilejską”. 

Łańcuszek bowiem tych żółtych szyldzi- 
ków z przekonywującym napisem: „cukier 
krzepi* biegnie od Wilna do  Turmont 
wzdłuż granicy litewskiej, która wśród pro- 
cederów przemytniczych cukier uważa za 
jeden z najbardziej „pokrzepiających* arty- 
kułów*. Bo jakżesz? Worek polskiego cukru, 
który w Litwie kosztuje 80 zł. przemycony 
przez granicę z powrotem. na ojczyzny ło- 
no do Po!ski i sprzedany za 175 zł, „po- 
krzepia” kieszeń odrazu o 100 proc.! Gratka 
nielada w dzisiejszym zastoju handlowym, 
gdy o zarobek tak trudno i gdy izba skar- 
bowa niemal na każde kichnięcie kupca, ja- 
ko świadczące o jego zdrowiu, nakłada po- 
datek! 

— Bardzo pięknie, powiedzą: kalkulatorzy, 
A ryzyko? A ileż z tego cukru szczęśliwie 
przekroczy granicę? ile zaś trafi do rąk 
„kopistów*, którzy przecie nie od parady 
granic naszych pilnują? Dopiero po zestawie 
nių tych „za“ i „przeciw* „ možna twier- 
dzić o dochodowości tego interesu. 

Słuszne zastrzeżenie. Ale i pod tym wzgię 
dem niema najmniejszego ryzyka, gdyż in- 
teres jest tak zmontowany, aby przemytni- 
czy proceder nie był narażony na straty, aby 
chociaż ta jedna gałęż handlu w- Połsce 
miała granitowe podstawy. 

— W jaki sposób? słyszę pytania i czuję 
roziskrzony wzrok kombinatorów utkwiony 
we mnie. 

Otóż — moi panowie — ten cudownie 
„krzepiący cukier”, - przyłapany przez  na- 
szych dzielnych „kopistów”, musi do. końca 
„krzepić* bo inaczej cała dewiza umieszczo- 
na wzdłuż stacyj granicznych wzięłaby w 
łeb! Z pogranicza litewskiego z rąk dzielne- 
go „kopisty” cukier przechodzi w ręce ko- 
mory celnej w Turmoncie, gdzie go sprze- 
dają władze celne z licytacji, otrzymując, jak 
Bóg da, — po 100 zł. za 100 kg. worek! A 
ponieważ proceder przemytniczy prowadzo- 
ny jest przez jedną spółkę, jak u nas mówią 
— „cheurę”, niech więc zdolny kalkulator 
handlowy obliczy, jak się ten interes kalku- 
luje w oparciu o prawo równowagi i kom- 
pensaty, 

I niechże teraz kto zaprzeczy, że „cukier 
nie krzepi?...* A ponieważ rozlega się „dziś 
hasło, . wzywające wszystkich na „front cu- 

krowy”, nie od rzeczy byłoby wejrzenie bar 
dziej życiowe — w samą sprawę — niż 

papierowa propaganda, będąca wodą na 

młyn dzisiejszej blagi i spryciarstwa. 

Shock. 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ” 
WARSZAWA. (Pat) — 18 bm. w 

2-gim dniu ciągnienia 23 Państwowej 
Loterji Klasoweį główniejsze wygrane 
padły na nr. nr.: 

10 tysięcy zł. 172.356 po 5 tysię- 
cy — 172,269 i 184.412, po tysiąc zło- 
tych 138.777, 167.115 i 201.945. 

  

ROCZNICA BITWY PONARSKIEJ 
Sto lat. 19 czerwca 1831 r. zagrz- 

miały na górach Ponarskich armaty, 

zwiastując decydujące zmaganie się 

dwóch armij, z których jedna walczy- 

ła o wolność Narodu i jego prawo do 
WORECZKA TZS ARE VCIK ОЛВ RTV TEN 

wskazanym przez Wodza i Pierwszego Mar 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, Następ- 
nie chór  Lebiedziewski wykonał kilka pio 
senek. Chór ten już jest znany, jako stojący 
na wysokim poziomie: artystycznym. 

Zakończono Święto tańcami, «w które 
młodzież 'włożyła resztki swej energji dnia. 
tego. 

S Wielkie uznanie należy przyznać przy 
pomocy urządzenia Święta kierowniczce 
szkoły, p. Durejkowej, oraz Straży Pożarnej 
na czele z naczelnikiem p. Cymbało i per- 
sonelowi Urzędu Gminnego. 

Pro-pras. 

opozycja,,która nie oszczędzała „„puł- 
kowników* przed cudzoziemcem, wo- 
jewodowie i t. d. 

Panie Lubimow! Wojewoda Racz- 
kiewicz nie mógł powiedzieć: Wilna, 
ale Wilno. Trochę ścisłości nie zawa- 

dzi. ю 
Tylko metropolita Dyonizy nie przy- 

jął p. Lubimowa. 
Ale p. Lubimow nie jest z Polski 

zadowolony; gdzie może, zaczynając 
od Zbąszyna, przypina łatkę. Gdyby są 
dzić z jego słów, ogólnoświatowy kry 
zys gospodarczy (który dał się we 
znaki nawet złotodajnej Ameryce), do 
tknął tylko Polskę — wszystko tutaj 
jest źle, szaro, nawet niema ludzi о- 
gorzałych, nie to, co w Niemczech, któ 
re cieszą się specjalną jego sympatją. 

P. Lubimow nie chce zdać sobie 
sprawy, że jeżeli wojna trwała na za 
chodzie lat cztery, to u nas — sześć, 
i ileż razy miljonowe kohorty przewa- 
lały się przez Polskę ze Wschodu na 
Zachód i z Zachodu na Wschód, zo- 
stawiając, jak mówili Rzymianie, nie- 
mal dosłownie „ziemię i wodę”. Nie 
uświadamia sobie, żeśmy na dorobku, 
że musieliśmy organizować, często- 
kroč improwizować, wszystkie zręby 
państwowości —.wojsko, skarb, ad- 
ministrację, sądownictwo, szkolnictwo, 

samodzielnego i niezależnego bytu, — 

druga — ślepe narzędzie w ręku ca- 

ra — przeciwstawiała się wysiłkom lu- 

dzi, wolność: miłujących... 

Sto lat. Decydowały się wówczas 

losy nietylko Wilna, nietylko ziem b. 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, lecz 

i Polski całej, gdyż opanowanie Wilna 

i wschodnich terenów Rzeczypospoli- 

tej ra nowe tory skierowałoby całą 

akcję wojenną i nowe przed nami ot- 

warłoby horyzonty. 

Wróg dobrze wiedział o tem; to też 

przedsięwziął wszystkie środki, aby 

zwyciężyć... 

doprowadzone niemal do zaniku, że 
musieliśmy budować drogi, mosty, ko- 
leje i t. p., bo przecie zaborcy nas za- 
niedbywali, a Rosja rozmyślnie. Zau- 
ważył to autor sam na przykładzie Po- 
znania. 

Dla mnie rzecz jasna. P. Lubimow 
tęskni do Rosji, tej Rosji przedwojen- 
nej, a tej Rosji w Polsce nie może od- 
naleźć. 

Nawet nie pokostem były przemalo 
wane ziemie polskie na modłę rosyj- 
ską, ale farbą wodną. Nadeszła nawał 
nica wojenna i zmyła tę farbę ku zdu- 
mieniu Niemców (Wo sind die Rus- 
sen?*), a p. Lubimow sądzi, że to 
sprawia ucisk, a gdzież ten ucisk? i 
brak mu na to przykładów. Czy ucisk 
wyraża się w tem, że Sporo jest Ro- 
sjan wśród urzędników i że b. car- 
skim funkcjonarjuszom wypłaca się e- 
merytury? ‘ 

Kiedy P. A. Stołypin, stanowczy 
nasz wróg, ale mąż stanu w wielkim 
stylu, ostatni z tej kategorji obok hr. 
Wittego; chciał w dziesięciu guber- 
njach „zachodnich* wprowadzić ziem- 
stwa na wzór rosyjskich, w ostatniej 
chwili zrezygnował z wprowadzenia 
ich w gub. Wileńskiej, Kowieńskiej, 
Grodzieńskiej i na memorjale w tej 
sprawie, gdzie byłą mowa o „ruskich 

Nie zdobyliśmy wówczas Wilna, 

nie wyzwoliliśmy stolicy Jagiellonów z 

przemocy brutalnego wroga; przegraliś 

my bitwę, choć szczodrze  zrosiliśtmy 

krwią ofiarną, żołnierską szczyty gór 

Ponarskich. 

Dziś, w dniu setnej rocznicy tragi- 

cznej bitwy pod Ponarami, my, dzieci 

Wilna, ze szczególnem wzruszeniem 

musimy sobie przypomnieć trudy i о- 

fiary naszych pradziadów, walczących 
o wolność Ojczyzny i czoła uchylić 
przed ich męką serdeczną. 

Ofiarnym — cześć! Bohaterom — 

cześć i chwała! 

ludiach'* w 'tych gubernjach, napisał 
na marginesie znamienne: 

„A otkuda ich wziat'?* (Skąd ich 
wziąć) — w dostatecznej liczbie. 

Jako właściciel Kaunoberży, naby- 
tej przez jego ojca za bezcen od hr. 
Czapskich, których zmuszono sprzedać 
majątek, Stołypin chyba lepiej znał od 
p. Lubimowa stosunki tutejsze. 

Ucisk wyraża się w tem, że jest w 
Polsce siedem gimnazjów rosyjskich 
(a ileż było gimnazjów polskich przed 
wojną w, stosunku do ilości Polaków?) 
że niema początkowych szkół rosyj- 
skich, zaś szkół ukraiskich _„skołko 
ugodn9“ (ile chcąc). 

P. Lubimow powinien się cieszyć, 
że szkół ukraińskich jest skolko ugod- 
to, ale nie lubi p. Lubimow Ukraiń- 
ców. Rozgrómili oni lokal gazety 
„Russkij Gołos* we Lwowie, wydawa- 
ny po rosyjsku. Pozatem prawosła- 
wie w Galicji nie może się rozwijać, 
bo — jak pisze p. Lubimow — „brak 
pieniędzy*. Wiemy coś o przedwojen- 
nych rublach na ten cel przysyłanych, 
które Niemcy nazywali „Wander Ru- 
bel“. 

Czy ucisk wyraża się w tem, że 
Rząd polski daje na budowę cerkwi w 
Baranowiczach „skąpe, subsydjum'*? 
Jednak daje. 

W _WIRZE STOLICY 
WSZECHPOTĘŻNY ВЕВЕ 

Kilkunastu radnych żydowskich zgłosiło 
w odpowiedniej komisji rady miejskiej wnio- 
sek, by jedna z ruchliwych шйс w okolicy 
Nalewek (Ewentualnie same Nalewki), prze 
mianować na efektowniejszą nazwę: ulica 
teb Potasznika. 

Może być ulica św. F!orjana, św-to Jań- 
ska, Św-to Krzyska, Święciańska — więc 
czemuż nie ma być rebpotasznikowa, 

Oczywiście, każdy kulturalny człowiek 
wie dobrze, kim jest reb Potasznik. Znako- 
mity ten mędrzec nie od dziś urzęduje w 
Warszawie, a sława jego rozstrzygnięć sięga 
prawie Góry Kalwarji. Stary król Salomon, 

to niemowlę przy nim. 

Ostatni wyczyn rebego przechodzi jed= 
nak wszystkie dotychczasowe — nim to 
właśnie olśnieni radni umotywowali swą 
petycję o przezwanie ulicy. Oto co zaszło: 

Grupka kupców zjawiła się u czcigodne- 
go rebe z widoczną alteracją: — straszne 
rzeczy dzieją się na Tłomackiem, oświad- 
czyli, 

— Nu, co jest? 

— Ty wiesz rebe gdzie bar Metropol? 

— Ja wszystko wiem!! 

— Niewątpliwie rebe, ale czy wiesz, że 
w tym barze rządzą sami grzesznicy i, że 
podają tam trefne dania. 

— Ha! Łotry, szmoncesy, czyż to mo- 

żliwe. 
Brodaci chałaciarze wyciągnęli jadłopis i 

przedstawili oburzonym oczom rebego. 

Stało jak wół: 
Kotlet wieprzowy — 2 zł, 
Cymes ze świńskiem uchem — 1.50 zł. 

Cynaderki z chrzanem — 80 gr. 

Rosbeef a ła Napoleon — 2,50 zł. 

Kurczę po polsku ze szparagami — 3 zł. 

Że szlak nie trafił rebego, to widomy 

znak opieki Biżej — rozgoryczony umył 
prędko ręce i rzekł: — Bądźcie spokojni; 

kara ich nie minie. Zaraz się biorę do mo- 

dłów i zobaczycie, że ciężkie plagi im się 

dostaną. Uh, już ja im dam! ы 
Upłynęło niespełna 10 miesięcy i przepo- 

wiednia rebego spełniła się co do joty, Nie- 
spodziewanie wkroczyła do Metropolu ko- 

misja sanitarna ze starostwa —- stwierdziła, 
że lokal jest brudny, kuchnia niechlujnie 
utrzymywana, kucharze nie przestrzegają 

przepisów co do ilości Ścierek i rondli. W 
rezultacie mandat karny na 100 zł. i groźba 

cdebrania koncesji. 

Tylko ślepy nie dostrzegłby w tej inter- | 
wencji przedstawicieli starostwa, blogosta- 
wionego wpływu reb Potasznika. Za taki 
wyczyn ulica jego imienia, to ledwo wystar 

czający dowód uznania.. 

W CICHĄ NOC CZERWCOWĄ 
Stojąc o północy na przystanku tramwa- 

jowym pustej ulicy Czerniakowskiej west- 

chnął jegomość: 
— Kiedyż u djabła nadjedzie ten tramwaj. 

— Czyż nie jest przyjemnie napawać się 
tu świeżem powietrzem, szepnął drugi cze- 

kający pasażer, 

— Przyjemnie, ale czasy niepewne — 

wolałbym być już w domu. 
— Tak, to racja, że złe czasy. Ci ko- 

muniści... te strajki... te ciągłe ruchawki,,,, 

ten zastój... 

— Albo te grandy jak z tą Jeziorną. 
Widzianaż to rzecz, by: płaciłi 140 — a mnie 
cholera skusiła na tego Amuleta postawić. 

Rozmówka kleiła się coraz lepiej — zwy- 
czajnie, jak między kulturalnymi stołeczńi- 

kami. Wreszcie jeden wyciągnął rękę i przed 
stawił się. 

— Kwiczoł jezdem, 

— Przepiórka do usług. 
— No, no panie tylko bez głupich żar- 

tów. 
— Niby co? 
— Swoje nazwisko mam i żadnych prży- 

śmiechujków z niego robić nie pozwolę. 

— Na głowęś pan upadł, czy co — wa- 

rjat, jak mi Bóg miły. 
Pan Kwiczoł nie namyślając się palnął 

nowego znajomego bykiem w dołek. Tam- 4 
ten mu się. odwzajemnił prostym w pod- 

bródek, 
Posypały się sierpowe i swingi. Szczę- 

ściem nadjechał tramwaj i policjant. 
Komisarjat, protokuł, O co poszło? Po- 

sterunkowy roześmiał się szczerze: — ależ 

panowie, doprawdy... i podpisał się jako 

© świadek zajścia: Jan Kaczuszka. 
posłano po butelkę 

K. 
Pogodzono się i 

czystej. 

Za czasów rosyjskich było u nas 
inaczej. W 1896 r. powiększałem ra- 
zem ze Ś. p. hr. W. Starzeńskim koś- 
ciół parafjalny w Konstantynowie Wil. 
Zażądano, byśmy dali zobowiązanie, 
że nie będziemy zbierali składek, ani 
przyjmiemy darmowej roboty (wło- 
ścianie chcieli zwieźć materjały budow 
lane), musieliśmy złożyć pięć tys. rb. 
kaucji, bo a nuż nie skończymy robo- 
ty — co za troskliwość o kośció?! a 
że zwiększyliśmy wymiary, nie obeszło 
się bez łapówki. Krzyż  przydrożny 
pozwolono postawić pod warunkiem, 
że nie będzie „nieumiestnych  nadpi- 

siej“ (niestosownych napisów) i t.-p. 
Zajęci drobiazgami zaprzepa- 

ścili państwo. 
Po ukazie tolerancyjnym 1905 r. 

około 300 tys. osób przeszło na kato= 
licyzm, pomimo przepisowych „uwie* 
szczewanij*. Byli to przewažnie 
„uporstwujuszczyje* (oporni) lub ich 
rodziny — termin specyficzny, wyna- 
leziony dla określenia tych, którzy 
„dobrowolnie* (!) „wozsojediniliś s 
prawosławjem'. Zdumiał się Peters- 
burg, było to dla niego niespodzianką. 
Dowód, że rzeczy sztucznie utrzymy- 
wane nie ostoją się na dłuższą metę. 

Słusznie pisze p. Lubimow, że sta- 

roobrzędowcy są lojalnie usposobieni 

i 

1



    I ONEGDAJSZ 
W pięknem Wilnie, mieście tak ukocna- 

nem miegdyś przez  Smuglewicza obecnie 

zaś przez Ruszczyca, znakomicie ożywił się 

w roku bieżącym ruch artysty? 

becrie mamy tu do og!ądania aż pięć miejsc 

albc wyłącznie wystawiających dzieła sztu- 

ki nowoczesnej, albo gromadzizych  ctok 

retrospektywy również prace artystów współ 
czesnych. A więc Wilno ma da ogiądania 

już od roku 1906 obrazy i rzeżby artystów 

naszych, zbierane przez Tow. Muzeum Nau- 

ki i Sztuki, zaś od roku następnego prace 

odnośne wciąż dotąd gromadzone przez 

Tow. Przyjaciół Nauk; dalej od r. 1919 Wy 

dział Sztuk Pięknych USB. kolekcjonuje o0- 
rzeczy  retrospektywnych i nicktóre 

objekty nowoczesnej sztuki polskiej; na 

wiosnę r b. urządzony został w Wi!nie pry- 

watny sałon, eksponujący przet dzieła 

Sztuki naszej tudzież artystów litewskich, 

białoruskich i żydowskich; Wreszcie w tych 

dniach otwarte zostały: muzeum współ- 

czesnej sztuki polskiej oraz doroczna wysta 

wa wileńskich  artystów-plastyków, łącznie 

z gościnnym salonem warsz. instytutu po- 

pierania rozwoju sztuki ojczystei. Wobec te 

go wszystkiego czyżby nnie naležalo oczeki 

wać rychłego wydawania w Wilnie jakiegoś 
poważnego czasopisma, poświęconego spra- 

wom sztuki zarówno retrospektywnej wileń- 

skiej, oraz zagadnieniom sztuki nowoczes- 

nej, oczywiście objaśnianym dobremi .ustra 

cjami. A propos samych wystaw, jakże po- 

żądane byłoby niezwłoczne urządzenie w 
Wilnie wiełkiej «wystawy  retrospektywnej 

złożonej z prac malarskich, graficznych, 

rzeźbiarskich i t. d., wykonanych przez daw 

nych artystów wileńskich, bo przecież wiel- 
ki czas badaczom sztuki wileńskiej zorjen 

tować się nareszcie w zapoznawanym mater 

rjałe inwentaryzacyjnym sztuki miejscowej. 

Ze sztuką współczesną polską jeszcze 

przed czterema dziesiątkami lat zaznajomił 
Wilno prywatny salon artystyczny warsz. 

art. mal. Pawłowskiego, gdzie figurowały 
obrazy Matejki, Gierymskich, Alchimowicza, 

Gersona, Kostrzewskiego, Maleckiego, Brzo- 

zowskiego, Stankiewiczówny i innych, co- 

prawda rzeczy doborowych na wystawie tej 

nie było. Zato w r. 1897 staraniem przede- 

wszystkiem p. mec. St. Bułharowskiego zor- 

gamizowana została bogata wystawa nietylko 

ilościowo, owszem, obfitująca w mnóstwo 
świetnych obrazów, akwarel, kartonów 

spaniałych (z grafiką np  Gryglewskiego, 
Siestrzencewicza i t. d.). Na tej wystawie 

po raz pierwszy w 4Wilnie urządzona została 
zabiegliwošcią 'iterata L. Uziębły duża, a 

niezmiernie ciekawa kolekcja obrazów, ak- 

waref, i rysunków, wykonanych niegdyś w 
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" Wilnie przez kilkudziesięciu artystów wileń- 

skich, przeważnie w początkach XIX stu- 
lecia, oraz w połowie tegoż stulecia. 

Drugą wielka wystawę, urządzoną przez 
grono miłośników sztuki nowoczesnej  pol- 

skiej Kierował, jak i poprzednio, tyle zasłużo 

ny dła spraw kultury w mieście naszem, 

zawsze niezmordowany organizator różnych 
imprez narodowych, przeprowadzanych czę- 

sto i drogą konspiracyjną, p. Bułharowski. 
Na tej wystawie, przypomnijmy tu oko- 

licznościowo ex re odbywającej się obecnie 

w Warszawie ekspozycji zbiorowej dzieł 
prof. Wojciecha Gersona,  zaznajomiono 
Wilno ze wspaniałym. obrazem tegoż artysty, 

przedstawiającym Krzyżaków, porywających 
branki polskie. Później zresztą społeczni 
działacze wileńscy zawsze pod wodzą p. 

Bułharowskiego urządzili jeszcze parę podob 
nych wystaw. Następnie w hotelach wileń- 

skich zaeksponowane były staraniem artyst 

ki - malarki Br. Kamieńskiej, uczennicy 

Alchimowicza, piękny obraz jej mistrza p. 
t Pogrzeb Gedymina, oraz staraniem — Ко- 
goś innego efektowny obraz Żmurki p t. 
Sałambo. Wyjątkowemi były dla znawców 

Z ŻYCIA ARTYSTYCZNEGO DZISIEJSZEGO 
EGO WILNA 
sztuki polskiej przedewszystkiem tyle atrak- 
cyjne: galerja, gromadzona z wielkim na- 

kładem przez Ignacego hr. Milewskiego, w 
której się znajdowały niemal same arcydzie- 

ła takich luminarzy sztuki polskiej, jak: 

Matejko, Chełmoński, Gierymscy, Pankie- 

wicz, Czachurski i t. d., oraz urządzona póź- 

niej w r. 1903 znakomita wystawa t. zw. 
Sztuki Krakowskiej, p. n. Ars, pracą prof. 
Ruszczyca 'w' pawilonie Gaju po-Bernardyń- 

skiego. Nie od rzeczy będzie tu poinformo- 

wać miłośników dawnej sztuki wileńskiej, 

iż w ostatnich latach egzystencji dawnego 

Uniwersytetu wileńskiego, jego oddział Nauk 

Wyzwolonych urządzał parę ciekawych wy-» 

staw uczniów cenionego prof. Jana Rustema, 

wśród których wyróżniały się prace Kanuta 

Rusieckiego, W. Smokowskiego, W. Wańko 

wicza, M. Januszewicza, Edw. Romera i in- 
nych. Ten E. Romer, późniejszy marszałek i 

następnie wygnaniec w czasie powstania r. 

1863, odznaczał się niepospolitym talentem, 

zwłaszcza jako rysownik i akwarelista; był 
on ojcem tak bardzo znanych nietylko zresz 

tą w Połsce artystów - malarzy wileńskich: 
Edwarda Romera, pejzażysty, i Alfreda, por 
trecisty i rysownika typów litewskich. 

$. Czyk. 

TWOJE DZIECI UCZĄ SIĘ 

W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 

POMYŚLAŁ Q TRAGEDJI MA- 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 

WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 

Złóż grosz na, Fundusz Polskiego 
Szkolnictwa zagranica”, na konto 
P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 
du 25-lecia Walki o Szkołę Polską 

           

    

   

GG 
ZKL. |    

  

Ą NONEKS 
Stanisław Lisowski Uniwersytecka Bib- 

ljoteka Publiczna w Wilnie w !atach 1919— 
1929. Wilno, 1931, str. 28. 

Broszura ta stanawi odbitkę z „Księgi 
Pamiątkowej* U.S.B. i zawiera krótki za- 
rys dziejów Bibljoteki odrodzonego Uniwer 
sytetu oraz dane, dotyczące pracowników 
Bibljoteki. 

Opracowany na podstawie danych  u- 
rzędowych, szkic ten jest niezmiernie cieka- 
wy, gdyż daje dokładny obraz rozwoju in- 
stytucji, oraz zarysowuje jej rolę kulturalną 
i naukową. 

Niesłychanie wymowny i zastanawiający 
jest wykres na str. 8, ilustrujący przyrost 
nabytków książkowych Bibljoteki w okresie 
1919 — 1929. 

Egzemplarzy obowiązkowych Bibljoteka 
wówczas nie miała wcale, w r. 1929 — 
otrzymywała 10,500, z darów w r. 1919 by 
ło 5000 książek, w r. 1929 — 3430, zaku- 
piono książek: w r. 1919 — 2730, w roku 
zaś 1929 zaledwie 220... 

To systematyczne i wprost katastrofalne 
zmniejszanie się ilości książek kupowanych 
jest zatrważające, gdyż Świadczy o prawie 
całkowitem zlikwidowaniu dopływu książek 
zagranicznych i polskich, nieobjętych przy- 
musem dostarczania egzempiarzy obowiąz- 
kowych. 

Bardzo, bardzo ciekawe jest zestawienie 
czytelników — studentów USB. 

Jak wykazuje statystyka, w r. 1928/29 
z Bibljoteki korzystała zaledwie połowa stu- 
dentów!.. Widocznie książka poza niezbęd 
nemi podręcznikami nie cieszy się sympatją 
młodzieży akademickiej. 

Procentowy stosunek korzystających z 
Bibljoteki studentów jest następujący: Wy- 
dział Humanist. — 97 proc., Wydz. Teol. — 
54 ргос., Wydz. Prawa -— 42 proc., Wydz. 
Mat. - Przyr. — 59 proc, Wydz.. Lek. —33- 
proc., Wydz. Sztuk — 19 proc. 

Dane te upoważniają do wysnucia mniej 
więcej złośliwych wniosków na temat po- 
ziomu inteligencji naszej młodzieży. 

Zamyka broszurę  bibljografja  przed- 
miotu, sporządzona starannie i umiejętnie. 

  

  

Wyjazdy zagranice—bez paszportów i wiz! 
LETNIE PODRÓŻE MORSKIE 

Transatlantyckiemi okrętami 
„Pułaski: 

ma tjordy Norwegji—od 18-go lipca do 2-go sierpnia b.r. Bilety od 500 zł. 
do Kopenhagi — od 25-go lipca do 29-go lipca b.r. Bilety od 175 złotych; 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki — od 29-go lipca do 26-go sierpnia 
b. r. Bilety od 1975 zł., do Sztokholmu, R: 
9-go sierpnia b.r. Bilety od 225 zł, do Lon 
/ hagl—od 6-go sierpnia do 17-go 

gi, Visby — od 3 sierpnia do 
ynu, Rotterdamu i Kopen- 

sierpnia b. r. Bilety od 375 zł. 
Bliższe informacje i sprzedaż biletów w biurach Linji Gdynia - Ameryka, 
w Warszawie, Marszałkowska 116, tel. 547—46, oraz z pasach Wegona itsł 

Cook, Orbis, Francopol i Ligi Morskiej i Kolonialnej. 
  

do Państwa Polskiego. Są ich dwa na- 
warstwienia — potomkowie tych, któ- 
rzy za czasów Piotra Wielkiego schro 
nili się do Polski, uciekając od prze- 
śladowań religijnych, i tych, co zostali 
osiedłeni u nas za czasów Murawje- 
wa. 

„Pamiętam, po Śmierci Aleksandra 

Il, a więc lat temu 50, deputację sta- 
roobrzędowców święciańskich do ś. p. 
mego ojca z prośbą o poparcie ich sta 

rań, żeby pozwolono zawiesić dzwo- 
ny na ich „molelniach* (domach mod- 

litwy), starania, które spotkały się z 
odmową. A w 1877 r. oburzano się w 
prasie rosyjskiej na Turków, że nie 

pozwalają „rai“ (t. į. chrześcijanom) 
mieć dzwony na Świątyniach. Dwie 
miary, Szanowny p. Pimenow, zacny 
BE staroobrzędowców / tutejszych, 

yba pamięta te czasy. 
Jakież wrażenie sprawiła ilustracja 

w -1905 r., przedstawiająca zdjęcie 

pieczęci przez cesarskiego iligeladju- 
tanta z bogatej cerkwi staroobrzędow- 

ców w Moskwie, a zapieczętowana 
ona była przed półwiekiem „z najwyż- 
szego rozkazu”. Pajęczyny na ikono- 
stasach, kandelabrach i kadzielnicach. 
Świętynia stała się siedliskiem  pają- 
ków, szczurów i nietoperzy... 

Inny obrazek: kilka lat temu wyda 

wałem z mego lasu drzewo na poczet 
Daniny Lasowej. Przeznaczone ono by 
ło na odbudowę zniszczeń wojennych, 
ale zjawili się staroobrzędowcy z asyg- 
natą Starostwa na odbudowę „„molel- 
ni”, która nie była uszkodzona na sku 
tek działań wojennych, ale poprostu 
zgniła. 

Prosili, bym wydał najlepszy ma- 
terjał, bo to idzie na „Chram Bożyj”. 
Dałem na wybór z pośród drzew wyce- 
chowanych. 

„Spasibo polskomu prawitielstwu i 
wam, barin*, i razy kilka robili wielki 
znak krzyża na piersiach. 

Nie ucz nas, panie Lubimow, tole- 
Be: my wiemy, co to jest toleran- 
cja! 

P. Lubimowa razi, że w Warszawie 

zburzono sobór prawosławny, a w 
Wilnie usunięto pomniki Katarzyny Il 
i Murawjewa. 

Możebym wołał, żeby sobór prze- 
budowany był na muzeum, projekt ta 
ki istniał i był podany w „Tyg. III“, a 
nie sądzę, by przebudowa kosztowa- 
ła o wiele drożej, niż zburzenie. W 
pamiętnikach tyle ciekawych p. Hipo- 
lita Korwin - Milewskiego jest zapom- 
niany szczegół: Kiedy w Dumie 'to- 
czyły się rozprawy co do kredytów na 
dokończenie soboru w Warszawie, w 

SŁ o w O 

Z Pragi Czeskiej do Finlandji 
PRZELECIAŁY TRZY AEROPLANY WOJSKOWE 

Na odcinku granicznym polsko-łotewskim w pobliżu st. Turmonty przeleciały w) 

kierunku Rosji Sowieckiej trzy aeroplany czeskie, 

Jak się okazuje lotnicy czescy: pięciu oficerów i podoficer polecieli do Finlandji, 

dokąd zostali niedawno zaproszeni przez kolegów - lotników. 

W przelocie przez Polskę Czesi lądowali w Warszawie i Lidzie, 

  

  

7 zazdrości parznął nożem narzeczoną 
We wsi Krupniki gm. budsławskiej :niał miejsce wypadek świadczący, 

że zazdrość o względy kobiety może 
Władysława Apanasewicza, kre 

być przyczyną wielkiego nieszczęścia. 
wkiego młodziana, od dłuższego czasu 

łączyły bliskie stosunki z Tatjaną Anuszkiewiczówną. Ostatnio Anuszkiewi- 
czówna zaczęła stronić od przyjaciela co, według mniemania wszystkich są- 
siadów, należało uważać jako chęć zerwania z nim. Mówiono też, że zamie- 
rzała ona wyjść zamąż za itmego — bogatego sąsiada. 

Wyprowadzony tem z równowagi Apanasewicz zemścił się okrutnie. 
Zupełnie niespodziewanie napadł on naAnuszkiewiczównę i zadał jej dzie- 
więć ran nożem. 

Ofiarę zazdrości odwieziono w stanie b. ciężkim, do szpitala. Awantur- 
nik powędrował za kraty. 

Pastusi atakują kamieniami pociąg 
Istną plagą dla policji powiatowej są 

rzucanie przejeżdżających pociagów kamiet 

pastusi, których ulubionym sportem jest ob- 
niami, Wałka z tego rodzaju przykrem. żar- 

tami jest trudna, a skutki ich nieraz bywają b. przykre. 

Onegdaj w pobiiżu Parafjanowa kilku wyrostków obrzuciło pociąg kamieniami 

przyczem trzy szyby zostały wybite, a jeden pasażer skaleczony został odłamkami szkła. 

  

KRO 
PIĄTEK 

Dziś 7 Q W. s. g. 2 m. 43 
Gerwarego juto Z. s. g. 7 m. 55 

Sylwerju sza 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 

z dnia 18. 6. 1931 roku, 

Ciśnienie srednie w mm. 760 

Temperatura średnia --19 

Temperatura najniższa -|-12 

Temperatura najniższa 12 

Opad w mm. 0 

Wiatr: południowo - zachodni. 

Tendencja: stan stały, spadek. 

Uwagi: półpochimurno. 

NABOŻEŃSTWA 

— Msza św. w kościełe św. Trójcy. Dn. 
21 czerwca 1931 r. o godzinie 7 rano odbę- 
dzie się msza święta w kościele św, Trój- 
cy, a po mszy wyruszy pielgrzymka do Kal- 
warji przy dźwiękach orkiestry własnej. 

Komitet organizacyjno pocztowy prosi 
J. W. Pań i Panów z rodzinami wziąć jak- 
najliczniejszy udział w-pielgrzymce. > 

URZĘDOWA 

— Nie będzie likwidacji powiatów. Od 
pewnego czasu kursują po Wilnie uporczy- 
we pogłoski o projektowanych zmianach gra 
nic poszczególnych powiatów, przyczem mó- 
wi się o całkowitej likwidacji kilku powia- 
tów w woj. wileńskiem i nowogródzkiem. 

Wersje te, jak nam wyjaśniono, powsta- 
ły zapewne wskutek wiadomości o projek- 
towanych radykalnych zmianach podziału 
administracyjnego przyczem brana była pod 
uwagę konieczność likwidacji powiatów, któ 
rych koszta administracji są niewspółmier- 
nie duże do ich obszarów. 

Zmiany te-o ile nawet będą, nie mogą 
dotknąć naszych powiatów z racji tego, że 
ich obszary są znacznie większe od powia- 
tów, położonych w centrum, lub na zacho- 
dzie Polski, a tokalne warunki komunikacyj- 
ne, pozostawiają wiele do życzenia. 

‚ — Kandydaci na rabinów składają egza- 
miny, W związku z powołaniem przez wo- 
jewodę wileńskiego, w myśl zarządzenia mi- 
nistra W.R. i O. P., komisji egzaminacyj- 
nej z języka polskiego dla kandydatów, 
ubiegających się o stanowiska rabinów i 
podrabinów w gminach wyznaniowych ży- 
dowskich na terenie województwa  wileń- 
skiego, napływają do Urzędu Wojewódzkie- 
go w Wilnie liczne podania od osób, ubiega- 
jących się o dopuszczenie do tego egzaminu. 

W związku z powyższem, pierwsze ze- 
branie komisji egzaminacyjnej zostało wy- 
znaczone w Urzędzie Wojewódzkim (mała 
sała konferencyjna) na dzień 22 b,m. o godz. 
10 rano. Pozatem komisja będzie czynna co- 
dziennie od dnia 22 do 26 bm. w godz. od 
10 do 12 w południu. Osoby, ubiegające 
się o dopuszczenie do egzaminu, mają skła 
dać do Urzędu Wojewódzkiego do dnia 21 
czerwca r. b. podania należycie ostemplowa 
ne z dołączeniem metryki, lub dowodu 0s0- 
bistego i fotografji zainteresowanej osoby. 

związku z ujawnionemi nadużyciami 
przy jego budowie, a_ przedstawiciel 
ministerstwa słabo bronił projektu rzą 
dowego, zaś opozycja ostro napadała , 
zażądał głosu  Stołypin i ze zwykłą 
swadą i nie obwijając w bawełnę, po 
prostu przyznał, że nadużycia były, że 
jeżeli chodzi o cerkiew w  Warsza- 
wie, jest ona zbędną, bo prawosław= 
nych tam mało, ale że to jest „ku- 
łak*, wzniesiony w sercu Polski, i dla 
tego trzeba dokończyć budowy. 

Nie dziw, że Polska rażący 
„kułak* usunęła. 

A pomniki Katarzyny i Murawjewa 
w Wilnie sami Rosjanie przed  naj- 
ściem Niemców wywieźli. Fotografja, 
zdjęta z mieszkania  $. p. mecenasa 
Tadeusza Wróblewskiego, uwiecznita 
groteskową chwilę, gdy przy usuwaniu 
pomnika Murawjewa powrozem przy- 
= do rusztowania szyję Wiesza- 

1ela.... 

Najwięcej oburza się p. Lubimow 
na ukrainizację cerkwi prawosławnej. 
Nie uznaje on odrębności narodów u- 
kraińskiego i białoruskiego, utożsamia- 
jąc je z rosyjskim — co prawosławne, 
to rosyjskie. A czasy zmieniły się. 

Po wojnie rosyjsko - tureckiej 
1878 r., kiedy wojska rosyjskie zwle- 
kały z. opuszczeniem Bułgarji, a gene- 

ten 

NIKA 
Przed przystąpieniem do egzaminu osoby te 
powinny przedstawić kwit o wpłaceniu do* 
Kasy Skarbowej 30 zł. opłaty egzaminacyj- 
nej. 

MIEJSKA 

— Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. 
Dowiadujemy się, że Magistrat projektuje 
zwołanie Rady Miejskiej na dzień 25 bm. 

Na porządku dziennym obrad znajdzie 
się sprawa podwyższenia o 7 i pół proc. po- 
datku od większych nieruchomości, należą- 
cych do III kategorji oraz budżet, o ile do 
tego czasu komisja finansowa zdoła przygo 
tować cały materjał. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Inspekcje Kas Chorych. Komisja mini- 

sterjalna z Warszawy przeprowadzająca od 
dłuższego czasu inspekcję powiatowych Kas 
Chorych, co w rezultacie doprowadziło do 
ujawrienia szeregu usterek i małwersacyj, 0- 
becnie rozpoczyna badać działalność admini 
stracyjną Kas Chorych Okr. Wileńskiego, 

WOJSKOWA 
#- Służba wojskowa osób o nieustało- 

nej przynależności państwowej. Na terenie 
woj. Wileńskiego znajduje się bardzo wiele 
osób, o nieustalonej przynależności państwo- 
wej. ' 

Obecnie władze wojewódzkie otrzymały 
„w; tej kwestji wyjaśnienie Min. Spraw Wew 
nętrznych, które stanowi, že obywatele by- 
łego imperjum rosyjskiego, którzy zarejestro 
wali się jako cudzoziemcy i przedstawili 
karty czasowego pobytu, nie powinni być 
umieszczani w ewidencji wojskowej, to jest 
zarówno w księgach ewidencji rezerwistów, 
jak i księgach rejestrów poborowych i spi- 
sów poborowych. 

Natomiast odnośnie osób obywateli b. 
cesarstwa rosyjskiego, przebywających za 
kartami pobytu na terenie województwa i 
już wcielonych do szeregów wojskowych 
odnośne zarządzenie wydadzą władze woj- 
skowe. 

— Karanie poborowych za niechlujstwo, 
Podczas tegorocznego poboru, komisje po- 
borowe stwierdzają poszczególne wypadki 
zawszenia niektórych poborowych. Z pewne 
go poborowego można było wprost strzą-— 
sać insekty. Jeden ze stawających na komi- 
sję musiał wyznać, że kąpał się zaledwie 
kilka razy w życiu. 

Wszyscy tacy poborowi są przymusowo 
myci, a następnie karani grzywnami za sta- 
wanie przed komisją poborową w. stanie 
niechlujnym. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Koła Akademików  Dzišnien 

przy USB zaprasza członków kol, kol. na 
zebranie dyskusyjne dó lokalu Opiekuńczej 
Rady Kresowej (Zygmuntowska 22, parter, 
prawe skrzydło) na dzień 21 bm, (niedzie- 
la) godz. 4 pp. Na porządku dziennym spra- 
wa memorjału w związku z ciężkiemi warun 
kami materjalnemi studjujących kol. kol. na 
USB. i pozostałych wychowanków gimna- 
zjów w Dziśnie bez środków do  studjów 
wyższych — oraz dyskusja nad wakacyjną 
pracą kulturalno - oświatową. Pomimo gorą- 
czki egzaminacyjnej usilnie prosimy poświę- 
cić godzinę czasu. 

— Z koła Medyków USB, Sekcja Po- 
średnictwa Pracy Koła Medyków USB w 
Wilnie niniejszem komunikuje, iż wakuje po 

rał Kaulbars wprost dążył do utwo- 
rzenia bułgarskiej gubernji, wybił 
rząd rosyjski medal na pamiątkę woj- 
ny z nadpisem: „S nami Boh“ (z nami 
Bóg). Wówczas znakomity satyryk 
Szczedryn —  Sałtykow powiedział: 
„A ja słyszałem, że Bułgarzy chcą wy 
bić medal z nadpisem: „Boh s Wami“ 
(t j idźcie z Panem Bogiem). 

Otóż sądzę, że p. Lubimow może 
doczekać chwili, że w Kijowie i Miń- 
sku powiedzą Rosjanom: „Boh s Wa- 
mi*, i wówczas stanie się aktualnem 
owo „„rasczlenienje Rossii'* (rozczłonko 
wanie), myśl którego p. Lubimow 
przypisuje Polakom. 

Takie rzeczy dojrzewają przeważ- 
nie z wewnątrz, jako odpór przeciw 
niwelującemu imperjalizmowi, a nie z 
zewnątrz. 

Ale się godzę z autorem, że Polska 
powinna rozwiązać problem narodo- 
wości inoplemiennych. To myśl, która 
przed wiekami, tu, na terenie Ziem 
Wschodnich się zrodziła szczytna idea 
Jagiellońska, sięgająca Witoldowych 
czasów, myśl  Żółkiewskich, Ostrog- 
skich i tylu statystów... Niech w gra- 
nicach Rzplitej rówroóuprawnieni z 
Polakami w swych aspiracjach języko- 
wych, wyznaniowych, kulturalnych, 
wszyscy jej obywatele, czy to Ukrai- 

LISTA OSÓB NAGRODZO „YXCH 
ZA RATOWANIE GINĄCYCH 
Wileński Urząd Wojewódzki komunikuje, 

iż p. minister spr, wewnętrznych nadał niżej 
wyszczególnionym osobom medale za rato- 
wanie ginących: 

Antoninie Kulbako, zamieszkałej w maj. 
Chożowie „gm. mołodeczańskiej nadano me 
dal za uratowanie trzechletniego dziecka Łuc 
kiego Grzegorza z płonącego domu, Nie zwa 
żając na objęte płomieniem wejście do do- 
mu, rzuciła się do wnętrza i zdążyła dziec- 
ko uratować, sama przytem doznała dotkli 
wych oparzeń twarzy, rąk i nóg. Bohaterska 
dziewczyna ma lat 17. 

Ignacemu Ugarence, rolnikowi ze wsi 
Łunie pow. brasławskiego, za uratowanie An 
ny Atroszkówny która w celu samobójczym 
rzuciła się do wezbranych fal Drujki. 

Śp. Mieczysławowi Dordzikowi, 18-letnie 
mu uczniowi szkoły rzemieślniczej, który rzu- 
cił się w czasie powodzi do fa; Wilenki, aby 
uratować życie Hermacowi Hackelowi, lat 3. 

Neuchowi Nejsztadtowi, _ mieszkańcowi 
Dzisny, za uratowanie w czasie powodzi Li- 
by Mirlin, która nie zdołała zawczasu urato 
wać się i którą wezbrana woda rzeki Dzi- 
sny znalazła w domu tak, iż Nejsztadt zastał 
Mirlin już tonącą. 

Bazylemu Stomie, sierżantowi  ochotni- 
czej straży pożarnej w Dziśnie za uratowa- 
nie z zatopionego domu w czasie powodzi 
Benjamina Frydmana i jege córki. 

Sadownikowi Pawłowi, właścicielowi skła 
du aptecznego w. Radoszkowiczach, za urato 
wanie życia w czasie powodzi sekretarzowi 
urzędu gminy radoszkowickiej Kozakowi Jó- 
zefowi, którego wywiózł na prowizorycz- 
nej tratwie. 

Kicińskiemu Adamowi, rolnikowi z m. 
Radoszkowic, za ratowanie ginących w cza- 
sie powodzi, 

Janowi Piotrowskiemu, brukarzowi z m. 
Smorgoń, za uratowanie 6-letniego Zdzisła- 
wa Kozuba z unoszonej przez silny prąd 
kry lodowej. 

Marcinowi Stawskiemu, dozorcy mostowe 
mu na rzece Wilji, koło Wilejki pow. za ura- 
towanie życia w czasie powodzi Pierowskie- 
mu Nikiforowi, który wpadł do nurtów rzeki. 

  

  

Jap oński proszek 

KATOL 
adykalnie tęp! muchy, komary, 

pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
| mszyce na kwiatach i wszelkie 

(Mt inne robactwo. KATOL sprze- 

  

| oęt% daje się w Składach Aptecz- 
wi nych i Aptekach. 

sada lekarza w Wileńszczyźnie przy jednej 
z gmin (w miasteczku). Biiższych informa- 
cyj udziela kierownik sekcji w kole Medvków 
ul. Wielka 24, w poniedziałki i czwartki od 
godz. 7.30 do 9 wieczorem. 

SZKOLNA 
—FEgzaminy wstępne do Gimnazjum im. 

T. Czackiego, Dyrekcja Koedukacyjnego Gi- 
mnazjum im. T. Czackiego w Wilnie z peł- 
nemi prawami, z klasą wstępną, i podwstęp- 
ną komunikuje, że egzaminy wstępne do 
wszystkich klas (z wyjątkiem klasy 8-ej) 
rozpoczną się dn. 22 czerwca o godz. 9 ra- 
no, Zapisy przyjmuje kancelarja Gimnazjum 
uż. Wiwulskiego 13, codziennie od godz. 
9 do 13. 

— Dnia. 20. 6. 31 roku w sobotę o go- 
dzinie 18 odbędzie się w szkole „Świt* (M, 
Pohulanka 4) uroczyste pożegnanie kończą 
cych oddział 7-my w rb. 

Szkoła uprzejmie prosi o przybycie na 
tę uroczystość wszystkich, którzy ukończyli 
szkołę „Świt” w latach ubiegłych . 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— QOdczyt* o sprawach polskich 

sądami francuskiemi wygłosi adwokat j. P. 
Palewski, doradca prawny Ambasady Pol- 
skiej w Paryżu, w piątek 19 czerwca br. o 
godzinie 20 w gmachu Sadów (Plac Łukiski) 
Goście mile widziani. Wstęp wolny. 

— Kongres Zw. Nauczycielstwa Polskie- 
go. W pierwszych dniach lipca odbędzie się 
w Wilnie kongres Zw. Nauczycielstwa Pol- 
skiego. 

HANDLOWA 
---Jakie weksle nie mogą być protestowane 

przez pocztę? W marcu r. b. ogłoszone zo- 
stało rozporządzenie p. ministra sprawiedli- 
wości o protestowaniu weksli przez urzędy 
i agencje pocztowe. 

Jak się dowiadujemy — urzędy i agen- 
cje pocztowe nie będą sporządzdły protestu 
weksli w wypadkach, gdy suma weksla 
opiewa wyżej, aniżeli na 2 tysiące zł. 

Ponadto weksel nie będzie protestowa— 
uv, jeżeli wystawiony był w walucie zagra- 
nicznej, względnie wystawiony został za- 
granicą. Wieksej nie może być zaprotestowa 
ny przy przedłożeniu go w kilku egzempla 
rzach, albo przy przedłożeniu kopji i orygi- 
nału tego samego weksla, 

Zasadniczo weksel nie może być 
stowany, jeżeli wystawiony został w obcym 

języku. 
Mimo to dopuszczalne jest protestowanie 

weksla przez urzędy i agencje pocztowe, 
o ile wystawiony on został w językach: bia- 

prote- | 

    

   

            

   

      

Ś. + P. 
Z ASZEBERGOW 

WANDA JANUSZEWSKA 
po długich i ciężkich cierpieniach, 
opatrzona Św. Św. Sakramentami, Za- 
snęła w Bogu dnia 17 czerwca 1931 r. 
w maj. Grzyby pow. Swięciańskiego, 

przeżywszy lat 23. 
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w 
St. Swięcianach w dniu 20 czerwca r.b. 
O czem zawiadamia krewnych, przy- 

jaciół i znajomych 

stroskany MĄŻ. 

FILM i KINO 
  

HELJOS: TAJEMNICZY DŻEMS. HOLLY- 

WOOD: ROZKOSZE GOŚCINNOŚCI 

Nasamprzód kilka słów 0 programach 
naszych kinoteatrów, Kilkatrotnie zwraca- 
liśmy uwagę na to, że program kinowy po- 

winien być w istocie swojej tem samem, 
czem jest program teatralny, to znaczy — 

powinien podawać nazwiska bohaterów i 

aktorów, jak również reżysera i autora sce- 

narjusza; te właśnie szczegóły są dla wi- 
„dza najważniejsze, nie zaś pobieżne i nieu- 

dolne streszczenie fabuły filmu. Ale przeko- 

nać dyrektorów naszych kin niesposób są 
oni konserwatywni i uparci. Może zresztą 

mają swoje racje; może niedołężne i zawi- 

łe streszczenie intryguje masy i ściąga je 
do kin. Wobec tego — czemu nie załatwić 

sprawy kompromisowo? Obok. streszczenia 

podawać nazwiska aktorów. W! ten sposób 
usiłuje w ostatnim swoim programie rozwią- 
zać kwestję Heljos: wymienia kilka nazwisk, 
ale przerażająco niechlujnie, Zamiast Bar- 

rymore czytamy Barimore, zamiast Haines— 
Haienes. Według jakiej zasady to czyni? 
Według zasady: jak się zwał, tak się zwał 

— wsio rawno nie pojmut. Tę zasadę mu- 

simy napiętnować. Musimy również oburzyć 

się na ortografję i styl programów Holly- 
woodu. Znajdujemy w nich takie ozdoby, 

jak: roszkosze gościnności; gdy kończył 21 
lat, prybywa do domu; podczas drogi pozna 

je; na szczęście zrywa się tam "Wiliam, ra- 

tuje Daisy i pośłubija ją. Dlaczego dyrekcja: 
kina toleruje takie rzeczy? Dlatego, że pu- 

bliczność kupi program, jakimkolwiek on 

jest. Wzywamy przeto publiczność, by nie 

kupowała programów. 

Po tem maleńkiem pouczeniu, do rzeczy. 

„Tajemniczy Dżems* znany nam jest z te- 

atru. Jest to żywa i intrygująca sztuka, któ- 

ra, po przeróbce na fi!m, jeszcze bardziej 

zyskała na żywości i tempie, dzięki specjał- 
nym technicznym możliwościom. kinemato- 
grafji. Dużo niespodzianek, interesujących 

sytuacyj i humoru. Wiliam Haines w roli 
tajemniczego 'Dżemsa znakomity. Podkreślić 
należy pewien szczegół charakterystyczny: 

do połowy film ma tylko podkład muzyczny, 

pod koniec robi się zeń talkie. To zesta- 
wienie jest pouczające. Koniec filmu — tal- 

kie — jest nudny i rozwlekły; stwierdza to 
wciąż tę prawdę, że długie diałogi nigdy 
na ekranie nie porwą tak, jak żywa niema 
akcja. 

W  „Rozkoszach  gościnnośti" . Buster 
Keaton jest sobą. W całej pełni demonstruje 

ten swój rodzaj komizmu, który po!ega 
na kontraście jego niewzruszonej powagi z 

bezmyślnością sytuacyj. Jest wciąż spokojny, 

opanowany i równy — i skutkiem tego po- 

budza do - gwałtownego śmiechu. „Ale ten 

śmiech zamiera nieraz w momentach groż- 

nych (walka Keatona z wezbraną rzeką), 

lub przechodzi w podziw dla jego- niezwy- 

kłych zdo!ności akrobatycznych. Tło i deko- 

racje tego filmu zasługują na _ specjalną 

uwagę. "BR 

inž ln Sa 200. 

łoruskim — na obszarze województw: połe- 
skiego, nowogródzkiego, wileńskiego, oraz 
powiatów: grodzieńskiego i wołkowyskiego 
w województwie białostockiem i w litew- 
skiem — na obszarze powiatu Święciańskie- 
go, trockiego. 

Zasady przewidziane w rozporządzeniu 
ministra sprawiedliwości 0  protestowaniu 
weksli przez pocztę zostały przez wyżej 
przytoczone rozporządzenie uchylone. 

RÓŻNE 
— Nominacja p.  Kimontt-Jacynowej. 

«Dowiadujemy się, że dotychczasowy profe- 
sor Konsewatorjum Muzycznego w Wilnie, 
p. Marcelina Kimontt-Jacynowa została mia- 

(Dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej.) 
  

Wielki 4-masztowy 

CYRK 
Staniewskich 

ul. Mickiewicza 55.   
niec, Białorusin, Żyd, Litwin, Rosja- 
nin, Tatar, Niemiec, o ile są, czują 
się jak we własnym domu — to mój 
ideał, rzekłbym testament. Szklane 
domy Żeromskiego... 

Wiele jeszcze pod tym względem 
jest do zrobienia, ale myli się p. Lu- 
bimow, twierdząc, że Polska jest naj- 
bardziej szowinistycznem państwem 
w Europie — jeszcze jeden dowód, 
jego tendencyjnej niechęci.... jako pub 
licysta, musi on czytywać gazety i 
wiedzieć, co się dzieje na Śląsku Nie- 
mieckim (napady na artystów polskich 
w Opolu), nawet świeżo w Gdańsku. 

Musi wiedzieć o  Hitlerowcach, a 
sam przecież wzmiankuje o mowie mi 
nistra Treviranusa — w Niemczech 
znajdzie on najwyuzdańszych szowini- 
stów, którzy podbechtując do awaritur, 
zniekształcają zmysł polityczny  wiel- 
kiego narodu niemieckiego. Ten naród 
oburza się, gdy przypominają, że jego 
ówczesni koronowani wodzowie roz- 
pętali wojnę światową, a teraz rzeko- 
mo demokratyczni przywódcy prą do 
wywołania nowej rzezi narodów. Z 
czasem będą się od nich odżegnywali, 
jak teraz od tamtych, i znowu będą 
grali rolę niewinnych baranków. 

Trzeba zmienić okulary, p. Lubi- 
mow! Trzeba czasami zaglądać do hi- 

Wobec wielkiego powodzenia CYRK 
niedzieli 21-go czerwca włącznie Dziś w piątek 19 czerwca. 

początek o godz. 

Wielki program otwarcia 
20 pierwszorzędnych atrakcyj! 

ozostaje w Wilnie do 

8.20 wiecz. 
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storji, statystyki ( w Polsce jest trzy i 
pół miljony prawosławnych, a nie 
pięć), z map, tych doskonałych nie- 
mieckich map przedwojennych, które- 
mi Niemcy mogą się szczycić. Tam w 
dziale narodowościowym — znalazłby 
autor wytłumaczenie, dlaczego Poz- 
nańskie, Śląsk, Pomorze, są teraz pol- 
skie, bo były niemi i wówczas, dlacze 
go tak prędko po wojnie znikły z tych 
dzielnic naleciałości niemieckie,  dla- 
czego mimo ucisku w najgroźniejszej — 
tormie, bo ucisku kulturalnego, strasz- 
niejszego, niż pięść, dzielnice te wy- 
bierały Polaków do parlamentu. 

P. Lubimow mówi, że w okoli- 
cach Gdyni mówią po niemiecku — 
chyba pan tam nie był? 

Wkłada Pan na zakończenie w usta 
kupca-Niemca obraźliwą aluzję do baj 
ki Ezopowej o żabie i wole... 

Jest przysłowie rosyjskie, że papier 
jest cierpliwy... a swoboda prasy w 
Polsce, dodam od siebie, b. szeroka... 

Jeżeli pańskie poglądy są echem 
pańskich współziomków na Zachodzie, 
przypomnę słowa Napoleona, wypo- 
wiedziane w 1815 r. o Burbonach i 
emigrantach * francuskich czasu Wiel- 
kiej Rewolucji: „Nic nie zapomnieli i 
niczego się nie nauczyli”. 

A. Chomiński. 

 



  

MECZ TENISOWY WARSZAWA — WILNO 
г „W sobotę i niedzielę odbędzie się na kortach parku im. gen. Želigow- 
skiego międzyklubowy: mecz tenisowy AZS (Warszawa) — AZŚ (Wilno). 

Program meczu przewiduje: pięć gier pojedyńczych panów, dwie gry 
pojedyńcze pań, dwie gry podwójne mięszane i dwie gry podwójne panów. 

Jutro podamy składy obu reprezentacyj ograniczając się dziś do zaanon- 
sowania. p. Haliny Konopackiej - Matuszewskiej, która przekona nas, że jest 

„ mistrzynią nie tylko dyska ale i rakiety. 
'Pozatem w skład reprezentacji warszawskiej wejdzie nasz kolega re- 

dakcyjny (korespondent warszawski) autor feljetoników „W wirze stolicy*— 
« 

„Karol“. 
Protektorat nad meczem objęli łaskawie: J.M. Rektor 

' szkiewicz oraz komitet Wychowania Е 
; Dalsze szczegóły jutro. 

"MIECZ SZERMIERCZY WARSZA- 
ш WA — WILNO 

(W. dniu 21 b. m. odbędzie się w 
sali Ośrodka W.F. (Ludwisarska 4) 
mecz szermierczy reprezentacyj szkół 
średnich Warszawy i Wilna. 

Będzie to pierwsza w Wilnie tego 
rodzaju impreza, o charakterze mię- 
dzymiastowem. 

MAKABI — ż.A.K.S. 
W sobotę o godz. 17 30 na boisku 

Makabi odbędzie się mecz piłkarski 
"© mistrzostwo. A — klasy pomiędzy 
drużynami Makabi i Ż.A.K.S. 

‚ — ]аКо przedmecz — spotkanie re- 
"zerw tychże klubów. 

› ZAWODY KONNE W WILEJCE 
W dniach 13 į 14 czerwca b. r. odbyły 

' się w Wilejce, staraniem Dowódcy Pułku 
„Wilejka* KOP. ppłk. dypl. Wiatra, pułko- 
we zawódy konne, lekkoatletyczne i w grach 
sportowych. k : 

* Zawody zgromadzity na starcie  pokažną 

° Всхбе stu zawodników, reprezentując 1, 10 

Baon, 1, 8 szwadron, komp. szkolną komp. 

saperow „Wilno“ i drużynę Dowódcy Pułku. 
Pierwszy dzień zawodów obejmował 

- eliminacyjne: rozgrywki lekko-atletyczne i w 
grach sportowych, drugi dzień — finały za- 
wodów lekko-atletycznych, gier sportowych, 

_ eraz zawody konne. 
- . Techniczne wyniki zawodów  łekko-atle- 
tycznych, biorąc pod uwagę nieco podmokły 

stan bieżni i niesprzyjające warunki atmo- 

„sferyczne, wykazały naogół dużą sprawność 
fizyczną zawodników; z lepszych wyników 

* należy zanotować: 
Bieg 100 m. — 11,4 — strzelec Przystal 

prof. A. Janu- 
izycznego USB. / 

ski 10 Baon. Skok w dal — 5,52 m. strze- 
lec Kowalczyk — 1 Baon, Skok o tyczce— 
2,85 m. strzelec  Wajerowicz — 1 Baon. 
Rzut dyskiem — 31,42 m. saper Rybak — 
Komp. Sap. „Wilno“. Rzut oszczepem — 
42,52 m. st. strz. Ochap — 1Q Baon, Rzut 
oszczepem —42,92 m. plut Pluciński —Komp. 
saperów (poza konkursem). 

Mistrzostwo Pułku w piłce koszykowej 
zdobył zespół Komp Szkolnej w piłce siat- 
kowej zespół 10 Baonu. 

W niedzielę dnia 14 czerwca po południu 
odbyły się zawody konne a programie: 

Bieg myśliwski oficerski, bieg myśliwski 
podoficerski konkurs hippiczny  podofic. i 
ułanów, władanie białą bronią podof. i uła- 
nów. 

Pierwsze miejsca w poszczególnych kon 
kurencjach zdobyli: W myśliwskim biegu 
oficerskim, prowadzonym przez rtm.  Flor- 
kowskiego — d-cę 8 szwadronu: w grupie 
ofic. kawalerji — por. Wolski z 8 szwadronu, 
w grupie ofic. piechoty — por, Jeżewski, 
d-ca komp. saperów. W biegu myśliwskim 
podoficerskim — st. wachm, Pachny z 8 
szwadronu. W. konkursie hippicznym dla 
podoficer. st. wachm, Pachny z 8 szwadro- 
nu. W konkursie hippicznym dla ułanów — 
ułan Misiewiez z 1 szwadronu. W. konkur- 
sie władania białą bronią — dla podofic— 
plut. Stefanowicz z I szwadronu, W konkur- 
sie władania białą bronią dla ułanów — 
ułan Maślak z 8 szwadronu. 

Na zawodach obecny był p. starosta 
pow. Wilejskiego Neugebauer, oraz liczne 
rzesze miejscowej ludności, oklaskując zwy 
cięzców, 

Na zakończenie zawodów odbyło się uro 
czyste wręczenie nagród zwycięzcom przez 
dowódcę pułku, oraz odznaczenie koni wstę 
gami o barwach KOP, dokonane przez p. 
pułkownikową Wiatrową. 

nowana proiesorem Państwowej Akademii 
' Muzycznej w Warszawie, ^ 

— Sodalicja šw. Piotra Klawera zawia- 
damia rodziców, członków amatorskiego kół- 

* ka dramatycznego, oraz przyjaciół Soda!i 
iż w sobotę dnia 200 bm, o godzinie 6 wie- 

. czoreni w sali paraijalneį przy kościele św. 
Jana odbędzie się zebranie informacyjne po- 

" łączone z przedstawieniem teatralnem. 
Wejście bezpłatne, goście mile widziani. 
— Otwarte obecnie dwie wystawy — о- 

 brazów i rzeżb Wil. T-wa Art. Plast.; oraz 
Jnstytutu Propagandy Sztuki z Warszawy, a 
także Muzelim Sztuki Współczesnej, im. Mar 
szałka Piłsudskiego, które ściągają codzien- 
nie wielu <<wiedzających, 

й Wystawy i gmach muzealny mieszczą 
się w podwórzu Pałacu Reprezentacyjnego, 
przy ul. Uniwersyteckiej 8. 

+ Bileta po 1 zł. dla młodzieży uczącej się 
po 50 gr. wycieczki po 25. gr. od osoby. 

— Wycieczki szkolne do Wilna, Ostatnio 
Wilno i najbliższe jego okolice zwiedziło sze 
reg wycieczek szkolnych. Rolę przewodników 
spełniają'z powodzeniem, uczniowie szkół 
średnich. 

   

į SĄDOWA 
— Skład Sądu Okręgowego w Lidzie. 

_ Jak już podawaliśmy, z dniem 1 lipca roz- 
pocznie urzędowanie w Lidzie nowoutworzo 
ny oddział Sądu Okręgowego w, Wilnie. 
'/ Dowiadujemy się, że następujący sędzio 
wie otrzymali już przeniesienia do tego od- 

_ działu: p.p. Jan Borysowski, Stanisław Mia- 
" nowski, Juljan Przybytko i Mieczysław Czaj 
kowski. ' 5 

Na czele oddziału stać będzie wiceprezes 
_ Sądu Okręgowego, który nie został jeszcze 
- mianowany. 

i BALE I ZABAWY 
„MW sobotę dnia 20 czerwca odbędzie się 
w Sałonach Kasyna Garnizonowego  (Mic- 

 kiewicza 13) Bal Dyplomowy absołwentów 
państwowej „szkoły technicznej im. Marszał- 

"ka Piłsudskiego w Wilnie. Przygrywać będą 
2 orkiestry: jazz-band i dęta, Zaproszenia 

 ofrzymać można w Kasynie Garnizonowem 
‚ № godz. 16 — 19, oraz w  Sekretarjacie 
_ Szkoły Technicznej (Holendernia 12) godz. 
10 — 14. * 

‚° — — Pierwsza zabawa dla milusińskich i 
"starszych dzieci w ogrodzie przy Cukierni B. 

_ Sztralla odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 
od godz. 3 do 6 po poł, 

2 Orkiestra organkowa pod batutą p. Ma- 
ciejewskiego, komedyjka, korowód żywych 

_ zabawek z murzynkiem na czele, niespodzian 
ki, zabawy i gry w ogrodzie. 

'._ Młodociani artyści ze Schroniska Sierot 
im: Marszałka |. Piłsudskiego, część docho 
du ze swego przedstawienia pragną złożyć 
ód dzieci — dzieciom powodzian — pomóż- 
my im, 

› — М№с Świętojańska. Dorocznym zwy- 
czajem T=wo Pomocy Żołnierzowi Polskiemu 

"organizuje w dniu 23 czerwca wielką zaba- 
wę. Program niezwykle zajmujący — szcze- 
góły w afiszach, oraz dziennikach. 

у „ TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś, o godz. 

/8 m, 15 wiecz. ukaże się sensacyjna sztuka 
_E. Rice'a, „Ulica“; która cieszy się w Wił 
: nie' niemniejszem powodzeniem, niż w War- 

      

   

      

  

  

   
  to: emocjonująca treść, pomysłowa reżyse- 

ja R. Wasilewskiego, skupiona, pełna wyra 
zu gra całego zespołu, wreszcie oprawa de- 
oracyjna, muzyczna i świetlna, stwarzająca 

- niezapomniany nastrój, A , 
| — Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 

skim, Dzisiejszy występ orkiestry jazz-ban- 
"dowej H. Golda. Znakomita orkiestra jazz- 
bandowa Henryka Golda wystąpi dziś 0 
godz. 8 m. 30 wiecz. w Teatrze Letnim, W, 

' programie cały -szereg przebojów i mod- 
nych utworów muzycznych. Niemałą atrak- 
cja będzie niewątpliwie udział w  wieczo- 
rze tym znanego artysty T. Faliszewskiego, 
który odśpiewa szereg melodyjnych piose- 
2. Nie naležy watpič, že występ orkiestry 

    

   
   

    

H. Golda wzbudzi w muzykalnych sferach 
naszego miasta zrozumiałe zainteresowanie. 

_ Ceny miejsc bynajmniej nie wygórowane. 

  

szawie, Poznaniu, i Łodzi. Składają się na ——. 

„T i 

— Niedzielny koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. W niedzielę, dn. 
21 bm. o godzinie 8,30 w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim odbędzie ste koncert popularny 
zudziałem orkiestry 85 ip. strzelców wileń- 
skich pod batutą por. T. Wołoszczuka, oraz 
wybitnych artystów teatrów miejskich. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Zielona Brygada. 
Heijos — Tajemniczy Dżems. 
Casino — Karkołomne zakręty. 
Stylowy — Wielka parada. 
Światowid Brzdąc 
Hollywood—Rozkosze gościnności. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Napad bandycki. Wczoraj w godzi- 
nach wieczornych na ul. Kalwaryjskiej zo- 
stał napadnięty przez pijanych awanturni- 
ków Władysław Jastrzębski, |. 25, z zawodu 
drukarz, którego w stanie ciężkim odwiezio- 
no do szpitala św. Jakóba. 

— Syn poturbował ojca. Pioitr 
Bożko ze wsi Ciurle młody, ale obiecujący 
awanturnik ustawicznie niemal miał zatargi 
z rodziną i sąsiadami. Byle przyczyna, a już 
bójka, byle coś, a potok wyzwisk, 

Qnegdaj Bożko pokłócił się z ojcem i 
nie bacząc na sędziwy wiek rodzica, pobił 
go dotkliwie. Policja zajęła się pobitym i 
wyrodnym synem. 

— Kradzieże. Gurland Jakob (Bazyljan- 
ska 9) zameldował o kradzieży z jego miesz 
kania garderoby i bielizny męskiej na sumę 
500 zł. 

Czaplińskiej Józefie (Św. Ignacego 14), 
Markiewiczówna Stefanja (zaśc, Powiczany) 
skradła 5 dol.. 

— Otrucie się. Wczoraj o godzinie 18,30 
Pogotowie Ratunkowe zostało zawezwane 
na ul. Kalwaryjską 107, gdzie esencją octo 
wą  zatruła się 20-letnia prostytutka Rocha- 
„Leja Pędzel. 

Desperatkę w stanie bardzo ciężkim skie- 
rowano do szpitala Sawicz. 

Tajemnicze morderstwo 
na pastwisku. Nocy poprzedniej został 
zabity przez nieznanych złoczyńców przez 
uderzenie tępem narzędziem w głowę Ma- 
kiej Jan, lat 24, w folwarku Dahini, gminy 
Trockiej. Morderstwo dokonane zostało praw 
dopodobnie w czasie snu, ponieważ Makiej 
Jan był wówczas na pastwisku przy pasą- 
cych się koniach. 

— Wypadł z kajaka i utonął, Dziaplik 
Władysław, lat 15, zamieszkały we wsi Za- 
ry, gminy dołhinowskiej, jadąc kajakiem po 
rzece Wilji, wpadł do rzeki i utonął. 

— Pożar przez nieostrożność. Wskutek 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem 
Zurycha Stefana, mieszkańca wsi Kuźmicze, 
gminy Kiiciewickiej, powstał pożar, który 
strawił w tej wsi 5 stodół. 

— Pół wsi poszło z dymem. 
Onegdaj rano we wsi Ropniki gminy Tarno- 
wskiej z nieustalonej dotąd przyczyny wy- 
buchł pożar w zabudowaniach Kopcia }бхе- 
ia, który następnie błyskawicznie przeniósł 
się na inne sąsiednie zabudowania wskutek 
czego mimo silnej akcji ratunkowej ośm go 
spodarstw poszło z dymem zupełnie, 

Straty sięgają 60 tysięcy zł. 
W czasie gaszenia pożaru popacćzona zo 

stała Nowicka Paulina. 

Zawiadomienie! 
„Spółka - fryzjerów* przy ul. Ja- 
gieilońskiej Nr. 8 została zlikwidowana, 
jej pracownicy zaś przeszli do firmy 
„Waldemar“ przy ul. Ad, Mickiewicza 
Nr. 20. Wiktorja, Julja, Kolendo, 

Stanisław, Bo Stanisau Bl 
i UK 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach | 
składach aptecznych znanege 

środka od odcisków 

* Prow. A. PAKA 
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POLSKA MARYNARKA 
HANDLOWA 

„Dostęp do morza” jest dopiero 
jednym elementem stosunku kraju do 
morza. Drugim elementem, to „udział 
w morzu. Rozumiemy przez to eksplo 
atację komunikacyj morskich przez wła 
sną marynarkę handlową. Polska otrzy 
mała szczupłe swe wybrzeże nietylko 
bez portu, ale też i bez inwentarza t.j. 
statków handlowych. Dlatego ekono- 
miczne zabiegi kraju idą nietylko w kie 
runku budowy portu ale mają też na ce 
iu stworzenie floty handlowej polskiej. 
Rząd polski uczynił w tym kierunku co 
mógł. Istnieje szkoła morska w Tcze- 
wie, urzędy Marynarki handlowej 
Gdyni i Gdańsku, zaprowadzoną zosta 
ła ustawa o statkach mających prawo 
podnoszenia bandery polskiej handlo- 
wej i zakupiono już sporo statków han- 
dlowych, ponadto wysyła się maryna- 
rzy na specjalne kursy marynarskie za- 
granicę. 

Jak wiemy, krajów samowystarczal 
nych niema na świecie. Produkty, od- 
grywające dziś tak wielką rolę, jak ka- 
uczuk i guma, bawełna, rudy metali- 
szne i td. dalej produkty rolnicze, a mię 
dzy niemi zboże, owoce i t.d. przy- 
wożone są do Polski przeważnie obcemi 
statkami, a listy przewozowe pochła- 
niają zawrotne wprost sumy, co się od- 
Dija oczywiście na cenach w kraju. 

Nie mniejsze ma znaczenie sksport 
naszych własnych produktów, przede 
wszystkiem węgla, ropy naftowej i 
drzewa. 

Nie zapomnijmy też dodać jeszcze 
sprawy emigracii. Toć nie z sentymen 
tu, ale dla olbrzymich, naprawde ol- 
brzymich zysków, żerują na ciele Pol- 
ski liczne obce agencje emigracyjne, 
żyjące ze sprzedaży biletów  okręto- 
wych. Jakież kapitały pozostaną w kra 
ju, gdy zaczną kursować polskie coraz 
liczniejsze okręty transoceaniczne. 

Szczerze mówiąc zabraliśmy się do 
budowy floty handlowej w roku 1926. 
Rząd zrozumiał swoje zadanie i prze 
znaczył większe sumy na marynarkę 
handlową. 

Statki, niestety, nie są budowane 
jeszcze w stoczniach polskich, jeszcze 
trzeba je zakupywać zagranicą. Jeżeli 
jednak za pierwszymi pionierami roz- 
woju naszej floty, ruszy sie rychło 0- 
gół, to wnet polskie okręty będzie bu- 
dował polski robotnik w polskiej sto- 
czni. 

PORT HADLOWY W GDYNI 

Polska otrzymała Traktatem Wer$hl 
skim terytorjum nadbrzeżne bez portu, 
oraz prawa w porcie gdańskim, bez 
terytorjum tamże. Polska będąc tylko 
współwłaścicielką portu gdańskiego, 
mając do zwalczenia w Gdańsku trud- 
ności wywołane skomplikowanym na- 
strojem swego stosunku do Wolnego 
Miasta, zmuszona została do budowy 
własnego portu w Gdyni. Miejsce to 
wybrane przez Rząd jest wprost ideal- 
ne. Głębia blisko brzegu wynosi 10 — 
20 mtr., grunt jest kotwiczny, Reda 
zasłoniona przez półwysep  helski. 
Wszyscy fachowcy zagraniczni wydali 
zgodną opinię, że Gdynia posiada 
wszelkie naturalne warunki na port. 

Roboty rozpoczął Rząd Polski w 
roku 1921, wykonawszy do 1924 r, 
molo (550 mtr.), łamacz fal (170 mtr.) 
oraz wodociąg, elektrownię i warszta- 
ty. Kolej normalnotorowa dochodzi do 
krańca molo. 

W r. 1924 na mocy umowy z dn. 
4 lipca przejęło konsorcjum  polsko- 
trancuskie budowę dalszą, a mianowi- 
cie zobowiązało się wobec Rządu Pol 
skiego do wykonania następujących 
prac: 

1) Kanału wejściowego do awan- 
portu o głębokości 11 mtr. 

2) Awanportu o powierzchni wod- 
nej 150 hektarów, 

3) Basenu wewnętrznego w 
wierzchni wodnej 43,5 hektarów. 

Prace te miały być wykończone do 
roku 1930. Pierwszą część portu obli- 
czona jest na obrót roczny 2,5 mil. ton. 

W skład wymienionego konsorcjum 
budowlanego wchodzą francuskie świa 
towe firmy Batignolles, Schneider: et 
co, Hersent, dając tem samem . gwa- 
rancję dobrego wykonania prac. | 

Statki handlowe już od roku 1923 
zawijają do Gdyni. Ruch w r. 1924 
znacznie się wzmógł i w dalszych ła- 
tach stale się wzmaga. Dnia 10 marca 
1928 r. stało na Redzie 18 statków. cze 
kających na wjazd do portu, a 9 łado- 
wało i wyładowywało towary przy 
molo. 

Cały szereg firm zapewnił sobie 
miejsce na terenie portowym dła rozpo 
częcia eksploatacji. Compagnie Gónćra 
le Transatlantique przewożące robotni 
ków do Francji, ma w Gdyni swą pla 
cówkę, taksamo ma placówkę  Chor- 
genro Rćunis. Na statkach tych towa- 
rzystw przewozi się drzewo kopalnia- 
ne do Francji. Wybudowano baraki dla 
emigrantów, przystosowano odgałęzie- 
nie kolejowe dla ruchu pasażerskiego, 
oraz wybudowano rampę koło molo. W 
r. 1927 wybudowano łuszczarnię ryżu 
i wielkie hale, służące jako składnice 
towarów. 

Ograniczając się do tych krótkich 
uwag co do Gdyni pragnę stwierdzić, 
że Polska z samowiedzą . przystąpiła 

w 

po- 

; zaraz w pierwszych latach objęcia wy 
brzeża do najintensywniejszego wyzy- 
skania go, mianowicie do budowy nad 
nim portu handlowego. Dopiero przez 
budowę własnego portu nad własnem 
wybrzeżem znalazła: tezę własnego „do 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

os BR 
Od dnia 16 do 19 czerwca 1931 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

ELORA BRYGĄDAĄĆ 
Dramat sensacyjny w 8 aktach. W roliach głównych: Patsy Ruth Miller I Rex Lease 

Nad program: „Moja połowa... twoja połowa" komedja w 2 aktach, 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program: „W obronie kobiety”. 

  Dźwiękowy Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od I zł. 
KINO-""a rv Sensacyjny Przebój dźwiękowy! 
HEŁIOS" M $ W rolach gł. L. BARYMORE, WILLIAM '5 

i uł. wiLEŃSKA 34 TAJE NICZY BZEĄ HAINES i KAROL DANE (SLIM). Tei 925 Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„NOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

iel. 15-28   ROZKOSZE GO$ 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u, 

Arcywesoła kemedja z BUSTER KEATON'EM p. t. 

€INNOŚCI Śmiech! Humor! Dowcip! 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny znmiżóne. 

  

UŻWIĘKOWE KINO 

C6/INS 
KARKOLOMNE ZAKRĘTY 
CLARA BOW i RICHARD ARLEN. Nad program: Wszechśwatowy dodatek dźwiękowy„FOKA" 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o. godz. 2-ej. 

DŹŻiś! Wielki dramat życiowy 
Obraz całkowicie mówiony po goisku 
W rolach głównych rudowłosa gwiazda 

Ceny zniżone. 

    

  

  

  

WIELKA 47. tel 15-41 Wkrótce: Przebój dźwiękowy „D Y NA MIT". W roli gł. Conrad Naget. 

DZA Dziś Największy Szlagier DŹWIĘKOWY! 
źwiękowy 

Kino-Teat- WIELKA PARADA (ParamoUntu). 
„STYLOWY | Najwspanialsza rewja całego świata. W rol. gł. MAURICE CHEVALIER i polskie gwiazdy ekranu MARIJA ZIMIN- 

Wielka 36 SKA i M. MASZYŃSKI. Spłew i djalogi w polskim języku. Nad program: 1) Aktualności całego świata, naj- 
Z nowszy tygodnik Paramountu. 2) Przepiękny utwor Flejszera p. t. „Moja ty gołąbka', komedja-farsa w 2 aktach 

DZIŚ PODWÓJNY PROGRAM! 
KINO Król humoru niezrównany CHARLIE CHAPLIN i JACGUE COGAN w wielkiem arcydziele komedji p. t. 

WIATOWID" ' „SWIATOWI „B z D < 
Mickiewicza 9, 

stępu do morza“ swą techniczną reali- 
zację. 

Polska ze swemi bogactwami na- 
turalnemi, ze swoją liczną ludnością, 
słusznie pretenduje do posiadania 
dwóch portów. Dlatego też Gdynia nie 
jest pomyślana, jako konkurencja dla 
Gdańska, ale jako jego konieczne uzu- 
pełnienie. 

Sam fakt rozpoczęcia budowy por- 
tu nad wybrzeżem, które dotąd portu 
nie posiadało, w kilka lat po ratyfika 
cji Traktatu Wersalskiego, udowad- 
nia, jak słusznie postąpili jego twórcy, 
oddając te 76 klm. polskiego wybrzeża 
pracowitym gospodarzem kraju i jak 
Polska sumiennie zamierza wywiązać 
się z pokładanej w niej nadziei, że od- 
buduje swą gospodarkę i swe środki 
komunikacji. 

Budowa własnego portu w Gdyni 
przez Polskę nietylko udowadnia ko- 
nieczność dla niej posiadania własnego 
wybrzeża. ale zarazem podcina wszel- 
ką argumentację propagandy niemiec- 
kiej przeciwko panowaniu Polski nad 
morzem. 

W związku z budową portu w Gdy 
ni wymienić wypada szereg dalszych 
inwestycyj od czasu objęcia wybrzeża 
do dnia dzisiejszego, przez Rząd Polski 
jako gospodarza tego wybrzeża: budo- 
wa 40 klm. kolei normalnotorowej z Pu 
cka do Helu, budowa 18 klm. kolei 
norm. Kokoszki — Gdynia. Remont ka 
nitalny portu rvbackiego na Helu kosz- 
tem około 200.000 zł. Budowa przy- 
stani rybackiej w Kuźnicy na Helu, u- 
mocnienie brzegu morsk. koło Karwi, 
kosztem pół miljona zł. Zaprowadzenie 
elektrycznego oświetlenia latarni mor- 
skiej na Helu, wreszcie budowę portu 
narynarki wojennej. 

z SĄDÓW 
POZNALi SIĘ PRZY KIELISZKU 

Na drodze, prowadzącej ze wsi Pelnice 
do wsi Hożej gm. hożańskiej, rozegrała się 
w noc na 11 listopada 1928 r. krwawa trage 
dja. 

Albin Jasiukiewicz i Antoni 
wracali z huczneį zabawy, gdzie 
znajomość przy kieliszku. 

W drodze Prokopczyk wymienił swaje 
nazwisko: wtedy dopiero Jasiukiew:cz pe- 
znał w nim nieprzejednanego wroga swej 
rodziny, któremu dawno już  brzycbiecał 
zemstę. 3 

Co się dalej działo nie zostało dostate- 
cznie wyświetlone, 

Nazajutrz przechodzący wieśniacy znaleźli 
w pobliskim lesie zwłoki Prokopczyka, a 
ponieważ po raz ostatni widziano go w to- 
warzystwie Jasiukiewicza, zatrzymano 0. 

Jasiukiewicz wyparł się winy mimo, iż na 
ubraniu jego znaleziono swieże ślady krwi. 

Jasiukiewicz twierdził, że krew na ubra- 
niu pochodzi z krwotoku. 

Ubranie odesłanc do Urzędu Śledczego, 
gdzie przeprowadzono badania. Analiza 
stwierdziła, że krew na ubraniu nie należy 
do typu krwi oskarżonego. Jasiukiewicz nie 
przyznał się ponownie do zbrodni w. Sądzie 
Okręgowym, a ponieważ dowody winy jego 
były niewystarczające, Sąd wydał wyrok 
uniewinniający. SNY as 

Sąd Apelacyjny również go uniewinnił. 
Prokurator skierował sprawę do. Sądu 

Najwyższego, który po zapoznaniu się ze 
sprawą, przekazał ją do ponownego rozpa- 
trzenia przez Sąd Apelacyjny. 

W dniu wczorajszym przed Sądem Apela 
cyjnym w Wflnie stanęło 15 świadków, któ 
rzy wydali |asiukiewiczowi nieprzychylną 
opinię. # 

Pozatem na rozprawę sądową został we- 
zwany prof. Szyling - Sengalewicz, który 
stwierdził, że Prokopczyk zmarł wskutek ran 
tluczonych głowy i jednocześnie potwierdził 
wynik Analizy Instytutu Bakterjologicznego 
w sprawie krwi. 

Na skutek tych wszystkich orzeczeń Sąd 
Apelacyjny uznał winę Jasiukiewicza za u- 
dowodnioną i skazał go na 10 tat ciężkiego 
więzienia. 

Obronę wnosił zdw. Andrejew. 

MATKA I BABKA PRZED SĄDEM 
Mieszkańcy domu nr. 13 przy ul, War- 

szawskiej w Wilnie zostali  zaalarmowani 
wiadomością, że jedna z lokatorek tego: do- 
mu, Aniela Masłowska wraz z córką Wincen 
tyną udusiła nowonarodzone dziecko tei 0- 
statniej. Dziecko to było nieślubne. Przez 
długi czas ukrywano przed ojcem i sąsia- 
„dami, że Wincentyna ma się stać matką. U- 
dało się znakomicie. W chwilę po narodze- 
niu się dziecka, o czem też nikt nie wiedział, 
babka Aniela Masłowska okręciła mu głowę 
w szmaty, udusiła i zakopała w walizie. 

Prokopczyk 
zawarli 

    

  

Drukarnia:Wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2 . 

З 

Na widowni wywolują nieustanne wybuchy šwiechu, 
ŽOLNIERZA“ 

„MOGIŁA NIEZNANEGO 
M. Gorczyńska i Jerzy Marr. 

| W NOWOOTWORZONYM KJOSKU 
MICKIEWICZA RÓG __ GARBARSKIEJ : 

„Brzežniszki Wody mineralne, 
karmelki śmietanko- L 

we stale šweže, woda sodowa, łemo- 

oraz znany film polski p. t. 
W roli głównej M. Malicka, 

   

        

        

    

znane ze swej dobroci 

Piwo słodowe, 
Piwo na kufle 

        
     

   
    

    

  

iu EE i ab FIRMY BS uk 
zdro! ze oraz wszys 1€ abryk wi d 

mae wyd tsbryki| Haberbusch 

   i Schiele 
RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 19 CZERWCA 
12.05 — 13,10: Muzyka lekka (płyty pol. 

Antoni Głowiński AU 

  

     

OGŁOSZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie 

Władysław Cichoń, zam. w Wilnie, nl. Boa- 
fałłowa 19 — 1, na zasadzie art 1030 UPC 

  

  

   „Syrena“.) ogłasza, że w dniu 23 czerwca 1931 r od - 
13,10: Komunikat meteorologiczny z War godziny 10 rano w Wilnie, przy ul Portowej. 

szawy. 5 (sklep), odbędzie się sprzedaż z przetańg. | 
25 — 15,45: „O zawodzie handlowym” publicznego ruchomości, należących do Le- Ji 

— odczyt z Krakowa wygłosi idr. R. Ra- Ona Kacenelenbogena i składających się z у 
dzyński 30 walizek i 20 torebek damskich, oszaco- 

16,45 — 16,50: Kom. z Warszawy. wanych na sumę zł. 650 = (sześćset pięcdzie- 
16.50 — 17,10: Lekcja francuskiego z Siąt). ! 

Warszawy. Komornik : 
17,10 — 17,35: Koncert życzeń (płyty). (-) CICHOR. 
17,35 — 18,00: „Bitwa pod Wilnem* w * лам 

roku 1831“ — odczyt z Warszawy wyglosi 
kpt. St. Połoski. - 

18,00 — 19,00: Koncert z Warszawy. 
19,00 — 19,15: Kom. LOPP-u. 
19,15 —19,30: „Przegląd filmowy" 

nowości — filmowe omówi Czesław "Miłosz: 
19,30 — 19,45: „Wycieczka do Trok'— 

z cyklu „Znasz-li ten kraj* — pogadanka I 
wygłosi dr. Stanisław Lorentz. 

19,45 — 19.55:: Program na sobotę i 
rozmaitości. 

19.55 — 20.00: Komunikat meteorologicz 
ny z Warszawy. 

20.00 — 20,10: Prasowy dziennik radj. 
z Warszawy. 

  

20,15 — 21,00: Koncert symfoniczny z 
Warszawy. 

21,00 — 21,15: „„Urocze miasto Sewił- 
la" — feljeton z Warszawy. wygłosi T. Strze 
telski. 

21.20 — 22,00: Dalszy ciąg koncertu z 
Warszawy. 

22,00 — 22,15: „Melodje kamieni“ 
feljeton z Warszawy wygłosi Z. Troniewski. 

22,15 — 22,30: Komunikaty z Warsza- 
wy. 

SOBOTA, DN. 20 CZERWCA 

11.58 — Czas. 
12.05 — 13.10 Koncert popularny (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. z Warszawy. 
15.45 — 16.00 Kom. sportowy z Warsz. 
16,00 — 16.50 Aud. i koncert dla młodzie 

ży z Warszawy 
16.50 — 17.10 — „Owady dżungli i lo- 

dów podbiegunowych* — odczyt z Warsza- 
wy wygłosi prof. St. Sumiński. 

17.10 — 17.15 Program dzienny. 
17.15 — 17.35 „Mala skrzyneczka“ — 

listy dzieci omówi Ciocia Hala. 
17.35 — 18.00 „Żarty logiczne" — edcz. 

ze Lwowa wygł. prof. K. Ajdukiewicz. 
18.00 — 19.00 Koncert popołudniowy z 

Warszawy. , 
19.00 — 19.15 Kom. Wil. Tow. Org i kdl 

rolniczych 
19.15 — 19.35 „Ze świata radjowego“ — 

pog. wygłosi Alfred Daun. 
19.35 — 19.50 Ciotka Albinowa mówi. 
19.50 -— 19.55 Program na niedzielę. 

00 Kom, meteor. z Warszawy. 

    

„00 Muzyka lekka z. Wars 
22.00 — 22.15 „Na widnokręgu" z War. 
22.15 — 22. 

z Warszawy 
22.20 — 22.50 Koncert 

Warszawy 
22.50 -— 24,00 Kom. 

na z Warszawy. 

AA 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 
ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 

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

17 MMM AA 
Policja dowiedziała się o wszystkiem od 

narzeczonej brata dzieciobójczyni Stefanji 
Stefanowicz, 

Postawione w stan oskarżenia, matka i 
córka Masłowskie, do winy się nie przyzna- 
ły, zrzucając całą winę na Stefanję Stefa- 
nowiczównę, jako morderczynię. Nie pomo- 
gły wykręty. Wina Masłowskich została cał 
kowicie udowodnioną i Sąd w dniu 16 mar 
ca rb, skazał babkę na 4 lata więzienia a 
matkę na 2 lata domu poprawy. 

W dniu wczorajszym sprawa ta, na sku 
tek skargi apelacyjnej, została. rozpoznaną 
przez Sąd Apelacyjny, który przyjął pod u- 
wagę wszystkie okoliczności łagodzące , i 
zmniejszył karę przestępczyń. 

Aniela: Masłowska została skazana na 2 
lata domu poprawy, Wincentyna Masłowska 
na jeden rok d. poprawy. 
Sztukowska. 3 

chopinowski 

m a 
i muzyka  tancez- 

    

20 Dod. do pras. dzien. radj, Kosmetyki 
Leczniczej 

z J, Hryniewiczewej. NiAnpiaiedhieče bez 
ul. WIELKA Jė 18 m.9, SPOSIEd. _ 

ronił adw, H.* 

    

  

TTTYE Г 2 mieszkania “ 
| la A Eee do. wy- 

Е B dzierżawienia lub od- 
DOKTOR sprzedania ad 2 lipca, 

$ rwindt ze wszystkiemi wygo- 
zy dami, kuchnia gazowa, 

choroby  weueryczne. 4 piętro. Mostowa 3 
skórne I mcczopłcicwe Spółdzielnia, Informa- 
ME 19, od 9 do t cje u dozorcy. 

Akuszerki| POSADY 
AKUSZERKA * 

SMIALOWSKA „atra ask а 
oraz Gabinet Kosmety- jąto. Biuro pośredniet- , 
CZNY, USDWA ZMA!SAC? wą prac Bagiń kiej 
ki, piegi, wągry, łapl=*. Wiejka Pohalanka 16-32 brodawki, karzajki, wy — оннн 

i Studentka padanie włosów. 
Mickiewicza 46 humanistyki posiadaj 

ca język fraricuski po- 

  

  

     

KOSMETYKAJ szukuje kondycji na . 
lato. Zgłoszenia _ м 
"Adm. „Šiewa“ pad 

„GABINET Gl — 
RACJONALNĘ,POtrzebny — ро- 

KOSMETYKI mo.nik fryzjerski od 
LECZNICZEJ zaraz. Zgłosić się 

WILNO, MICKIEWI pow. Wilejski Urban- 
э а6 kowski zakład fryzjer- 

p kobiecą Ski, 

Urodę konserwn- 

ali, odś je, dosko- „SZ na mi odświeża, nsnw й 
jej skazy i braki. Masėi lato Kalvwanyjska 16 m.1 
twarzy i ciała (pnie — g. 
Sztaczne opalanie cery) Studentka 
Wypadanie włosów ‹ 
łupież, Najnowsze zdo U. S. B.,  połonisika, 
bycze kosmetyki racjo przyjmie korepetycje 

nalnej, na czas feryj wakacyj- 
Codziennie odg,10-—-4 nych Zgłoszenie red. 

Z. P. 62, „Słowa* dla Marii С. 

Gerę "Re Kucharkę 
oprawia, pielęgnuje 

  

zaniedbanę zawodową restauracyj- 
ną z większą samo- 

z,oraz usuwa wady skóry. dzielną praktyką przyj- 
mę—Słonim, Mostowa 
7, „Kawiarnia Polska“. 
Zgłoszenia pismienne. 

Gabinet 

Cedió 

Przyj.w g.10-114-7 Kucharka 
W. Z. P. XE28, z dobrem gotowaniem 

mi świadectwami po- 

Letnisko 

szukuje posady Mickie- 

w maj. Dusienęty przy 

wicza 46 m. 17. 
oo ausa i pė 

stacji Czarny Bór. 
Informacje: Utiwersy- 
tecka 9—15. Obraz olejny 

Juljusza Kossaka, Król 
+-.Jan Sobieski, pod 

Tur KLA Wiedniem, . sprzedam. 
ko w pięknym dworze, 
pokoje od 25 do 50 zł. ЭВОН РОН 2: 
miesięcznie, Całodzien- ё 

1000 —1500 ne utrzymanie 5 zł. 
Kuchnia obfita i sta- 3 
tanna  informacje aaa ais aa ` 

cent do rozszerzenia 

  

11 do 6 w. Gimnaz- 
jalna 10-3. + * 

p "7 biorstwa, możliwy ро- 
aan MAŁO UdZIAŁ W ys 
2 k j skach. Zabezpieczę hi- 

po o e. potecznie ma  pierw- 
z używalnością salonu szym miejscu pó ban- 
i łazienki do wynaję- ku. Poważne pr 
cia. Kasztanowa 5 m.cie pod- „A. Z.* do 
4 Il-ie piętro. Administracji. 

  

  

  

Redaktor w.z. Witołd Tatarzyński. a 
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