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STOSUNKI HANDLOWE STANÓW ZJEDNO- 
CZONYCH Z ROSJĄ SOWIECKĄ 

Stany Zjednoczone są jedynem 
mocarstwem, które nie uznało rządu 
sowieckiego. W pierwszych latach 
przewrotu bolszewickiego St. Zjedno- 
czone były  prorosyjskie, ale antiso- 
wieckie. Były przeciwne  zdobyczom 
Japonji na Dalekim Wschodzie Rosyj 
skim, gdyż obawiały się wzmocnienia 
Japonji przez zawładnięcie źródłem 
surowców: węgla i nafty Sachalinu. 
Były przeciwne powstawaniu  nieza- 
leżnych od Rosji republik kaukaz- 
skich, bo Shandard Oil Company mia 
ło nadzieję otrzymania koncesji nafto- 
wej od Rosji i uważały za niekorzy- 
stne udzielenie politycznego Baku od 
rurociągu Batumu. W okresie konfe- 
rencji w Genui i Haadze Stany Zjed- 
noczone, oficjalnie nie uczestnicząc w 
tych konferencjach, miały swego ob- 
serwatora, który pilnował, by konce- 
51е naftowe Kaukazu nie zostały roz- 
dane  towarzystwom _ nieamerykań- 
skim. Shandard Oil Company, olbrzy- 
mie konsorcjum naftowe, obejmujące 
nietylko Stany Zjednoczone, lecz i sze 
reg innych krajów, usiłuje zawładnąć 
naftą Kaukazu. Broszury i książki biu 
ra prasowego Shandard Oil Company 
są prosowieckie lub  antisowieckie, 
zależnie od stosunków Shandard Oil 
"£ompany z Sowietami. 

Nieuznawanie Rosji _ sowieckiej 
przez St. Zjednoczone jest uwarunko- 
wane tem, że Rosja sowiecka nie u- 
znała 100 miljonów dolarów długu, 
zaciągniętego przez rząd Kiereńskie- 
go w Stanach i nie dała odszkodowa- 
nia obywatelom amerykańskim,  któ- 
rych mienie zostało unarodowione 
przez Rząd sowiecki. 

Brak dyplomatycznych  stosun- 
ków nie przeszkadza do rozwoju sto- 
sunków handlowych między obu pań 
stwami. Obrót handlowy Stanów 
Zjednoczonych z Rosją sowiecką w 
pierwszych _ latach _ powojennych 
zmniejszony szczególniej co do impor 
tu z Rosji, obecnie co do importu 
przechodzi normy _ przedwojenne, 
wprawdzie nieznacznie co do ekspor- 
tu jest kilkakrotnie większy od przed- 
wojennego. 

Handel zewnętrzy St. Zjednoczonych 
z Rosją: 

lata: w miljonach dolarów: 

przywóz: wywóz; 

1910/1914 20,9 24,6 

(przeciętnie) 

„1921 1,3 15,6 
1922 10 29,9 
1923 1,6 7,6 
1924 8,2 24,1 

1925 13,1 68,9 
1926 14,1 49,9 
1927 129 64,9 

1928 14,0 741 

1928 22,6 85,0 

1930. 244 1144 

W 1930 r. obroty handlowe St. 
Zjednoczonych z Rosją osiągnęły ma- 
«simum. W ostatniem półroczu daje 
Się zauważyć pewien spatdek obro- 
tów handlowych między temi dwoma 
państwami. Gdy od października 
1920 r. do marca 1930 r. Amtorg Tra 
ding Co  (Amerykańsko - Rosyjskie 
T-wo Handlowe) dokonały zamówień 
na sumę 60.4 milj. dolarów, w okresie 
od października 1930 r. do: marca 
1931 r. sumą zamówień wynosiła 33,4 
milį. dol., następują bowiem konflikty 
między St. Zjednoczonemi a Rosją 
sowiecką, wpływające na zmniejsze- 
nie obrotów handlowych między temi 
państwami. 

Wobec kryzysu 
który nawiedził Stany Zjednoczone, 
Wzrostu ilości bezrobotnych, propa- 
ganda bolszewicka zaczęła znajdować 
grunt w Stanach Zjednoczonych. Pre- 
zydent policji w New Yorku Grover 
Whalen ogłosił materjały, kompromi- 
tujące działalność agentów Rosji so- 
Wieckiej, oraz osób przez nich inspi- 
rowanych. Dokumenty te były badane 
przez komisję kongresu. Wywarło to 
wpływ na stosunki handlowe  rosyj- 

® amerykańskie. Przyszła na po- 
rządek dzienny  kwestja rosyjskiego 
dumpingu. Przeciwko  przywozowi 
antracytu rosyjskiego wystąpili pro- 
ducenci antracytu Stanów Zjednoczo- 

gospodarczego, 

nych, domagając się zwiększenia ceł 
"0 50 proc., t. 

2 

į. zastosowania ceł 

Brzeciwdumpingowych.. Na rosyjskie 
zapałki wprowadzono na wiosnę 1930 
1. cło dumpingowe, 25 lipca 1930 ro- 
ku dwa okręty, przybyłe z papierów- 
ką, nie otrzymały pozwolenia wyła- 
dowania tego towaru. Podniesiono za- 

'to odpowiedzi rządu sowieckiego 

rzut, że drzewo zostało wyrąbane 
przy pracy karnej, artykuł 307 ustawy 
celnej Stanów Zjednoczonych z 17 
czerwca 1930 r., jak i uprzednie usta 
wy celne, zakazuje przywozu  towa- 
rów, produkowanych przez - pracę 
przymusową więźniów lub niewołni- 
ków. Matthew Woli, wice-przewodni- 
czący związku zawodowego, rozpo- 
czął agitację przeciwko przywozowi 
manganu, produktów przemysłu drzew 
negoą wyrobów azbestowych. Wielki 
przemysł amerykański był niechętny 
tej agitacji, gdyż tracił na zakazach 
przywozu rosyjskiego. Przedstawiciele 
przemysłu elektrycznego, przemysłu 
maszynowego, przedewszystkiem trak-. 
torów i maszyn rolniczych byli zainte- 
resowani wywozem do Rosji sowie- 
ckiej. Przedstawiciele hut amerykań- 
skich pokrywają załedwie w 5 pro- 
centach miejscowym produktem zapo 
trzebowanie manganu i przywóz man- 
ganu z Rosji jest dla nich pożądany. 
Przemysł papierniczy Stanów Zjedno- 
czonych zorganizowany w Internatio- 
nal Paper Co. doświadcza strat z po- 
wodu wzbronionego przywozu. Fin- 
landja była głównym dostarczycielem 
papierówek Stanom Zjednoczonym. 
Papiernie amerykańskie nie są uza- 
leżnione od przywozu rosyjskiego, 
pragną jednak na niskich cenach ro- 
syjskiego surowca zarobić. Zostało za 
trzymanych 80 okrętów, naładowa- 
nych rosyjskiem drzewem, następnie 
w sierpniu dano pozwolenie na wyła- 
dowanie. W listopadzie zostało wy- 
dane wyjaśnienie do wyżej wspom- 
nianego artykułu 307 taryfy celnej o 
zakazie przywozu towarów, wyrabia- 
nych przez pracę niewolną. Importer 
winien był składać kaucję i udowod- 
nić w razie żarzutów Urzędu Celnego, 
że towar nie pochodzi z pracy niewol- 
nej. 10 lutego 1930 r. wydano rozpo- 
rządzenie, zakazujące przywozu rosyj- 
skiego drzewa budowlanego i papie- 
rówki z północnej Rosji powyżej 60 
st. szerakości. Stany Zjednoczone 
ne nie mają swych konsulatów w Ro- 
sji. Świadectwa pochodzenia wywie- 
zionego drzewa ma wydawać turecki 
konsulat, rezydujący w Moskwie. 
Rżecz naturalna, że kontrola jego nie 
będzie dostateczną i uciążliwą dla a- 
merykańskich konsumentów drzewa ro 
syjskiego. 

Domaganie się zakazu rosyjskiego 
importu, lub jego dopuszczenie zależ 
nem jest od szeregu interesów. Interna- 
tional Harwester Co., zwalczająca pe- 
wien czas przywóz rosyjski, osłabiło 
swą akcję w tym kierunku, otrzymaw 
szy zamówienie na dostarczenie znacz 
nej ilości maszyn rolniczych. Zjawie- 
nie się we wrześniu roku zeszłego ro 
syjskiej pszenicy w New Yorku wy- 
wołało akcję Farm Board przeciwko 
rosyjskiemu dumpingowi. 

Do przeciwników rosyjskiego przy 
wozu zaliczyć należy Wilhelma L. 
Monro, przewodniczącego amerykań- 
skiej ligi celnej, dowodzi on  potrze- 
by niepopierania  piatiletki. Związki 
patrjotyczne i zawodowe są przeciw- 
nikami importu rosyjskiego. Natomiast 
senator Borah walczy 0 utrzymanie 
stosunków handlowych z Rosją. Stycz 
niowy raport Komisji Fischa wykazu- 
je, że Stany Zjednoczone liczą obec- 
nie od 500 do 600 tysięcy komunistów 
! proponuje zaostrzenie walki z han- 
dlem rosyjskim, którego agenci stale 
popierają akcję komunistyczną. Eks- 
port Stanów Zjednoczonych do Ro- 
sji bawełny uległ zmniejszeniu. W 
1930 r. Rosja zakupiła za 7,3 miljo- 
nów dolarów bawełny, gdy w 1929 r. 
— za 29,5 milį. dol. w 1928 — za 
44.6, w 1927 — za 39,5 milj. dol. 
Zwolennicy handlu z Rosją przypisują 

na 
trudności, jakie spotyka obecnie eks- 
port rosyjski do Stanów  Zjednoczo- 
nych. Zmniejszenie się jednak przywo- 
zu bawełny do Rosji jest przedewszy- 
stkiem wywołane kurczeniem się jej 
przemysłu, wytwarzającego przedmio- 
ty bezpośredniej konsumpcji. Nato- 
miast przywóź produkcyjny dla prze- 
kształcenia struktury gospodarczej Ro- 
sji+ wzrósł Naprzyktad, traktorów 
sprowadziła Rosja ze Stanów Zjedno- 
czonych w 1930 r. za 29,9 milj. dola 
rów. gdy w 1929 r. za 14 miljonów do 
larów: W uprzednich zaś latach przy- 
wóz traktorów chwiał się od 2,8 do 
4,5 miljonów. Dla swych sowchozów 
i kołchozów Rosja potrzebowała w 
ostatnich czasach znaczną ilość trak- 
torów. Zachodzi jednak wiełkie pyta- 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Stolica Apostolska za- 
leca Ks. Kardynałowi 

Prymasowi 
opiekę religijną nad wychodź- 
twem polskiem we wszystkich 

krajach 
]. Em. Ks. Kardynał Prymas August 

Hlond otrzymał z Watykanu następują- 
ce pismo: 

„Sekretarjat Stanu Jego Świętobli- 
wości. 

Nr. 1215/31. ‚ 
Z Watykanu, dnia 26 maja 1931 r. 

Eminencjo! 
Wiadomo Waszej Eminencji, z ja- 

ką troskliwością zajmował się bez 
przerwy Ojciec Św. położeniem reli- 
gijnem wychodźców przeróżnych na- 
rodowości, którzy, przebywając zda- 
la od swych środowisk ojczystych, 
potrzebują tem staranniejszej opieki 
duchownej. Nic więc dziwnego, że 
Ojciec Św.. znając działalność, którą 
Waszą Eminencję z dobrem powodze- 
niem rozwija w tej dziedzinie, ze szcze 
gólną łaskawością przychylił się do 
wniesku, który Mu Wasza Eminencja 
dnia 10 maja przedłożył, prosząc, by 
Stolica Święta dla wzmożenia i lepsze- 
go skoordynowania starań, skierowa- 
nych ku zapewnieniu należytej opieki 
nad wychodźcami, oparła tę opiekę * 
6 zakon lub zgromadzenie,  któ- 
reby się tym szlachetnym zadaniom 
w szczególniejszy sposób poświęciło. 

Daje mi tedy Ojciec Św. miłe zle- 

cenie powiadomienia Waszej Eminen- 

cji, że On chętnie uchwala i aprobuje 

stojącą pod kierownictwem Waszej 

Eminencji centrałę opieki religijnej nad 

emigracją polską i że oddaje to dzie- 

ło opieki pod protektorat Waszej Emi- 

nencji, bo ma to przeświadczenie, że 

w ten sposób spotęguje się znacznie 

skuteczność tego apostolstwa i że Wa- 

sza Eminencja w swej „światłej . roz- 
tropności nad tem czuwać będzie. by 

we wszystkiem okazywano miejsco- 
wym ordynarjuszom i przedstawicie- 

lom Stalicy Św. należne im względy. 

Jego Świątobliwość wyraża dalej 

oczekiwanie, że starania Waszej Emi- 

nencji, uzgodnione szczęśliwie z Dostoj 

nym Episkopatem a poparte chętną 

współpracą ogółu, zapewnią wychodź- 

com polskim konieczną pomoc mo- 
ralną opiekę religijną. W tej myśli Oj- 
ciec św. zasyła jako zadatek i zapo- 

wiedź łask Bożych błogosławieństwo 

Apostolskie Waszej Eminencji i wszy- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Buiet Kólejowy. 
BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
fWIENIEC — Sklep tytoniewy — $. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jzdność”. 
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

      nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-€j 
Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerac 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację 

NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic! 

cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. 

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

Administracja nie przyjmuje 

zmieniane dowolnie. ,Za dostarczenie numeru do 

N. ŚWIĘCIANY — Księgamia T-wa „Ruch*. 
GSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, tl. Mickiewicza 13 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasłejski, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol, „Rach”. 

  

. Komunikaty oraz 

во 
wodowego 20 gr. 

Uzupełniające wybory w Płockiem 
Kięska Centrolewu — Sukces jedynki 

PŁOCK. PAT. — Według danych 
dotychczasowych z 81 obwodów па 
ogólną liczbę 155 w wyniku wyborów, 
uzupełniających do Sejmu w powiecie 
& 
  

płockim, płońskim, sierpeckim i rypiń- 
skim, padło na listę nr. 1 głosów 18.400 
— na listę nr. 4 — 15.100, na listę nr. 
7 — 26.040. й 

  

Dalsza redukcja uposażeń urzędniczych 
COFNIĘCIE DODATKÓW STOŁECZNYCH, BUDOWLANYCH, MORSKICH 

I KRESOWYCH 

WARSZAWA. 22-VI. (tel. wł. „Słowa”*). Dowiadujemy się, że w wy- 

niku przeprowadzonych na piątkowem posiedzeniu Rady Ministrów narad 

nad sytuacją budżetową i finansową państwa, w najbliższych dniach  uka- 

że się rozporządzenie Rady Ministrów mocą któgego z dniem 1 lipca r. b. cof- 

nięte zostaną dodatki specjalne do uposażeń urzędniczych, a mianowicie do- 

datek stołeczny, dodatek budowlany, dodatek morski, oraz częściowo doda- 

tek kresowy. Zarządzenie to ma dać w wyniku zmniejszenie wydatków pań- 

stwa o 55 miljonów złotych rocznie. 

Łącznie z zarządzeniem tem, wystosował premjer Prystor do wszyst- 

kich ministrów obszerne pismo okólne, w którem komunikuje, że oprócz 

zmniejszenia uposażeń urzędniczych o 15 proc. stało się dla rządu koniecz- 

nością zmniejszenie sumy wydatków o 300 milionów złotych. Rząd rozumie, 

że siłą rzeczy w chwili zastosowania skrajnych oszczędności budżetowych, 

uwaga wszystkich zwraca się na budżety wojska i szkolnictwa, pochłaniają- 

qe największe wydatki, Dalsze zmniejszenie wydatków wojskowych i wydat- 

ków Ministerstwa Oświaty, jest jednak niemożliwe, gdyż spowodowałoby 

niebezpieczne zmniejszenie się obronności państwa, lub doprowadziłoby do 

zredukowania kilku tysięcy szkół. Do obu tych ewentualności rząd dopuścić 

nie może. Zmniejszenie wydatków, związanj: z pracą mad usprawnieniem 

i uproszczeniem administracji, może dać praktyczne wyniki oszczędnościowe 

dopiero po upływie szeregu „niesięcy. — Tymczasem w dzisiejszej sytuacji 

skarbu, konieczne jest uzyskanie oszczędności bez zwłoki. Wobec tego rząd, 

zdając sobie sprawę z trudnego położenia gospodarczego państwa, musiał 

chwycić się środków radykalnych i skasować te dodatki, wynoszące w nie- 

* których miejscowościach do 20 proc. uposażenia. Rząd wierzy, że ta ciężka 

ofiara, będzie jednak przyjęta, jako ciężka, lecz nieunikniona konieczność, 

której wymaga dobro całego państwa, gdyż utrzymanie równowagi budżeto- 

wej musi być naczelnym nakazem nietylko dla rządu, ale i dla całego społe- 

czeństwa, na niej bowiem opiera się stałość waluty polskiej, zdobyta kosztem 

olbrzymich ofiar na rzecz społeczeństwa. 

WS SSRS SS AEA T SS RRKT 

stkim tyimn, ktėrzy Waszeį Eminencji 

w tej sprawie poparcia udzielają. 

Ciesząc się, że mam zaszczyt zako- 

munikować Waszej Eminencji, co wy- 

żej, korzystam z tej sposobności, by 

Waszej Eminencji wyrazić swą głębo- 
ką cześć, z którą najpokorniej całuję 
ręce, pozostając Waszej  Eminencji 
najpokorniejszym i oddanym sługą. 

(—) Kardynał E. Pacelli , 

i i i ii 

Roczne moratorjum da Europy udiełą(tany Zjednoczone 
Oświadczenie Prezydenta Hoovera 

WASZYNGTON, 21-VI — Prezy- 

dent Hoover zapowiedział, iż Stany 

Zjednoczone udzielą wszystkim zainte- 

resowanym państwom odroczenia na 

jeden rok spłaty długów; zaciągniętych 

w Ameryce. 

WARUNEK I CEL ODROCZENIA 

Po zatwierdzeniu uchwały przez 

kongres, rząd ameryk. odroczy spłaty 

długów amerykańskich obcych państw, 

przypadające w roku skarbowym, roz- 

poczynającym się w dniu 1 lipca, pod 

warunkiem, iż nastąpi analogiczne od- 

roczenie na jeden rok wszystkich spłat, 

należnych wielkim państwom wierzy- 

cielskim. Propozycja ta ma na celu 

udzielenie państwom zadłużonym moż 

ności odzyskania dobrobytu narodo- 

wego. 

NOCNY TELEGRAM HINDENBURGA 
DO HOOVERA 

BERLIN. 21.6 — „Montagspost* 
donosi, że prezydent Hindenburg ubie- 
głej nocy wysłał do prezydenta Sta- 
nów Zjednoczonych A. P. Hoovera te- 
legram, w którym oświadcza, że ze 
względu na rozpaczliwe położenie na- 
rodu niemieckiego, nie do pomyślenia 
jest ażeby Niemcy mogły znosić dłużej 
nałożone na nie ciężary reparacyjne. 
Prezydent Hindenburg, nawiązując do 
oświadczenia Hoovera o sytuacji Nie- 

Anglia przyjmie propozycję 
LONDYN. PAT. — Zapytany w lzbie Gmin przez przywódcę opozycji 

Baldwina premjer Mac Donald oświadczył, że rząd Wielkiej Brytanji przyjmu 
ie z całą serdecznością znamienne oświadczenie prezydenta Hoovera. My ze 

swei strory pragniemy natychmiast oświadczyć, -— mówił premjer — że w 
zasadzie przyjmujemy z zapałem propozycje prezydenta Hoovera i jesteśmy 
gotowi współdziałać nad opracowaniem szczegółów w celu wprowadzenia 
'w życie tego planii. 

Stanowisko Francji, Włoch i Japonii 
,. WASZYNGTON. PAT. — Ambasador francuski oświadczył w ponie- 

działek po południu, że dotychczas nie otrzymał żadnych wiadomości o 
przyjęciu. jakiego doznała w Paryżu piopczycja prezeydenta Hoovera. Tutej- 
sze koła francuskie sę naogół zdania, że Francja przyjmie tę propozycję. 

BERLIN. PAT. — Według doniesień „Berliner  Tageblatt“ rządy 
Włoch i Japonji wyraziły już swą zgodę na projekt Hoovera. 

nie, co do ich produkcyjnego użycia. 
Rosja sowiecka w swych instala- 

cjach opiera się głównie na Niemcach 
i Stanach Zjednoczonych. W. ostat- 
nich latach czyniła wszelkie wysiłki 
dla zjednania kredytów towarowych 

w Stanach Zjednoczonych, stąd pro- 
wadziła usilną reklamę swej akcji e- 
konomicznej w Stanach  Zjednoczo- 
nych. Załamanie się powodzenia Rosji 
w Stanach Zjednoczonych posiada 
międzynarodowe znaczenie. WI, St. 

miex, zwraca uwagę, że zapowiedziana 
z Ameryki pomoc, musi nadejść mo- 
żliwie jaknajprędzej, o ile ma być sku- 
teczna. (PAT) 

Czy Polska możeliczyć 
® 

na pomoc Ameryki 
Według doniesień z Nowego Yorku, 

plan prezydenta Hoovera dotyczy nie- 

tyłka pomocy dła Niemiec, ale także 

dla całej Europy. Wynikałoby z tego, 

že iane państwa, dotkniete kryzysem, 

a więc i Polska, mogą liczyć na po- 

moc Ameryki. 

Upaństwowienie rejentury | 
  

PŁOCK. PAT. — Wybory do Sej- 

mu Rzeczypospolitej Polskiej z okręgi! 

wyborczego nr. 9 pow. płocki przedsta- 

wiają się jak następuje: a 
Lista ne. 1 uzyskała 48.570 głosów 

(dwa mandaty), wobec czego z listy 

tej wchodzą Rudowski Jan i Pomia- 

nowski Stefan, lista nr. 4 — 31.397 gło 

sów (jeden mandat), Rutkowski Wła - 

dysław, lista nr. 7, 49.736 głosów (dwa 

mandaty), Niedziałkowski Mieczysław 

i Białoskórski Józei. 

Jedynka odniosła znaczny sukces, | 

gdyż padło na tę listę przeszło 5 tys. 

głosów więcej, niż przy poprzednich 

wyborach. Co do listy Nr. 7, zaznaczyć 

należy bardzo duży spadek, gdyż przy 

poprzednich wyborach uzyskała ona 

przeszło 63 tysiące głosów. 

Pogłoski o zamachu s 
stanu w Kłajpedzie 
Alarmy prasy króle- 

wieckiej 
KRÓLEWIEC. PAT. — Prasa kró- 

lewiecka podnosi alarm z powodu po- 

głosek, otrzymanych z Kłajpedy, jako- 

by związki nacjonalistyczne litewskie: 

w Kłajpedzie zamierzały urządzić za- 
mach celem usunięcia obecnego dyrek- 

torjatu, rozwiązania sejmiku kłajpedz- 

kiego, oraz zawieszenia autonomii, za- 

gwarantowanej w konwencji kłajpedz 

kiej. 

DEZERTERZY Z ARMJI LITEWSKIEJ 

W PRUSACH : 

KROLEWIEC. PAT. — Jak donosi 
„Ostpreussische Ztg.“, ponownie prze- 
szło ma stronę niemiecką 11 żołnierzy 

litewskich, należących do mniejszości 
niemieckiej w Kłajpedzie. Przed nie- 

dawnym czasem zbiegło z wojska li- 
tewskiego 5 żołnierzy. Dezerterzy ci 

zostali ukarani 2 — 3-dniowym aresz- 

tem, poczem odnośne czynniki niemiec | 
kie wyszukały im pracę w gospodar- 

stwach wschodnio-pruskich. Prasa kró 

lewiecka bardzo życzliwie odnosi się | 

do tych dezerterów, widząc w nich 
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ofiary brutalności i szowinizmu litew- | 

skiego. 3 

ZAKAZ WYJAZDU DZIECI NIEMIECKICH 
х 

KRÓLEWIEC. PAT. — Prasa królewiec- | 
ka notuje z oburzeniem, że gubernator Kłaj-- 
pedy odmówił wydania paszportów grupie 
dzieci niemieckich w Kłajpedzie, którzy mieli 
udać się na kolonje wakacyjne do Bawarji. 

Dotychczas corocznie, związki nacjonalistycz 

ne w Niemczech zapraszały do Niemiec dzie- 
ci Niemców kłajpedzkich, celem budzenia 

wśród nich poczucia narodowego. 

WARSZAWA, 22.VI (tel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, że w Mini- 

sterstwie Sprawiedliwości opracowany jest projekt ustawy © upafstwo- 

wieniu rejentury. Ustawa ta zmienić ma zasadniczo podstawy ustroju no- 

tarjatu polskiego w kierunku upaństwowienia go. 

Woj. Nowogródzkie niebędzie zlikwidowane 
WARSZAWA, 22-VI (tel. wł. „Słowa”). W związku z mianowaniem dotychcza- 

sowego wojewody nowogródzkiego p. Zygmunta Beczkowicza wojewodą wileńskim, 

ukazały się w prasie ponowne wiadomości o likwidacji kilku województw, a między 

niemi również województwa nowogródzkiego. W przeciwieństwie do tych wiadomości 

w kołach rządowych z całym naciskiem stwierdzają, że ani województwo nowogródz- 
kie, ani żadne inne obecnie zlikwidowane nie będzie. — Wojewoda nowogródzki na 

miejsce opróżnione przez p. Zygmunta Beczkowicza powołany będzie w ciągu najbli 

szego czasu. Dowiadujemy się, że wojewodą nowogródzkim zostać ma jeden z woj- 

skowych w stopniu pułkownika. 

Zmiana na stanowisku D-cy 19dyw. piechoty 
WARSZAWA, 22.VI (tel. wł. Słowa). Dowiadujemy się, że w najbliż- 

szym czasie dowódca 19 dyw. piechoty w Wilnie gen bryg. Tadeusz Ka- 

sprzycki oddany będzie do dyspozycji gen. inspektora sił zbrojnych. Do- 
wódcą 19 dyw. piech. w Wilnie mianowany będzi» płk. Godziejewski, 
obecnie dowódca jednej z brygad KOP-u. 
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ECHA KOLEJOWE 
  

JAK SIĘ W OGNISKU KOLEJOWEM 

Na występy gościnne nie wyjeżdżałem 
nigdy; wystarczało mi zawsze nasze Ognisko 
Wileńskie, w którem dość szerokie miałem 
pole do pracy, będąc członkiem Sekcji Te- 
atrałnej, począwszy od roku 1923. 

Karjerę swą sceniczną zacząłem od wno 
szenia tałerzy, otwierania i zamykania drzwi, 
krujenia dziurek w dekoracjach, lub podawa 
nia palt, ale czego się nie robi dla uki- 

Dziś, rzec mogę, nauczyłem się į 
che chodzić po scenie, i to zawdzięc 
fachowym siłom reżyserskim, jak p. p 
rema, Ścibor, Chmieżewski, Wyrwicz - 
rewski, Malinowski, pod których kierunkiem 
pracowałem od szeregu lat. Trzeba przy- 
znac, że Ognisko Wileńskie myślało o sztu- 
ce, kładąc często dość znaczne sumy na 
fachową reżyserję. * 

© gościnnych występach nie miałem zie- 
lonego pojęcia, tak, że mi nawet nigdy 
przez myśl nie przeszło, iż mogę być zaan- 
gażowany na wyjazd, — nigdy nie miałem 
tak wielkich aspiracyj! 

Aż tu nagle — grom z jasnego nieba! 
Pewnego pięknego poranka, zgłasza się 

do mnie jakiś nieznany mi pan z teką pod 

       

   

  

ZRODZIŁ „MŁODY LAS* HERTZA. 

50 esób na głowie — to nie żarty! Najgor- 
sze jednak jest to, że Francuz oddał ro- 
lę! I co ja teraz będę robił? Nie mam lite- 
ralnie nikogo! 

Na szczęście przyszła mi szczęśliwa myśl 
do głowy, więc powiadam: 

— Dam panu radę: wyś!łemy dziś je- 
szcze depeszę z opłaconą odpowiedzią 
jutro będzie Francuz. Tak też i zrobiliśmy, 
Bielecki oczywiście całą noc nie spał, cze 

c kając odpowiedzi, nazajutrz zrana w Ogni- 
sku listonos. z 

Biegnie - depesza.... Tylko dwa sło 

wa: „Przyježdžam, Radwan“. 
Te dwa słowa podniosły Bieleckiego na 

duchu —- odzyskał humor. 
— Idę teraz spać, — powiada — 

mam wszyśtko gotowe. 
Wieczorem premjera.... Francuz nie za- 

wiód'.. przy kasie ścisk nie do opisania..., 
ogorek poczwórnie skręcony przez wszy- 
stkie pokoje Ogniska, niczem przy wybo- 
rach do Sejmu; publiczność domaga się 

    

już 

gwałtownie biletów, połowa jednak odcho- 
dzi ze smutnemi mihami do domów: 
miejsc... 

brak 

Wykonawcy „Młodego Lasu* w Wołkowysku. 

pachą, dobrze wypchaną papierami, zapytu- 
jac o moje nazwisko. 

  
   

— Bielecki jestem, — powiada: — ja do 
pa w sprawach teatralnych!. 

— Ach tak, — proszę, niech pan siada, 
Czemi mogę Panu służyć?! 

— Otóż słyszałem, — powiada p. Biele- 
cki — że pan grał w „Młodym Lesie" w 
teatrze u Zelwerowicza, ponieważ zaś ja 
teraz tę sztukę wystawiam 'w Wołkowysku, 
więc przyszedłem pana prosić, czy nie ze- 
chciałby pan zagrać mi rolį „Antosia““? 

Zaskoczyło mię to narazie, — więc za- 
cząłem wykręcać się sianem, ale p. Bielecki 
przycisnął mię do muru, no i... zgodziłem 
się. Wszystkie niemal role w tej sztuce u- 
miałem na pamięć, widząc ją przez 30 razy 
w teatrze, więc trudności z nauczeniem się 
nie miałem żadnych. 

Na 3 dni przed przedstawieniem wyje- 
chałem, by zrobić kilka prób na miejscu; 
przyznam się jednak, że miałem pewne o- 
bawy, ałbowiem zapewniono mię, że ze- 
spół wołkowyski jest bardzo dobrze posta- 
wiony i gra znakomicie, 

Na miejscu jednak po próbie nabrałem 
nieco otuchy i wiary we własne siły. 

Przyjęto mnie bardzo serdecznie. Wszy- 
scy pracowali sumiennie, jak jeden mąż, a 
sztubacy byli w swoich rolach i wywiązy- 
wali się z zadania doskonale. 

Jedynie scena była zbyt małą, tak, że 
trudno było pomieścić , wszystkich grają- 
cych, szczególnie w IV-tym akcie, gdzie 
brało udział prawie 50 osób, a ponieważ 
miał to być wiec, ścisk nietylko nie raził, 
lecz przeciwnie, robił wrażenie bardzo dob- 
re. 

   

Od kilku. dni w całym Wołkowysku mó- 
wią tylko o „Młodym Lesie", 

Wszyscy zainteresowani... Wszyscy 
riecierpliwością oczekują premjery.. 
wiem  sztubacy to najlepsza ruchoma rek- 
lama, zresztą sama gu zbyt długiem 
cieszyta się powodzenićńi w stolicy, będąc 
grana około 200 razy zrzędu 

W przeddzień przedstawienia spotykam 
p. Bieleckiego rano — skwaszony, twarz za 
rośnięta, oczy zaczerwienione, — widok 
godny pożałowania. ‹ 

—- Co jest? — pytam się, 

z 

albo- 

  

— Może pan 
chory? Co się stało? 

— Panie, żebyś pan wiedział, co ja mam 
z tym „Młodym Lasem": od tygodnia już * 
nie sypiam wcale! Wyobraź pan sobie: o0- 
ni chcą, żebym jak był dla nich i reżyse- 
rem, i szewcem i krawcem, i stołarzem! 
Naprzykład wczoraj: pan sobie poszedłeś 

spać, a ja o mało ze skóry nie wyłazłem: 
przyłazi, panie - tego, każdy z nich z pre- 

; temu brak guzika do spodni! tam 
temu się pętelka urwała! innemu znowuż 
raramienniki się nie trzymają! Któś nie ma 
butów, lecz tylko pantofle, których włożyć 
nie może, bo mu pięta przez dziurawą 
skarpetkę wyłazi, wszystko do mnie! Albo 
wczoraj: za kulisami żona przyłapała męża, 
że flirtował zbytnio ze swoją partnerką! I 
co pan powie! Naturalnie Bielecki winien! 
Słowem, wieża Babel! Pomyśl pan:, tylko 

  

Biegnę za kulisy, przebieram się, charak- 
teryzuję, za chwilę jestem gotów. 

Przemówienie wygłasza p. Tatomir, dy- 
rektor Państw. Gimnazjum w Wołkowysku, 
Słowa padają treściwe i źwięzłe; słyszymy 
wreszcie burzę okłasków.... odczyt skończo- 
ny... 

Jedno uderzenie  gongu.... drugie... kur- 
tyna poszła do góry... Zaczęło się... idzie , 
jak z płatka. 

Za chwilę moje wyjście, mam 
inspicjent daje znak... wychodzę.... 

Serce mi wałi jak młotem... widzę setki 
par oczu, utkwionych we mnie, przygląda- 
jących się krytycznie, niby intruzowi, któ- 
ry nieproszony włazł nie w swoje towarzy- 
stwo. Teraz chwila decydująca, albo ja 
zwycię: 1 pozyskam waszą sympatję, al- 
bo pobłażliwe uśmiechy i szpety  wytrąca 
mnie z rówiacwagi i położę rolę na obie ło- 
pat 

   

tremę... 

      

     

    

Za chwilę już mam kontakt z publiczno” 
ścią: rozumie mnie, czuję się już panem 
sytuacji, trema mija, 

Na scenie obiad — podają cielęcinę, ma- 
karon, buraczki, wszystko prawdziwie, na- 
wet zupa gorąca, udaję, że jem, w rzeczy- 
wistości uważam na akcję, w dalszym cią- 
gu mam tragiczną scenę z rodzicami. P. 
Bychowska, jako matka jest świetna i jako 
partnerka — niezrównana, doskonale od- 
działywa na psychikę widza, czuję, że łzy 
ściekają mi po twarzy... efekt doskonały, 
wymęcza mię jednak ta šcena, zbytnio się 
może przejrauję. Wreszcie koniec aktu, — 
niemiłknące brawa i ogólne zadowolenie. Na 
wielu twarzach u widzów znać ślady silne- 
go wzruszenia, 

Przerwa... Za kulisami czeka mnie spora 
porcja cielęciny z buraczkami, to Małgosia 
troskliwie pamiętała o Antosiu, widząc, 
nie jadł cbhiadu, jestem wdzięczny i p 
grzeczność wcinam. Zaczynamy akt drugi 
iazie również gładko — biedny tylko Pfe- 
fer ciągle jest bity, bo musi grać prymusa, 
którego koledzy nienawidzą, nie wiem, czy 
to jest umówiona zemsta, czy też dziwny 

Ą okcliczności, gdyż trzeba pecha! że 
właśnie rolę Piefera powierzono nauczy- 
cielowi, obok zaś posadzono sztubaka, któ- 
ry przez cały ciąg drugiego aktu tak się 
nad nim znęcał i tak go grzmocił, że sam 

zmuszony byłem reagować, bardzo możli- 
sztubak narwany Znalazt okazję za- 
swemu profesorowi za wszystkie 

je dwóje, otrzymane w ciągu roku. Akt 
drugi, wreszcie mija, pozostawiając również 
silne wrażenie, Publiczność gorąco oklasku 
je. Podnosimv kurtynę kilka razy. 

Akt III-ci i IV-ty mija szczęśliwie 
sztuka skończona. Słyszymy jeszcze jednak 
rumor, hałasy, i oklaski; podnosimy kurty- 
nę -- z widowni dochodza nas głosy: „Bie 
lecki, Bielecki', wychodzi — jest zmęczony, 
pot kroplisty spływa mu z czoła, ale znać, 
na twarzy zadowolenie, sztubacy chwytają 
go zna ręce, rzucają do góry tak gwałtow 

i obawa, że pogubi najważ- 
swojej męskiej garderoby. Na 

szczęście, skończyło się pomyślnie. 
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Zamach na pociąg 
JASŁO. Pat. Nieznani sprawcy usiłowaii dokonać zamachu 

na peciąg osobowy, idący w kierunku Lwowa, przez rozkręcenie 
szyn pomiędzy stacjami Polanka-Karol a Krosnem. Uszkodzenie 
zauważono przed nadejściem pociągu i pociąg zatrzymano. Do- 
chodzenie w toku. 

Wagon porwany przez huragan 
Niebywała burza we Lwowie 

„LWÓW. Pat. Wczoraj po północnej stronie Lwowa szalała gwałtowna 
burza, która chwilami nabierała cech huraganu. W pobliżu stacji Domażyr, 
położonej w odległości 15 kim. od Lwowa, huragan oderwał od pociągu to- 
warowego ostatni wagonu i począł go toczyć szybko po pochyłym torze. 
ostatnim skręcie wagon wypadł z szyn. Pociąg osobowy, który na kilka mi- 
nut przedtem miał przybyć z przeciwnej strony, 
drugi tor i w ten sposób zapobiegł katastrofe. Podobny wypadek wydarzył 

zwrotniczy skierował na 

* 

Walka z ruchem antyreligijnym 
Poniżej zamieszczamy ciekawe uwa- 

gi p. Mirzy Tuhan - Baranowskiego 
na temat konieczności walki z ruchem 
antyrel gijnym. Autor, jako muzułma- 
nin, porusza to niesłychanie ważne za- 

  

gadnienie w sposób oryginalny choć 

niezawsze przekonyw.iący, szczegół- 
nie dla katolików. Głos p. pułk. Tuhan- 

. Baranowskiego uważamy pomimo to 
za bardzo znamienny, jako dowód po- 
trzeby jakiejś wielkiej akcji czcicieli 
Boga Prawdziwego, a przedewszyst- 
kiem chrześcijan. 

O konkretnych formach tej akcji 
niechaj powiedzą coś jednostki powo- 
łane. : 

Walka z religją szerzy się w zatrważają- 

się pomiędzy Brzuchowicami i Zaszkowem.iKatastrofle zapobiegła przytomność cy sposób. W ślady Rosji wstąpiła Hisz- 
umysłu zwretniczego, Który skierował pociąg na ślepy tor. 

7 esób zginęło od pioruna 
BURZA W PRUSACH WSCHODNICH 

KROLEWIEC. PAT. Podczas ostatniej burzy, która szalała nad Prusami Wschodnie- 
mi, zginęło od pioruna 7 osób, kilkanaście zas uległo ciężkim poj 

Wybory w Bułgarii 
SOFJA. PAT — Według dotychczasowych danych ministerstwa spraw > P 

wewnetrznych, wybory nie daly pomyšlnych wynikėw dla partji rzządowej. — Stawnego, wzywa wszystkich chrzešcijan do 
Mimo, że wyniki wczorajszych wyborów nie są jeszcze definitywnie ustalone, 
inożna 'uż obecnie przewidzieć, że blok opozycji w nowej Izbie, liczyć będzie 
ckoło 150 mandatów, a koalicja rządowa 65 —- 70 mandatów. Grupa mace- 
dońska posiadać będzie 8 mandatów, zaś komuniści 7 Należy zaznaczyć, 
że wszystkie inne ugrupowania polityczne, w tej liczbie socjaliści i blok lewi- 
cowy, nie zdobyły mandatu, ponieważ żadna z tych partyj nie zdołała pozy- 
skać n:ezbędnego minimum głosów. 

„ Wyjaśnienie faktu, niepomyślnego dla 
szukiwać należv w kryzysie gospodarczyni. który ogarnął kraj, 

rządu wyniku wyborów 
szczególnie 

jo zniżce cen zboza. Stało się to powodem wielkiego rozgoryczenia wybor- 
ców. Z drugiej strony zauważyć należy, że partja rządowa, która stoi u wła- 
dzy od 7 lat, starła się obecnie z potężnyni blokiem organizacyjnym, na cze- 
ie którego stoi Malinow. W skład tego bloku wchodzą agrarjusze, demokraci, 
*adykal: i liberali. Błok rozwinął w czasie kampanji wyborczej energiczną 
działaliość, która zapewniła mu znaczną większość głosów. 

  

na Białorusi Sowieckiej 
Trwające od dziesięciu dni na terenie 

Białorusi sowieckiej manewry wojskowe z0- 

stały w sobotę zakończone. Wszystkie od- 

działy, biorące udział w manewrach odeszły 

już do swoich garnizonów. 

W sierpniu, na pograniczu  polsko-So- 

wieckiem odbywać się będą wielkie mane- 

wry przysposobienia wojskowego t, zw. 
ogólno-robotnicze manewry p. w. 

Weźmie w nich udział ponad 150.000 ro- 

botników i członków komsomołu. 

  

  

  

  

Mnie również gratulują, jestem szczęśli- 
sy, choć wiem, te wszystkie gratulacje 
orowi sie należą, który tak trafnie, tak 
le i dokładnie uchwycił szlachetną syl- 

wetkę „Polskiego  Dziecka“, że wprost 
grzechemby bylo tę“ rolę zepsuč, 

      

   

To też dużo uwielbienia i zachwytu о- 
raz żywiołowej sympatji odczułem odrazu 
w duszy dla znakomitego autora. 

Oby takich ról było więcej! Dlatego, też 
wierzę, że „Młody Las" w Wołkowysku 
żyje! i żyć jeszcze będzie bardzo długo! w 
sercach młodzieży i społeczeństwa, pozosta 
wiając w duszach: nazawsze, może  niewieł 
kie, ałe trwałe ziarenko kultury. Takich 
przedstawień więcej, a zachęcimy  wszy- 
stkich do sztuki i sceny. L-wicz. 

„MŁODY LAS HERTZ». JEDZIE NĄ 
WYSTAWĘ MICKIEWICZOWSKĄ 

DO NOWOGROUKA. 

W związku z odbywającą się wystawą 
w Nowogródku, która ma — jak wiemy — 
ogromne znaczenie kulturalno - oświatowe, 
p. Budrecki, prezes Ogniska Kolejowego 
w Wołkowysku, poczynił odpowiednie sta,- 
rania, by wystawę uświetnić, znaną i cie- 
szącą się ogromnem powodzeniem sztuką 
Hertza „Młody Las". 

Jak się dowiadujemy, sztuka ta zostanie 
cdegrana przez wołkowyski zespół teatral- 
ny Ogniska Kolejowego, który już z powyż 

    ŚWIADCZY O 
GATUNKU     

  

szą sztuką był w Brześciu i Lidzie, wszę- 
dzie nadzwyczaj serdecznie witany. 

Z zespołem również wyjeżdżają wy- 
cieczki gimnazjalne, Kolejowe Przysposobie 
nie Wojskowe i orkiestra. 

Zespół, składający się z 50 osób, wiezie 
ze sobą własne dekoracje i kostjumy. 

To też Społeczeństwo nowogródzkie 
winno poprzeć ten wielki i sziachetny wy- 
siłek kolejarzy, przychodząc gremjalnie na 
rzedstawienie sztuki, którą” muszą zoba- 
vć bez wyjątku wszyscy, albowiem pó- 

zostawia ona w sercach widzów niezatar- 
te wrażenie żywiołowej sympatji do  pol- 
skich dzi: które wypowiedziały otwartą 
walkę rosyjskiej tyranji, stając w obronie 
ukochanej mowy ojczystej i prawi narodo- 
wych. 

Nadmienić jeszcze należy, że sztuka 
wyreżyserowana jest bardzo starannie, ty- 
tułowa obsada spoczywa w rękach najlep- 
szych i najzdolniejszych jednostek wołko- 
wyskiego zespołu teatralnego, który został 
na te przedstawienia specjalnie zasilony 
również kilkoma z najzdolniejszych człon- 
ków sekcji teatralnej Ogniska Kolejowego 
w Wilnie, 

Przedstawienia odbędą się w dniach 28 
i 29 czerwca, ceny miejsc niskie. 

Pozostaje teraz jedynie życzyć zespo- 
łowi jak najpomyślniejszych wyników, by 
ten szlachetny wysiłek kolejarzy był nale- 
życie zrozumiany przez odnośne władze, a 
życzliwie przyjęty przez inteligentne spo- 
łeczeństwo nowogródzkie. : 

    

    

   
   

ро- 

penja. Na Litwie i w Hiszpanji niespokojnie. 

Można sądzić, że w tej walce odgrywa 

ogromną rolę komunizm, ate to dotyczy chy 

„ba tylko Rosji, w której władza jest w rę- 
ku partji komunistycznej. W innych państ- 

wach komunistów nie jest znowu tak wiele, 

a jednak słyszymy o wystąpieniach rozma- 

itego charakteru, jasno wskazujących, że nie 

jedynie komuniści są temu powodem... 

Ks. Stefan Szamardin, «ościoła prawo- 

zjednoczenia w. cełu utworzenia jedynego 

frontu przeciwko wystąpieniom  antyreligij- 

nym. O tem wezwaniu podaje do wiado- 

mości p. W. Ch, w nr. 132 „Słowa”. 

Wałka z religja dotyczy nietylko chrze- 

ścijan. Prąd antyreligijny obala wierzenia i 

innych wyznań, zdawałoby się przeto, że 

jeżeli uznać, iż religje, oparte na wierze w 

Boga Jedynego i na wielkich zasadach mo- 

ralnych są dobre, to do walki winny przy- 

stąpić wszystkie wyznania. Wątpię, aby takie 

zjednoczenie mogłoby kiedyś nastąpić, gdyź 

„aieporozumień trwających od wieków mię- 

dzy Kościołami, nie da się łatwo zażegnać. 

Nadzwyczaj ciekawe jest to, że każdy ko- 

ściół ma swego Boga i nie uznaje boga ko- 

Ścioła innego. To samo zresztą widzimy u 

wszystkich narodów, tak np, w czasie wojny 

światowej, w której uczestniczyli wyznaw- 

cy wszystkich religij na świecie, każda wo- 

jująca narodowość modliła się do swego 

  
— Tęcza — Nr. 25, — W artykule p. t. 

„U źródeł prawdziwej niedoli" p. Józef „Ki- 
sielewski zastanawia się nad zagadnieniem 

  

nędzy, polemizuje z Boyem, który jako 
odek na nedzę propaguje zniniejszenie 

ilości urodzin. Dr. M. Wachowski omawia 

  

problem wychowawczy o „Sztubie' Leczy- 
ckiego. „Przez francuskie Polesie" — pro- 
wadzi nas prof. T. Silnicki. T, Waski daje 
humoreskę o „człowieku  fotogenicznym*, 

—- Świat —- Nr. 25. — O „Zmierzchu 
Angiji* mówi M. Szerer, L. Andre omawia 
pierwszą polska  historję  fitozofji prof. 
Tatarkiewicza. P „Paweł Popiel wypowiada 
szereg uwag na temat obecnej sytuacji go- 
spodarczej. Sport, kronika, recenzje, humo- 
reski, rozrywki umysłowe. 

Światowid — Nr. 25. Nowa 
polska gwiazda filmowa — K. Lubeńska, 
Edmond Gug, słynna tancerka paryska, 
ks. Otto Habsburg, pretendent do korony 
św. Stefana, Mussolini, pozdrawiający woj- 
sko, -Hussein, król  Hedżasu, Hubert Wil- 
kins —— i wielu, wielu innych utrwaliło swe 

    

podobizny na łamach ostatniego numeru 
„Światowida”: 

— Potogne Literaire — Nr. 55 — 56. 
Bogaty i.ciekawy numer został całkowicie 
poświęcony międzynarodowemu kongreso- 
wi, P. F. N.-Kiubu w Warszawie, w r. 
1930, Na pierwszej kolumnie ankieta w 
sprawie projektu polskiego Pen-Klubu co 
do zofganizo ia przy Lidze Narodów 
nagrody lirerackiej w wysokości... 100.000 
frenków waicarskich!.. Większość zapy- 
tanych przez recenzję zagranicznych  auto- 
rów przyjęła projekt życzliwie, wyróżnił 
się tylko Amatol Radó z Budapesztu, który 
swą negatywrą odpowiedź zaczął od tych 
znamiennych i mocnych słów: 

Nous Hongrois  n'avons aucune 
cofiance d la Societć des Nations, 'aguel- 
le n'a rien fait pour faire disparaitre les 
terribles injustices du traite de Trianon..." 

I zakończył: 
— „Que pouvons - nous espėrer d'une 

telle organisation? Rien de bon!'. 
Krótko a weztowato! 

  

  

   

      

  

      

  

  

Wezwanie 
Niniejszym wzywam Panów Leonarda 
Pikiela i syna Włodzimierza właści- 
cieli skiepu sukna w Wilnie do zwro- 
tu mnie wydanych im przezemnie 
grzecznościowych weksli na sumę 
4000 zł które niniejszym uniew ażniam 
i przestrzegam przed puszczaniem ich 

w obieg. 
Aleksander Kuszelewski 
mistrz krawiecki w Wilnie.   

  

    

  

     

  

   

      

     

   

Boga, prosząc o zwycięstwo, przyczem Niem 

cy wyraźnie mówi: „nasz niemiecki Bóg”. 

Bolszewicy twierdzą: kto nie z nami, ten 

przeciwko nam. To samo można powie- 

dzieć o niektórych naszych wyznaniach, nie- 

uznajacych innych i twierdzących, że poza 

ich wiarą niema zbawienia. 

Takie kościoły do ogólnego zrzeszenia 
nie przystąpią, W r. 29 widząc ogólny u- 

padek moralności, na łamach „Kurjera Wi- 

leńskiego* podałem myśl uformowania zrze- 

szenia, składającego się z ludzi wszystkich 

wyznań, szczerze pragnących _ uzdrowienia 

społeczeństwa. Mogło to być co$ w: rodzaju 

Armji Zbawienia w Anglji, I cóż? Artykuł 

przeszedł bez śladu, nikt z tych, komu trze/ 
ba było nim się zainteresować, tego nie zr: 
bit. Tak i w danym wypadku, możną podjąć 

alarm, bić we wszytkie dzwony, a sprawa 

zjednoczenia z martwego punktu nie zej- 
dzie. 

Szkoda że p. W. Ch. nie podaje w 
sposób zjednoczone, dajmy na to, kościoły, ; 

przystąpiłyby do walki bo jeśli wyrazi się ona 7 

jeno w nabożeństwach, procesjach i przemó 

wieniach z kazalnicy, to zawczasu powie- 

dzieć łatwo, iż rezultat będzie nikły, Trzeba 

dokonać czegoś innego. 

Gdy się czyta biografję wielkich aposto- 

tów religijnych, biją wprost . w oczy ich 

skromność, zaparcie się, całkowite oddanie 

się idei, dobroć, przejawiająca się w k 

dym postępku, ofiarność, bezinteresowno: 3 

To wszystko działało na tłumy, pociągało je 

i wpływ apostołów był przeto ogromny. Słu 

chali ich ludzie, wierzyłi i szli za nimi, wi- 

dzieli bowiem swemi oczyma, że nauczycie- 

le nietylko uczą jak trzeba żyć, ale sami 

żyją. Wychodząc z tego założenia, trzeba by- 

łoby i kapłanom wszystkich wyznań, poczy- 

nając od najwyższych dostojników wziać 
przykład z owych apostołów religji, szeroko 

otworzyć wrota swych mieszkań, aby każ- 

dy bez różnicy wyznania, a szukający praw- 

dy i łaknący pociechy o wszelkiej porze dnia 

miałby dostęp do pasterza. Trzeba im się wy 

zbyć wspaniałych mieszkań, bogatych szat 

luksusowych pojazdów, sutego stołu.. Pa- 

sterz nie czeka zaproszenia, sam idzie i od- 

wiedza bez różnicy wyznania zarówno bied- 

nych jak i bogatych, niosąc słowo pociechy 

strapionym, pomagając materjalnie z naj- 

skromniejszych swych zasobów pieniężnych. 

Nie wymaga on opłat za dokonywanie ob- 

rzędów, zadawalając się tem, co mu dadzą į 

znajdując radość i zadowolenie dla siebie wod 

pracy w imię najszczytniejszych ideałów dla 

moralnego uzdrowienia człowieczeństwa i 

ad majorem gloriam Dei. Gdyby gorliwi wy- 

znawcy Boga Najwyższego zechcieli tak po- 

stepować, otwarłyby się serca u udzi i na- 

stąpiłoby wówczas odrodzenie ducha ludz- 

kiego. 

Na to wymaga się wiele 

Czy znajdzie się ono? 

Przy takich warunkach, czy. może 

mowa o zjednoczeniu wyznań i walce 

szerzącym się ruchem antyreligijnym? 

Jak wiele znaczy słowo i dzieło, jak wie-. 

le jest ludzi, poszukiwających prawdy i wia 

ry, mogą świadczyć tłumy, zbierające się z 

całego świata w Holandji i słuchających prze 

mówień Krysznadżego. 
Stefan Tuhan - Baranowski. 

      

   

poświęcenia... 

być 
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KONKURS 
Zarząd Kasy Zapomogo Medyków Po 

lakėw Stud. USB. na pods*awie par. 3 p. B. 
oraz par, 25 p. G. Statutu K. Z. ogłasza dł: 
członków Kasy KONKURS na prace nauk“- 
we. 

Pod ocenę przyjmowane będą prace: 

|. — kliniczne — vpracowane na 
materjale statystycznym w <iinikach i 
talach Wojew. Wileńskiego i Nowogr 
kiego. 

Ii. -— teoretyczne — 2 dziedziny Medy 
cyny Społecznej, Higieny, Farmakologji, Pa 
telogii i t. p. 

Warunki konkursu: 

1 Prace winny być nadsyłone najpóź- _ 
nic, do dnia 15 listopada 1931 roku, do Wy 
Gziału | ekarskiego, na ręce Komisji Konkur: 
sowej. * 

2. Po terminie prace mogą byč przyje 
te tyllo za zgodą Komisji Koukursowej 

3. Prace nagrodzone na innych konkur 
sach nie mogą podlegać penownej ocenie, 
jax również i prace odrzucone, o ile temat 
precy nanowo nie został oprzcowany. 

4. Za najcelniejsze pra:e Zarząd Kasy 
wyznacza trzy nagrody: 

| — nagroda 250 zł. tdw:eście pięćdzie 
siąt zł,) 

Il. — nagroda 150 zł. 
zł.). 

Ilii — nagroda 100 zł (sto zł.;. 

5. Nagrody nie przyznane przez Komi 
sję Kcnkursową będą przekazane na konkurs 
następny. 

    

     (sto pięćdziesiąt 

Palais T VI EE III TI TS ЕНЕИ И РСЕН O OTC TI T III III TTT I ATI 

„NA MORZU 
Z początku po wyjściu Floridy 

w pełne morze kołysania fali prawie 
wcale nie odczuwało się. Olbrzymi 
statek lekko się chwiał, co zresztą ma- 
ło komu źle robiło. Dopiero w nocy 
zaczęła się duża fala. Zasnąć trudno 
było, gdyż fala rzucała statkiem we 
wszystkich kierunkach, tak, że na 
łóżku nie można było leżeć spokojnie. 
Po korytarzach i pokładach snuły się 
cienie podróżnych o błędnym wzroku 
i twarzach, wyrażających niewysło- 
wione cierpienie. Od czasu do czasu 
przechodził ktoś ze służby okrętowej. 
Tu znowuż uderzał obojętny wyraz 
twarzy, najzupełniej nieczuły na cier- 

"pienia ludzkie. Ja i tym razem okaza- 
łem się odpornym na kołysanie. Praw- 
da, że raz już byłem na dużej fali na 
Morzu Czarnem w drodze powrotnej 
z Konstantynopola, zaś na morzu Bał 
tyckiem w drodze ze Sztokholmu do 
Rygi na małym statku trafiłem na bu- 
rzę i byłem jednym z kilku podróż- 
nych, którzy nie chorowali. Na ten raz 

również kołysanie nic mi złego nie 
zrobiło. 

"  —A możeby zamknąć okno? 
zaproponował pan Prószyński, na co 
zaprotestowałem, gdyż sądziłem, że 
okno jest zbyt wysoko nad poziomem 
morza, bo mniej więcej na wysokości 
dwóch pięter, żeby fala je zalała. 
„Przy zamkniętem oknie byłoby zbyt 
duszno*, myślałem. Jednak rada oka- 
zała się słuszną. W pewnej chwili roz 
legł się trzask suchy, uderzenią fali o 
stalowy bok okrętu i woda plusnęła 
do kajuty. Do naszej kajuty dostało 
się stosunkowo niedużo wody, lecz 
nasi sąsiedzi zostali prawie całkowi- 
cie zalani 

Krzyk zrobił się nieopisany, gdyż 
w sąsiedniej  kajucie jechały jakieś 
dwie starsze panie. Przybiegł garcon 
ifemme de chambre i ze złemi mina- 
mi zaczęli robić porządki. Wszystkie 
okua pozamykano. Nazajutrz rano py 
tałem posługacza: czy: dużo osób cho- 
rowało? „O tak, odpowiedział, c'etait 
partout plain, mais c'est toujours la 
mene chose quand on passe le golf du 
Lion“. Okazuje się, że le golf du Li- 

  

on jest jednem 
miejsc świata. : 

Florida zatrzymała się na kilka go- 
dzin w Barcelonie. Kilka osób wsiad- 
ło. kilka wysiadło. Skorzystałem z te- 
go, by zwiedzić to miasto. które dzi- 
siaj jest wieksze od Madrytu. 

O godzinie |-szej po południu 
znowu byliśmy na pełnem morzu. Te 
1az posuwaliśmy się cały czas w 
kierunku południowym wzdłuż brze- 
gów Hiszpanii. 

Po śniadaniu wybraliśmy się z pa- 
nem Prószyńskim na zwiedzanie Stat- 
ku. Na najwyższym pokładzie trafi- 
liśmy na zajadłą walkę na pokłado- 
wyni placu tenisowym. W krótkim cza 
sie nauczyłem się tej odmiany tenisu i 
dzielnie stawiłem czoło w doublu i 
singlu. 

W czasie odpoczynku dowiedzia- 
łem się kilku szczegółów o Floridzie. 
Był to statek nowy, bo wybudowany 
w 1926 roku w Anglji. Pojemność — 
czteritaście tysięcy tonn, pchanych 
przez maszyny, opalane ropą o mocy 
przeszło ośmiu tysięcy koni. Obsługa 
statku składała się z około 200 ludzi. 

z najburzliwszych Pasażerów Florida mogła pomieścić 
przeszło tysiąc ludzi. Był to jeden z 
największych statków, / kursujących 
wzdłuż wybrzeży Afryki i do Ameryki 
Południowej. Oczywiście, Florida nie 
mogła konkurować z największemi 
statkami świata, lecz te kolosy rekor- 
dowe kursują tylko między « portami 
północnemi Europy i Ameryką północ 
pa. : 

Jeden z panów .— jak później się 
okazało -- doktór, żydek z Odesy, 
jadacy do Rio po nowe szczęście, za- 
czął pesymistycznie „wywoływać wil- 
ki z lasu*. „Państwo nie wiedzą, że 
w zeszłym roku takich samych olbrzy 
mów całych czternaście poszło na 
dno“. „jak na dno?'* „No tak, z całą 
obsługą i pasażerami.* — A w prasie 
sza, nikt nic nie wie. Towarzystwa 
okrętowe to ukrywają, boją się, że 
spadnie frekwencja podróżnych, więc 
rozgłaszają po Świecie, że podróż 
statkiem jest dużo bezpieczniejszą od 
kolei, ale to jest wierutne kłamstwo. 
No niech jaka większa fala wywróci 
Floridę na bok. Wtedy wszystko skoń 
czone i nic nas nie wyratuje. A wy- 

wrócić sie na bok Florida może bar- 

dzo łatwo". 
Wobec takich groźnych możliwo- 

ści sprowadzono jednego z ofice- 
rów statku i dano mu głos. Z oburze- 
niem zaczął zbijać wywody doktora - 
żydka. „Florida jest zbudowana w ten 
sposób, że nawet przecięta na połowę 
jeszcze nie zatonie, twierdził. Flerida 
składa się z ośmiu oddzielnych kamer, 
które w razie niebezpieczeństwa moż- 
na zamknąć hermetycznie i z których 
każda jest o tyle wielka, że może u- 
trzymać statek na powierzchni wody, 
niezależnie od innych kamer. Co się 
tyczy wywrócenia na bok, to jest ab- 
solutnie niemożliwe, póki pracują ma- 
szyny i póki funkcjonuje ster. Zresz- 
tą o ile popsułyby się wszystkie ma- 
szyny i o ileby połamał się ster, to sta 
tek, zdany na łaskę i niełaskę fali, wą 
tpliwe, czy byłby się wywrócił. Wię- 
cej niebezpieczne jest wtedy wyrzu- 
cenie statku na brzeg, lub rozbicie o 
skały, o ile są takowe w pobliżu.". 

Nie wiedzieliśmy, że te rozmowy 
były bardzo na czasie, bo chociaż 
wszystko było w porządku, póki ja 

byłem na statku, lecz w powrotnej 
drodze po przejściu Gibraltaru angiel- | 
ski statek wojenny wpadł na Floridę, 4 
wbijając się swoim dziobem w bok | 
tej ostatniej. Kilkadziesiąt ofiar było 
zabitych na miejscu, kilkadziesiąt ran- 
nych. Przyczyną katastrofy była mgła. 
W parę tygodni później oglądałem 
Floridę w porcie w Maladze, dokąd 
przyholowano prawie przeciętą na po 
łowę. Ogromna dziura w boku bliżej 
dziobu z pokręconemi potężnemi belka 
mi żelaznemi dawały pojęcie o sile u- 
derzenia. W dziurze pływała kawa i 
wszystko, co stanowiło ładunek dk 
dnie statku. Pomimo to Florida stała 
prościutko, niepodtrzymywana przez 
żaden inny statek. 

„Ale żeby pan widział tamten sta- 
tek", — przechwalał się zastępca ka- | 
płtana, którego znalazłem na statku — | 
„Dziub Anglika dziś nie egzystuje. 
Została tylko miazga. A my— za parę 
tygodni po prowizorycznem poprawie 
niu już o własnych siłach popłyniemy 
do Marsylji, gdzie wyremontujemv Flo 
ridę gruntownie. Prosimy wtedy zno- 
wu na pokład.*. A. Brochocki. 

‚ 
|



   
    
   
a 

    

2 

__ djować”, 

(Dokończenie) 
Z powyższego wynika, że Rząd o- 

becnie i w latach najbliższych (o ile 
nie liczyć na cuda) musi się w wydat 
kach ograniczyć do najniezbędniej- 
szych konieczności państwowych, jak 
ebrona, utrzymanie ładu i komunikacji, 
do nakładów najniezawodniej wzma- 
gajacych wytwórczość. 

Nakład, jakiego młodzież się doma- 
ga od Rządu, zwiększyłby przede- 
wszystkiem liczbę próbujących „„stu- 

Č“, a potem liczbę jako-tako wy 
_ kwalifikowanych bezrobotnych. Zwięk- 
szyłby kosztem niemałym. 

Do ucznia szkoły powszechnej 
' Rzad, o ile wiemy, dokłada około 50 

_ zł. rocznie, do ucznia gimnazjum rządo 
_ wego około 250 zł. Ile dokłada do prze 

_. ciętnego studenta rozmaitych wydzia- 
tów? Ile do dyplomu? O tem prasa do- 
tychczas milczy. Pachnie to bodaj ty- 
siacami i dziesiątkami tysiecy, a wy- 
maga rzetelnego obliczenia i opubliko- 
wania. 

3 Ježeli się stwierdza brak gotowego 
materjału na zawodowych oficerów, to 
Rząd daje odpowiedniemu odłamowi 
młodzieży bezpłatną naukę, ut'zyma- 

_ nie i zapewnia posady. Jeżeli okaże się 
_ brak podobny oficerów specja!nej oś- 

wiaty, lub zawodów, państwowo, czy 
_ społecznie niezbędnych, wypadnie zro 

bić to samo. Ale nie ponadto w warm 
obecnych Rząd zrobić nie może. 

si nadal mniej brać, niż brał w !a- 
1 ostatnich, więc musi mnie; dawać, 

niż dawał. 
już Cat kiedyś słusznie tłomaczył 

_ amatorom subsydjów rządowych, że na 
to. żeby dać 60 zł., Rząd musi pier- 

_ w ci wziąć około 100 — ze 20 zł. pój- 
_ dzie na aparat zbierający i około tego 
Žž na rozdzielczy. Więc Rząd nietylko 

|: „ ale każdy nieprowadzący gospo- 

      

    

  

   darki rabunkowej, musi się ograniczyć 
do załatwienia konieczności państwo- 
wych a jest aparatem zbyt złożonym i 
kosztownym do przenoszenia gotowych 
środków materjalnych z jednej warst- 

© yy społeczeństwa do drugiej, szcze- 
Śolnie tam, gdzie te środki są już na 
wyczerpaniu, lub pod naciskiem iiskal- | nyn: zagranicę uciekają. 

Luki w robocie Rządu wypełniała 
_ jako-tako w dawnej Rzeczypospolitej, 

w bogatej Moskwie przedwojennej, w 
najbogatszych Stanach Zjednoczonych 
instytucja dobrowolnej ofiary. Tam do- 
niedawna na podłożu bajecznego roz- 
kwitu gospodarczego rozwijała sie ona 
lak bujnie, że się poza granice włas- 
nego kraju przelewała. W Polsce Nie- 
podłegłej dzięki zniszczeniu wojennc- 
mu i przeciążeniu podatkami i Świad- 
czeniami przymusowemi jest w zaniku, 
nie pod względem zabiegów, ale pod 
względem wyników. 

Jest jedna smutna uwaga w Ко- 
mentarzach do omawianej uchwały 
młodzieży, w której jest część prawdy: 

„Selekcja młodzieży akademickiej о0- 
bywa się nie na zasadzie uzdolnień lub 
wiedzy, ałe na zasadzie kapitału i za- 
możności. 

Oczywiście, ideałem ustroju Rzeczy 
pospolitej jest taki, przy którym stały 
dopływ rzeczywistej elity do rządu i 
wyższego nauczania opiera się wyłącz 

J me na pierwszej z tych zasad. 
: Nie wiemy, jak ta sprawa w całej 
_ Połsce stoi. Selekcję taką regjonalnie 
zanoczątkowała od _ fundamentów 

zeszone Liceum  Krzemienieckie; 
czeniówka (szkoła powszechna 

„zy seminarjum) ma oddziały równole 
„tele, do których są przyjmowane tylko 

dzieci najzdolniejsze i uczące się naj- 
lepiei ze wszystkich szkół powszech- 
nycl Wołynia. 

*V miarę potrzeby i możności, o ile 
utrzymują sie nadal na wyższym pozio- 
mie, są one stypendjowane i w zakła- 
dach średnich tegoż Liceum i we wsze! 
kich pozamiejscowych średnich i wyż- 
szych, ogólnych i specjalnych, zależ- 
nie od rodzaju zdolności i powołania 
kandydatów. 

Kto wie, czy się i ten racjonalny sy 
_ stem selekcji zdołu nie załamie podczas 
kryzysu gospodarczego. Czy nie należy 
go uzupełnić hurtową selekcją zgóry? 

? Z 6-ciu nietęgo obsadzonych uni- 
Wersytetów wybrać 3 najwydajniejsze, 
tym. ile można dodać, pozostawiając 

«  fesztę ich własnemu losowi i ofiarności 
Prywatnej? 

Ale pogłębienie i usprawnienie selek- 
li — to jedna z największych konie- 
czności społeczno + państwowych, któ- 

  

   

iej usprawnienie ograniczy na razie 
iVlko nasza nędza, przewlekła, lecz 

miejmy nadzieję, nie wieczną, 
a. „udostępnienie wyższych  stu- 
djów szerokim  rzeszom  młodzie- 
ży pochodzącej z niezamożnych 
pracujących warstw narodu zaraz w 

sie skrajnych musowych oszczęd- 
ności budzetowych to niezdrowa 
mrzonka o jednym z absurdów orga- 
nizacyjno - gospodarczych, których 
nam i tak niebrak. 

Nie należy przy tem przesadzać zna- 
czenia szkoły, szkoły wyższej, jako rze 
komo jedynych wrót na drodze ku w 
žynom ludzkiego ducha i twórczego 
Czynu. Przecież nie gimnazjum rosyj- 

Dr. 6. Gierszun 
(choroby skórne i weneryczne) 

Dominikańska 77 Powrócił 

(Głos dyskusyjny z powodu art.: „Stanowisko wileńskiej młodzieży akade- 
« mickiej”.. Nr. 113 „Stowa“). 

skie i parę kursów medycyny zrobiły 
z Piłsudskiego twórcę niepodległości i 
zwycięskiego Wodza. Poza szkołą roz- 
winął się genjusz badawczy Darwina, 
wynalazczo - techniczny Edissona, 
przemysłowo - organizacyjny Forda i 
td. jeden 7 najjaśniejszych, najgoręt- 
szych duchów literatury rosyjskiej, Bie 
iiński, był nawet usunięty z Uniwersy- 
tetu wydziału humanistycznego „za 
niezdolność. 

Nie potrzebujemy wyrzekać się ro- 
mantyzmu, kiedy dał on nam pierwsze 
wcielenie marzeń ojców i dziadów w 
iormie niepodległości. „Każda epoka 
ma swe własne cele": Dziś radość 
z odzyskania niepodległości gaśnie, jej 
samej zagraża, jak nowy bezosobowy 
zaborca, najpospolitsza nędza mater- 
ialna, za którą i moralna się wlecze. 
Istotę romantyzmu stanowi, jak sądzę, 
niecofanie się przed pozorną nieosiągal 
nością celu, o ile on jest upragniony. 
Nową poprawką Piłsudskiego jest do- 
bór najrealniejszych środków.  [eżeli 
sobie teraz postawimy, jako cel, walkę 
z nędzą, to okaże się on tak przyziem 
nym i nieuchwytnym, że sam Piłsud- 
ski z „piłsudczykami* nie da rady. 
Wypadnie bodaj organizować do tej 
walki przysposobienie, jak „się organi- 
zuje przysposobienie wojskowe na 
przypadek walki obronnej z namacal- 
nym wrogiem zewnętrznym. Organizo- 
wać podobnie, ale inaczej. O ile tam 
pedagodzy i lekarze stawią słuszne o- 
graniczenia co do wieku, a starcy z na- 
tury rzeczy odpadają, to tu odpadają 
nieodwołalnie tylko niemowlęta i inwa- 
'idzi stuprocentowi. 

Trochę mniej trzeba szablonu i dy 
scypliny, a jaknajwięcej swobodnej ini 
cjatywy zdołu i zgóry. Kto wie — mo- 
żeby to była jedna z prostszych i krót 
szych dróg selekcji w bardzo obecnie 
pożądanym kierunku sprawności życio 
wej. Možeby i młodzież „studjująca”, 
rozczarowana prawdopodobną odmo- 
wą większych stypendjów i odroczeń 
zechciała wziąć w tem pogotowiu czyn- 
ny i wybitny udział. 

Przecież nędza podobno bywa mat- 
ką wynalazków. Może przy selekcji 
odpaść zupełnie przykry przywilej ma- 
jatkowy? 

Nie — zupełnie nie odpadnie: wał- 
ka z nędzą materjalną nie może sit 
toczyć samemi środkami niematerjal- 
nemi w rodzaju zamawiania. Papieru 
należy używać ostrożnie, szyłdów z na 
pisami —= nędza osłabia — można za- 
niechać wcale, ale bez jakichś nasion, 
narzędzi i t.p. obejść się niepodobna 
Na to trzeba choć trochę pieniędzy. Do 

Rządu zwracać się po nie w myśl po- 
wiedzianego wyżej niewypada i nie 
warto: kiedv zdecydował się z takiem 
opóźnieniem na drogę oszczędności, to 
już z niej tak prędko nie zawróci i 
wiele nie da, bo dać nie może. 

N. Czarnocki. 
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W dniu wczorajszym o godz. 14 przybył do "Wilna 

O.W U 

JEDNOSTRONNE OŚWIETLENIE SPRAWY Wojewoda Beczkowicz objął urzędowanie 
ZAWIŁEJ A WAŻNEJ nowomianowany 

Wojewoda Wileński p. Zygmunt Beczkowicz. : 
P. wojewoda Beczkowicz wyjechał w godzinach rannych samochodem z 

Nowogródka. żegnany przez władze i społeczeństwo zarówno w Nowogródku 
iak i w innych miejscowościach, przez które przejeżdżał. 

Na granicy województwa wileńskiego powitał p. 
wicza starosta powiatu wileńsko-trockiego, p. Radwański, 
wojewodzie do granic miasta Wilna. Na granicy miasta witał 

wojewodę Beczko- 
towarzysząc p. 

p. wojewodę 
starosta grodzki p. Wacław Iszora, wraż z komendantem P.P. na miasto Wil- 
no, p. Leonem Izydorczykiem. 

Po przybyciu do Urzędu Wojewódzkiego pan wojewoda Beczkowicz 
odbył dłuższą konferencje z ustepującym p. o. wojewody p. Stefanem Kirti- 

K'isem, poczem przedstawili sie p. wojewudzie naczelnicy wydziałów, oraz 

inspektorzy Urzędu Wojewódzkiego. Dziś p. wojewoda rozpocznie normalne 

wizędowanie od zaznajamiania się z poszczególnemi wydziałami. 
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SPOSTRZEZENIA ZAKLADU METE- 

GROLOGJ! U. S. B. W WILNIE 

Z dnia 20 czerwca 1931 r. 
Ciśnienie średnie w m.m, 763 

Temperatura średnia --21 

Temperatura najwyższa --24 

Temperatura najniższa --8 

Opad w mm. — 
Wiatr: południowy 

Tendencja — wzrost potem spadek 

Uwagi: pogodnie 

W. s. g. 2 m. 43 

ZG g-7 UE DQ. 
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— Starania o kredyty. Magistrat wszczął 

starania © kredyt w sumie 100.000 zł. na 

kontynuowanie robót kanalizacyjnych, Wy- 

dział techniczny chce wykorzystać sezon 

ua przeprowadzenie kanału murowanego na 

ul. Zygmuntowskiej, oraz rozpoczęcie budo- 

wy rurociągu, zasilającego stację pomp w 

ogrodzie Bernardyńskim. 

“ — 60.000 zł, bezzwrotnej pożyczki otrzy- 
mał Magistrat na akcję doprowadzania do 

porządku miejsc zniszczonych przez powódź. 

Ponadto Bank Gosp, Krajowego przyrzekł 

na ten cel 100.000. zł. 

— Regulacja ul. Zawałnej. Poczynając 

od 10 lipca rozpoczną się roboty przygoto- 

wawcze do zakładania szerokich chodników 

wzdłuż całej ul. Zawalnej. Chodniki będą za- 

łożone po obu stronach ulicy. 

— Będziemy mieli asfalt. Dowiadujemy 

się, że Magistrat rozpisuje w najbliższych 

dniach przetarg na wyasfaltowanie szeregu 

ulic, a mianowicie cdcinka od Ostrej Bramy 

do ul, 3 Maja t. į. do istniejącego już asfal- 

tu, z tem, że roboty mają być przeprowadzo- 

      

  

_ne jeszcze w bieżącym roku. 

— |]utro posiedzenie w sprawie „Arbonu”, 
We środę o godz. 10 rano, zbierze się w 
Magistracie komisja, składająca się z przed- 

stawicieli sekc nansowej, prawnej i tech 

nicznej, przybyłych specjalnie w tym celu Z 

Warszawy przedstawicieli tirmy  „Arbon“, 

dla ostatecznego omówienia i podpisania 
umowy na miejską komunikację autobusową. 

  

   
     

      

W trzy miesiące od chwili podpisania 

umowy ujrzymy na ulicach miasta wozy 

„Arbon“u“. 

— Elektrylikacja miasta, Magistrat ogło- 
i ograniczony pomiędzy krajowe- 

ami, wytawrzającemi kabel ele- 
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Dnia 1-go września b. r. otwiera się 

Koedukacyina przygotowawcza szkoła 
do tl, il i III oddział.) 

GIMNAZJUM 

Bohdany Jankowskiej - Machcewiczowej 
Zapisy dzieci przyjmuje się codziesnie 2—5. Mickiewicza 7 m. 2 

  

Przedwakacyjne posiedzenie sekcji historii 
sztuki Wileńskiego T-wa Przyjaciół Nauk 
Dnia 19-go b. m. w sali dziekanatu 

Wydz. Sztuk Pięknych USB odbyło się 
drugie zkolei zebranie uprzednio zor- 
ganizowanej sekcji historji sztuki na 
szego T-wa Przyj. Nauk. pod prze- 
wodnictwem prof. M. Morelcwskiego. 
Pióro 'trzymał prof. Archeologji klasycz 
nej USB. Gostkowski. 

Na sesję tę przy vyło około 20-tu 
osób, wśród których przeszło połowę 
stanowili najgorliwsi z pośród bada- 
czy kultury dawnega Wilna. żałować 
należy, że w gronie tem brakło tyle 
zasłużonych hist”yków naszego mia- 
sta: prof. ]. Kłosa i dyr. Wacława 

A bicia. 
Na skutek usilnej prośby p. - Eu- 

zebjusza Łopacińskiegu oczyść $- 
sji zmieniony był w ten sposób, że 
pierwszy wystąpił z reiteratem swvm 
naukowym prot Morelowski. Sz. pre- 
legent głęboko ujął swój przedmiot i 
szeroko omówił sprawę zbadanego 
przez się ewangeljarze ks. Anastazji, 
żony Bolesława Kedzierzawego. Zna- 
komity zabytek art"styczny, będący 
w związku ze sztuką walleńską, tego 
mianowicie ewengeljarza, który dzię- 
ki zabiegom prof. Marelowskiego zwró 
cony został niedawio przez iząd so- 
wiecki Polsce. 

„Prof. Morelowski. »oddając suum 
cuigue zastužonemų dyr. muzeum na- 
rodowego w Krakowie prof. F. Koperze 
zaznaczył, że on to pierwszy podał 
właściwą datę powyższego zabytku, 
pochodzącego z XIII wieku. : 

Badał ów ewangeljarz prof. Ko- 
pera jeszcze przed 30-ma laty w Pe- 
tersburgu,* stawiając swą o wielkiej 

У doniosłości naukowej tezę co do ge- 
nezy pochodzenia onego precyzyjne- 
go zabytku, szczęśliwie przez analo- 
gię z innemi objektami archeologiczne- 
mi owej epoki doszedł sz. prelegent 
do wykrycia jego autorstwa. 

Przy tej sposobności zestawił prof. 

Morelowski szereg  totogramów, za- 
demonstrowanych na sesji a wyświet- 
Jających przytem inne również zagad- 
nienia archeologiczne, tyczące się naj- 
dawniejszych okazów sztuki złotni- 
czej, przechowywanych w skarbnicach 
Krakowa, Płocka i t. d. 

Świetny referat naszego uczonego 
przypomniał kreślącemu te wyrazy 
ów Kongres Wileński z przed 38 laty, 
kiedy to pod przewodnictwem hr. Uwa- 
rowowej, naradzali się nad wspaniały- 
mi objektami sztuki dawnej archeolo- 
gowie przybyli z Warszawy, Mo- 
skwy, Kijowa, 1 & 4., a _ miano- 
wicie Berzenbergier z Królewca, bar. 
de Bay, hr. de Fleury, i in. z Pary- 
Ża etc. 

Wówczas to, pomnę, podziwiane 
były znane zresztą i przez angielskich 
archeologów zabytki skarbców kościel 
nych Wilna i N. Trok; relikwjarze i 
korony z XV i XVI stuleci. Zbadane o- 
ne były potem przez krakowskiego 
prot. Wład. Łuszczkiewicza i wil. ba- 
dacza kultury Kaz. Podernię. 

Po prof. Morelowskim zkolei za- 
brał głos na zebraniu sekcji historji 
sztuki T-wa P. N. skrzętny badacz ar 
chiwaljów wileńskich p. Euzebjusz Ło 
paciński, który gruntownie przy  po- 
mocy odkrytych przez się dokument- 
soo sprawę dziejów pałacu Go 
siewskich w zwi hi j je Ela Ss а2Ки z historją szpi 

Ów prelegent sympatycznie zilu- 
strował niektóre części murów onej 
posiadłości miejskiej, gdzie zwłaszcza 
uderzają oko wyglądem swym charak 
ierystyczne bramy. Zebrani żywo byli 
zainteresowani również i planem oko- 
licznościowym, dyskutując nad deta- 
lami jego topograficznemi. 

Był tu — jak wiadomo — w sta- 
rożytnóści pałac wojewody Aleksand- 
ra Gosiewskiego, którego wnuk  bi- 
skup zmarły w roku 1744-ym zapisał 
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ktryczny, z tem, ażeby kable te zostały do- 
starczone w roku bieżącym. 

Magistrat zamierza w r. b. przełożyć ka- 
ble od ul. 3-go Maja do mostu Zwierzy- 
nieckiego na ul. Jakóba Jasińskiego i ewen- 
tualnie na ul. Subocz, 

W ten sposób kabel prądu stałego został- 
by caikowicie usunięty i odtąd całe miasto 
korzystałoby wyłącznie z prądu zmiennego. 

Roboty związane z zakładaniem nowego 
kabla przewidziane są najdalej w sierpniu. 

— Spór © bałkony p. Pimonowa. Magi- 
strat ukończył układanie chodników przy ul. 
Ad. Mickiewicza, 

Wyjątek stanowi tylko ódcinek koło do- 
mu p. Pimonowa. 

Pomiędzy p. Pimonowym a Magistratem 
wyniki spór na tle zniesienia balkonów z 
filarami, na co właściciel nie zgadza się. 

Ostatnio Magistrat idzie na ustępstwa i 
zgadza się na pozostawienie balkonu przed 
hotelem „Bristol* dwa zaś boczne muszą być 
zniesione. 

— Odwiedzanie położnic zostanie zabro- 
nione w szpitałach. Ostatnio powstał pro- 
jekt zupełnego skasowania odwiedzania po- 
łożnych, znajdujących się w zakładach, gi- 
nekologicznych. Zezwolenie ma być udzie- 
łane tylko w nadzwyczajnych wypadkach, 
jak naprz. bardzo żkich powikłań przy 
porodzie, konieczność porozumienia  się 
chorej z mężem, lub najbliższą rodziną. Pro- 
jekt powyższy motywowany jest tą okolicz- 
niścią że do innych szpitali nie pr W 
tak wielka ilość osób w stanie nietrz 
jak do zakładów położniczych, gdyż w 
zku z narodzeniem się dziecka, ojcowi 
najbliżsi krewni położnic wyrażają  najczę- 
ściej swą radość w nadmiernem spożywaniu 
trunków i wszczynają awantury z persone- 
lem szpitalnym. 

— Liczni bezrobotni znaleźli pracę, Ostat 
nio Magistrat zatrudnił szereg bezrobotnych 
rozpoczynając różne roboty. Przy budowie 
drogi od ul. Raduńskiej do totniska na Poru- 
banku zatrudniono 80 osób, Przy budowie 
stacji autobusów dalekobieżnych — 60, przy 
czem jeszcze w b. tygodniu iłość ta ma się 
zwiększyć. 

Korzystając z zasiłków Min, P. i O.S. 
100 bezgobotnych otrzyma pracę na pięć dni. 

Pracować oniebędą przy oczyszczaniu 
ulic i regulacji ul. Zygmuntowskiej. 

— Prace na betoniarni miejskiej wstrzy- 
mano do września, Robotnicy, którzy praco 
wali dotychczas, zostali zwolnieni. Część z 
nich otrzymali zasiłki, pozostali zaś będą za- 
trudnieni przy wyrabianiu płyt betonowych, 
potrzebnych dla pokrycia kabla i wykłada- 
nia dołów kanalizacyjnych. 

Dotychczas robotę tę wykonywali przed- 
siębiorcy prywatni. 

WOJSKOWA 
— Poborowi będą informawani o przy- 

sługujących im prawach do odroczania służ- 
hy. Władze administracyjne i wojewódzkie 
otrzymały obecnie zarządzenie ministerstwa 
spraw wewnętrznych dotyczące informowa- 
nia pobórowych o przysługujących im ewen- 
tualnie prawach do odroczenia służby woj- 

j. Zdarza się bowiem że mniej uświa- 
owi, nie korzystają z przy- 

im prawa do odroczenia jako 
onkom utrzymującym rodzinę, 

jedynie z ji nieznajomości przepisów 
Obecnie na skutek powyższego zarzą 

ia przewodniczący komisyj poborowych, 
> dnia pe zakończeniu urzędowania 
informować będą w sposób zrozu- 

miały i nader szczegółowo poborowych o 
przysługującym im prawie do odroczenia: z 
tych czy innych względów, przewidzianych 
w ustawie wojskowej. Informacje udzielane 
będą ustnie. 

AKADEMICKA 
Kronika akademicka harcerska. Aka- 

demicką Drużyna Harcerska U. S, B. urzą- 
dza dziś we wfbrek ostatnią zbiórkę 
przed wakacjami, połączoną z wieczorem 
sobótkowym. Zbiórka członków drużyny 
i sympatyków o godz. 19.45 w lokalu przy 
ul. Zygmuntowskiej 16. Wycieczka potrwa 
kika godzin. . 

SZKOLNA 
— Kary admin. za nieprzestrzeganie pow- 

szechnego obowiązku szkoln. Min, W R. 
i O. P. opracowuje obecnie nowelę usta 

wy о powszechnym obowiązku szkolnym. 
Projektowane jest, aby za przewinienia, do- 
tyczące powszechnego obowiązku szkolnego 
wymierzane były kary w trybie administra- 
cyinym. Pedobnie w drodze ustawodawczej 

*gulowana ma. być jednolicie @@ całego 
państwa kwestja, dokąd mają wpływać 
grzywny szkołne, względnie, jaki fundusz ma 
być z nich utworzony. 

— Liceum Handlowe i Liceum ogėlno- 
kształcące im. Filomatów w Wilnie (z pra- 
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co ty 
pierwszorzędną powieść 

Warunki   

ZA 2 ZŁOTE 85 GR. 
Wydawnictwo „Moja Bibljoteka" 

w Warszawie, ul. Szczygla 7 

daje w prenumeracie miesięcznej 

najprzedniejszych 

Za tak niską cenę po wpłaceniu na konto P. K. O. Nr. 26,175. 

lub przekazem pocztowym, otrzymać można 

I timy powieki mielęcznie 
tworząc tym minimalnym wydatkiem własną „Moją Blbljotekę“. 

prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 

zł. 2 gr. 85, kwartalnie zł. 8.—, rocznie zł. 30.—. 
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Zuchwały atak bandy prze- 
mytników na żałnierzy 

JEDEN Z ŻOŁNIERZY RANNY. — DWAJ PRZEMYTNICY UJĘCI 

K.O.P. komunikuje z Turmont: Na granicy polsko-łotewskiej, niedaleko - 
Turmont, w nocy na niedzielę, kilku żołnierzy K.O.P., ukrytych w zasadzce, 
stoczyło walkę z uzbrojoną bandą przemytników, przekraczającą granice z 
Łotwy do Polski. 

Oddział K.O.P. oddał szereg str. załów, zaś ze strony przemytników pa- 
dło ponad 30 strzałów, oddanych z krótkiej broni palnej. Zatrzymano jedne- 
go z przemytników, wraz z koniem i wozem, na którym było 6 worków cu- 
kcu. Dwaj ranni przemytnicy, korzystając z ciemnej nocy, zbiegli. Zarządzono 
za nimi pościg. 3 

W czasie utarczki jeden z żołnierzy K.O.P. ugodzony został przez prze 

miytnika jakiemś tepem narzędziem i doznał poważnego obrażenia. W tym 
samym czasie w pobliżu tego miejsca przedzierała się przez granicę z Polski 
do Łotwy druga banda przemytników. Jednego 7 członków tej bandy schwy 
tali żołnierze K.O.P., dwaj inni zaś przemytnicy, pod osłoną nocy, zbiegli na 
ł otwę, 

Międzynarodowa złodziejka w potrzasku 
LITWINI WYSIEDLILI JĄ NA TERYTORJUM POLSKI 

W niedzielę Litwini odrzucili na nasze terytorium młodą kobietę, z dokumentów 
której wynikało, że jest to Fruma Kraszvńska, znana złodziejka międzynarodowa, po- 
szukiwanz od dłuższego czasu przez szereg urzędów śledczych a m. in, i wileński. 

Zbiegowie z więzienia w Olicie 
przedostali się do Polski 

W reionie Olkienik, na terytorjum Polski przedostało się trzech osobników: jak 
widać, straż litewska spostrzegła ich w ostatnim momencie, gdyż uciekinierom udała 
się zbiec, mimo silnej strzelaniny. Badani, zeznali, że we czterech zbiegli z więzienia w 
Olicie, lecz po drodze byli zauważenł i ścię: ani, Podczas pościgu jeden z nich został za- 
bity, pozostałymi ndato się przedostać aż do granicy, gdzie znów trafili na patrol straży 
granicznej. Mimo silnego obstrzału, wszyscy trzej zbiegli, 

/ Uciekinierami zajęty się władze. 

Zatarg rzeźników słonimskich 2 rabinatem 
Rzežnicy słonimscy złożyli prośbę do ra- 

bina o zmniejszenie pobieranych na rzecz 
rabinatu słonimskiego opłat za ubój bydła 
przez rzezaków, motywując swe stanowisko 
ciężką sytuacją finansową, i zmniejszeniem 
się konsumpcji mięsa koszernego. 

Prośby tej. rabin nie uwzględnił i wobec 
odmowy rzeżników dalszego opłacania na 
rzecz rabinatu dotychczasowych stawek, za- 
bronił rzezakom uboju bydła w rzeźni i 
wydał odezwę do ludności żydowskiej, w 
której zabrania Żydom, pod groźbą klątwy 
zakupywania mięsa, które uważane ma być 

    

jako „tretne“ i „padte“. 
Rzežnicy ze sweį Strony wydali oficjal-“ 

' komunikat, w którym  usprawiedliwiają 
stanowisko i wyjaśniają powody, dla 

których zmuszeni byłi prosić rabinat © 
zmniejszenie opłat. 

Wobec niezmienienia decyzji rabina, rzeź 
nicy oświadczyli, że w wypadku, jeśli -ra- 
bin prośby ich gie usłucha, zmuszeni będą 
sprowadzić "do Slonima nowego rabina i 
dwóch rzezaków. 

Obecnie Słonim pozostaje bez mięsa ko- 
szernego. 

      

   
zkół państwowych) przyjmują zapisy 

ziennie od godz. 10 — 2-ej (ul. Želi- 
gowskiego 1, m. 2). 

Egzamina wstępne w Liceum  ogėlno- 
kształcącem do klas od wstępnej do Vl-ej 
włącznie odbędą się w dniach od 24 — 26 
czerwca 1931 r. 

Dla życzących od kl. IV-ej nauka łaci- 
ny według programu gimnazjalnego i od kl. 
v-ej nauka pisania na maszynach. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win- 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 

6 klas szkoły średniej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie Wydziału Ili T-wa Przy- 

jaciół Nauk odbędzie się w dniu 23 czerwca 
r. b. we witorek o godzinie 7 wiecz. w lo- 
kalu Seminarjum Historycznego (Zamkowa 
11). Na porządku dziennym: 1) referat= ks. 
prof. Wilanowskiege p. t. Geneza priviłegium 
fori dla duchowieństwa, 2) sprawy admini- 

stracyjne. 
— Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 

Na posiedzeniu naukowem, które odbędzie 
się dnia 24 czerwca, we Środę, o godz. 8 
wiecz, w Seminarjum Fi!ozoficznem Uniwer- 
sytetu, prof dr. Bogumił  Jasinowski, Wy- 
głosi adczyt p. t.: „Podłoże schołastyczne 
systemów racjonalistycznych XVill-go wie- 
ku'. Wstęp dla członków Towarzystwa i 

wprowadzonych gości, 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XXI Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
Środę dnia 24 czerwca 1931 r. o godz ] 
w sali własnej przy ulicy Zamkowej 

Perządek dzienny: 
1) odczytanie protokułu ostatniego posie- 

    

kamienicę ową na rzecz szpitala. 
Jeszcze w początkach XIX stulecia 

a więc już za rządów carskich szpital 
ów nosił miano swego fundatora. Do- 
piero później władze rządowe wileń- 
skie nadały mu miano „Sawicz'*, nie- 
słusznie wiążąc dzieje tego szpitala z 
imieniem jednego z obywateli miejsco 
wych. Poszła od tego imienia i na- 
zwa samej ulicy. Oczywiście, nazwa 
„Szpital im. wojewody i biskupa Go 
siewskich'* była w następstwie rządów 
iusyfikatorskich w Wilnie nieprawo- 
myślna. Słusznie też uchwalono na se- 
sji przygotować memorjał w sprawie 
zmiany nazwy szpitala i przedłożyć ^ , 
go miarodajnym czynnikom rządowym. 

W końcu zebrania przewodniczą- 
cy jego zakomunikował, że na jesie- 
ni po wznowieniu działalności sekcji 
hist. sztuki T. P. N., przedłożone z0- 
staną jej członkom referaty: archiwar- 
jusza Rossiaka, w sprawie dziejów 

kościoła gotyckiego św. Anny w Wilnie 
o których tak rewelacyjnie, nie wiem, 
czy jednak najsłuszniej mówił na 

uprzedniej sesji sz. ks. - Śledziewski. 
Dalej referaty L. Uziębły o byłej ga- 
lerji obrazów w pałacu  Werkow- 
skim pod Wilnem, architekta St. 
Narębskiego o  kryształowem  skle- 
pieniu wykrytem przez niego (zna- 
ne ono było nieco i przez. p. 
Wacława Studnickiego).  skrytem 
gdzieś w murach klasztoru p. p. Be- 
nedyktynek w Wilnie, i wreszcie u- 
zupełnienia innych członków do złożo 
nych na pierwszych sesjach 'tej sekcji 
referatów. ы 

Nader pouczające zebranie z dn. 
10 b. m. w gościnnym dziekanacie 
Wydz. Sztuk Pięknych USB. trwało 
przeszło 3 godziny, nie nużąc mimo 
to zgromadzonych członków, rozcieka 
wioriych w poruszonych tematach nau- 
kowych. S-czyk. 

LIST DO REDAKCJI 
Uprzejmie proszę o wyrażenie w swem 

poczytneni piśmie mego  serdecz nego po- 

dziękowania doktorowi chirurgowi szpitala 

Św. Jakóba W. P.  Kucharskiemu, dzięki 

któremu i zawdzięczając wyłącznie jego 

troskliwości dla swych pacjentów, potrafi- 

łem znieść tak ciężką operację jamy brzu- 

sznej. Również tą drogą składam serdeczne 

podziękowanie całemu personełowi chirurgi- 

cznego oddziału szpitała Św. Jakóba, który 

Stoi na wysokości swych zadań. 

Jan Budkiewicz | 
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dzenia, 2) dr, ]. Samborski: Teratoid mesen- | 
terii, 3) doc. dr. S. Bagiński: Z histochemji 
wapnia śródtkankowego, 4) prof. dr, K. Pel- 
czar, stud, Hofbauer, stud. Kołoszyński: Z 
badań nad dopełniaczem surowicy krwi lu 
dzi, dotkniętych nowotworami złośliwemi i 
płytkami krwi zwierząt z rakiem  doświad- 
czalnym, 
‚ ‚ — Elektryfikacja Wilna. Zapowiadany* 
już oddawna wieczór dyskusyjny na tak in- 
teresujący i doniosły dla naszego miasta 
temat, elektryfikacji Wilna, odbędzie się dzi- | 
Siaj, we wtorek, 23 b, m. o godz. 20 w sali 
Stowarzyszenia Techników przy ul. Wiłeń 
skiej 33. Wieczór rozpocznie się prelekcją 
dyrektora Elektrowni Miejskiej p. inż. Glat- 

24, mana Wstęp wolny, 
— Spawozdanie z ogólnego Zebrania Zw, 

Lokatorów. W dniu 7 b. m. odbyło się ogól 
ne zebranie Zw. Lokatorów i Sublokatorów 
m. Wilna, 

Po sprawozdaniu z działalności Związku 
na polu obrony ogólnych interesów łokator- 
skich 1 w dziedzinie niesienia pomocy praw 
nej członkom Związku, oraz po sprawozda- 
niu kasowem i Komisji Rewizyjnej, wybrano 
nowe władze związkowe. > 

Nowy zarząd dnia 13 b. m. 
wał się w sposób następujący: prezes — E. 
Brodzki, wiceprezes M. Stejgwiłło i S. Bro- 
ches, sekretarz — B. Jurkanis, skarbnik 
— S. Sajet: członkowie zarządu: F. Abra- 
mowicz, M. Grosman, J. Ciemnołoński, |. 
Czuchowski, M, Majzel. 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: A. 
Tarabon i J. Kresin. 

— Ze Związku Sybiraków. W dniu 6 
czerwca 1931 roku o godzinie 17 w nowym 
Jokalu przy ul. Jagiellońskiej nr. 1 m. 4, od- 
było się doroczne Walne Zebranie W:leńskie 
go Okręgu Związku Sybiraków, w obecnoś- 
ci delegata Zarządu Głównego Związku Sy- 
biraków w Warszawie. 

Na powyższem zebraniu dokonano wy- 
borów uzupełniających Zarządu Okręgu po- 
wołując dodatkowo do Zarządu Okręgu p. 
Kazimierza Berezowskiego, na członka Za- 
rządu, p. Władysława Woronicza na skarb- 
nika Zarządu i p. Piotra Gulewicza na se- 

(Dalszy ciag kroniki na stronie 4-ej.) 

ukonstytuo- | 
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Turniej tenisowy o mistrzostwo m. Wilna 
W dniach 26, 27, 28 I 29 b.m. odbędzie się na kortach parku im. gen. 

Żeligowskiego turniej tenisowy o mistrzostwo m. Wilna. 
Program turnieju przewiduje gry: pojedyńczą pań, pojedyńczą panów, 

podwójne oraz grę mięszaną 
Ponieważ nie przewidziane jest klasyfikowanie zawodników słabsi, kt 6- 

rzy edpadną w pierwszych rozgrywkach będą mogli wziąść udział w grze 
pocieszenia. 

Gry odbywać się będą: 26 | 27-go w. godzinach popołudniowych, 28i 
w godzinach ranńych i po południu. . 
Udział w turnieju mogą brać wszyscy zgłoszeni do P. Z. L. T. Wpisow e: 

1.50 do gry pojedyńczej, 2 żł. do gry Pono a prócz tego każdy zawod- 
nik, niezależnie od Ilości gler—3 zł. na P. 

Zapisy należy klarować do 25-go włącznie na ręce kierownika parku Im. 
gen. „eligowskiego. 

* 

Jak nas Informują tegoroczne mistrzostwa tenisowe zgromadzą rekordo- 

"mą w nich udział tenisiści warszawscy. 
wą ilość zawodników gdyż prócz wszystkich zawodników miejscowych wez- 

Mecz tenisowy AZS - (Warszawa) AZS -(Wilno) 
Ostateczny wynik 9 : 2 dla Warszawy.P.p. Grabowieccy i Jankowski zdoby- 

wają punkty. 

Jak przypuszczaliśmy po pierwszym 
dniu meczu, warszawiacy łatwo upora- 
li się z naszemi reprezentantami i za- 
brali puhar na rok. 

Trzeba przyznać, że nasi zawodni- 
cy grali w niedzielę znacznie staran- 
niej. Nie strzelali już Panu Bogu w 
okno a przeciwnikom na radość. Do- 
ubleantów było znacznie mniej. Jednak 
przeważali techniką i rutyną i 'taktyką 
meczową. Cykali gdy było trzeba, ata- 
kowali w miarę i wygrali. : 

Rząd — Pimonow 6:4; 6:2; ładna 
spokojna gra, przyczem Rząd wykań 
cza cały szereg piłek prży siatce. 

Pierwszy punkt dla Wilna zdo- 
bywa Jankowski, zeszłoroczny zwy- 

 ciężca puharu „Słowa', który po bar- 
dzo mądrej grze bije  Kosarskiego 
4:6; 8:6; 6:2; W drugim secie wa- 
lący zapamiętale naoślep  Kosarski 
ma dwa pod rząd 3 matchbaale 

_ ulokował je wszystkie precyzyjnie w 
siatce poczem speszony przegrał cały 

' mecz. jankowski wysokiemi lobami i 
_ dobrą obroną zupełnie wyprowadził 
| z konceptu Kosarskiego. 

W mixcia Drojecka — Zbyszewski 
tozprawili się żwawo z Dowboro- 

wą i prof. Weyssenhoiiem 6:2; 6:2; 

” 
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— Pani Dowborowa grała b. dobrze była 

! 
dostatecznie zgrana z partnerem. Po 

się piłką nie do niej należącą. To psu- 
"ło całość. 

ai P. Grabowiecka uległa po zażar- 
_ tej walce p. Załeskiej 5:7; 7:5; 4:6; 

Zaleska górowała precyzją i spokojem 
a Grabowiecka za często pozwalała 

+ sobie na zbyt mocne strzały... w tylną 
__ siatkę. 

___ Najlepszy bezprzecznie gracz Wil- 
na Grabowiecki przegrał z mistrzem 
A. Z. $. Warszawa Zbyszewskim — 
3:6; 8:6; 2:6; Po paru minutach b. 
nerwowej gry Grabowiecki wziął się 

ostro do pracy i drugi set mimo stanu 
2:5 dla Zbyszewskiego rozstrzygnął 
na swą korzyść. W trzecim nie starczy 
ło mu sił. 

Double Pałęcki — Zbyszewski — 
 Achmatowicz — Pimonow wygrali 
warszawiacy: 6:1; 6:1; Wilnianie nie 
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szeregu b. dobrych zagrań wyrywała . 

mieli nic do powiedzenia, zresztą 
świadczy o tem wynik. W parze wi- 
leńskiej Pimonow wypadł znacznie le- 
piej od Achmatowicza, który unikał 
doubleantów ale grał poniżej formy. 

Wreszcie małżonkowie  Grabo- 
wieccy zwyciężyli nie bez trudu Za- 
leską — Hincza 7:5; 5:7; 6:0. U 
warszawian role zmieniły się i Za- 
leska grała b. dobrze przy siatce, a 
Hinvz partolił z tyłu. Wobec takiej 
kombinacji porażka była całkiem za- 
służona. 

Taki jest oto obraz walk o puhar 
firmy „„Dunlop'. Przegraliśmy najzu- 
pełniej zasłużenie. Nasi reprezentanci 
pozbawieni rozegrywania meczy z 
cudzemi, bodaj nawet i nielepszymi 
cudzemi, bodaj nawet i nielepszemi 
od siebie zawodnikami, nie mogą mieć 
rutyny, a pozatem trenują o trzy ty- 
godnie mniej niż warszawiacy, gdyż 
jak wiemy, korty zniszczone były pod- 
czas powodzi. Kilka takich - spotkań 
a będzie lepiej. Zresztą w spotkaniach 
poza konkursem; w sobotę Malanow- 
ska — Pimonow w spotkaniu z Za- 
leską — Korsakitm mieli wynik 4:6; 
6:3; Ciemności przeszkodziły w do- 
kończeniu meczu. W niedzielę para 
Achmatowicz — Pimonow wygrała z 
Korsakiem — Rządem 6:4X 2:6; 6:1. 

Po zakończeniu meczu prof. Kem- 
pisty wręczył zwycięzcom puhar dzię- 
kując za miłe odwiedziny. W odpo- 
wiedzi przemówił mec. Pawęski. 

Wieczorem goście odwiedzili przy- 
stań AZS-u poczem odjechali odprowa- 
dzani na dworzec przez liczne gro- 
no tenisistów. 

W rozmowie z nami goście wyra- 
żali swoje uznanie dla sprawności orga 
nizatorskiej oraz podkreślali gościn- 
ność z jaką podejmowani byli przez 
cały czas pobytu. 

Publiczność wileńska niezbyt dotąd 
interesująca się 'tenisem na ten raz dopi 
sała przybywając licznie na korty. Na 
drugi rok będą już może tłumy, a nasi 
reprezentanci dopingowani wzrastają- 
cem zainteresowaniem się  Wilnian 
nie dadzą się tak łatwo pokonać jak 
w roku bieżącym. W. T. 

  

   
   

    

   

   

   

    

    
   

    

   
   
    

    

     

   

   

   
   

  

      

   

  

   
     

    

  

' kretarza Zarządu. Skład obecnego Zarządu 
Okręgu przedstawia się następująco: prezes 
zarządu p. Kazimierz Kontowtt — Sędzia Są 
du Apelacyjnego, wiceprezes p. inżynier Jó- 

__ zef Sobolewski, członkowie zarządu: p. na- 
_ czelnik Kazimierz Berezowski, p, dyrektor 

łgnacy Mackiewicz, p. Józef Dowęgielewicz, 
"p Władysław Woronicz — skarbnik, i Piotr 

Gulewicz — sekretarz, i p. Jadwiga P:otro- 
wska — zastępca sekretarza.  Sekretarjat 
czynny jest co wtorek i piątek od godz. 

° 18 do godziny 19 w lokalu Związku — Ja- 
_giellońska 1 — 4. 

RÓŻNE 

|  — Wianki. Zwyczajem tradycyjnym 
"w dniu dzisiejszym, Wileńskie T-wo 

_ Wioślarskie urządza na rzece Wilji — 
wianki. Tegoroczne wianki, wobec 
energicznych i zakrojonych na szeroką 
skalę przygotowań, zapowiadają się 
nadzwyczaj okazale. 

| — Bibljoteka Publiczna im. M. Straszu- 
° ma będzie czynna podczas wakacyj letnich 

(oprócz sobot i dni świątecznych) codzien- 
e od 10 rano do 4 po poł. W. piątki od 10 

do 2 po poł, 
" -— Noc Świętojańska. Kwiat paproci 
zakwitnie dzisiaj w ogrodzie Bernardyńskim. 

_ Dla uświetnienia tej chwili, na estradzie wy- 
pią artyści teatrów. miejskich, chór pocz- 

towców pod dyrekcją proi. Leśniewskiego i 

orkiestra 6 p.p. leg. pod batutą p. Reszke. 

Balet p. Winogradzkiej wykona piękne tań- 

ce na zboczu góry Trzykrzyskiej. Płonące 

_ ognie, pochód z lampionami. obóz cygański, 

losy szczęścia, tańce i t. d, złożą się na ca- 

_ łość zabawy, na którą zapraszamy całe 
Wilno. : 

“| Tradycyjna zabawa Nocy Świętojańskiej, 
' przy dźwiękach niemilknących orkiestr po- 

rwa do rana. Przybywajcie! 
— Z T-wa Przeciwgruźliczego. Dnia 19 

zerwca wyjechało 30-ro dzieci w wieku 
rzedszkolnym na kolonię letnią pod Wilnem 
rganizowaną przez Komitet Kolonij letnich 

przy Wiłeńskiem Tow. Przeciwgruźliczem. 
Dzieci te rekrutują się z najbiedniejszych sfer 
i przeważnie ze środowisk gruźliczych, gdzie 
stale stykają się Z pratkującymi rodzicami, 

Kolonja powyższa od 3-ch lat rok rocz- 

nie powstaje z dobrowolnych ofiar społe- 

| czeństwa, oraz subwencji, udzielanej przez 
wojew, Wydział Pracy i Opieki olecznej. 
- Dzięki usilnym staraniom grona Pań, oraz 

wielkim nakładem pracy, lecz szczupłemi 

| środkami rmaterjalnemi, od 3ch lat powstają 

owe ze wszech miar pożądane instytucje. 

— Przyjazd słynnego komika . Jak nas 

informują, we wtorek przybywa do Wilna 
_ słynny komik francuski pan Gaston 
" LANGUE, który przyrzekł udział w zaba- 

"wie nocy Świętojańskiej, urządzanej 23 b. 
„w ogrodzie bernardyńskim, 
Pan TIRELANGUE wykona szereg popi- 

sów! wśród publiczności, oraz weźmie udział 
w ogólnej zabawie, i podziwiać będzie wraz 

  

  

  

-z innymi, piękny balet p. WINOGRADZ- 
KIEJ, popisy artystów teatrów, popisy chó- 
ru pocztowego pod dyrekcją prof. LEŚNIEW 
SKIEGO i koncertu orkiestr, z których jedna 
6 p. p. leg, pod batutą prof. RESZKE. 

Gość nasz przywiezie ze sobą wspania- 
e ognie sztuczne i zademonstruje je przed 
wszystkimi którzy zbiorą się na zabawie. 

Szereg niespodzianek urozmaici i wypeł- 

ni program zabawy, jaka powtórzy się dopie 
ro za rok. Ażeby później nie było próżnych 
żalów, niechaj nikogo na zabawie nie za- 
braknie! 

HARCERSKA 
— Harcerze wileńscy na zlocie skautów 

słowiańskich w Pradze Czeskiej. W czasie 
od 25 czerwca do 4 lipca b. r, odbędzie sic 
w P:adze Czeskiej Zlot Skautów Słowiań-- 

skich, w którym ma wziąć udział około 

dwóch tysięcy harcerzy i harceszk z Polski. 

Udział w Zlocie zgłosili: Czesi, Bułga- 
rzy  Jugostowianie, Rosjanie (na emigracį:), 

i Pclacy. Prócz organizacyj sicwianskich, 

którz wysyłają silne liczebnie reprezentacje, 
mają wziąć udział w Zlocie delegacje pra- 
wie wszystkich organizacyj skautowych Eu 

ropy 
Pydleńska Chorągiew Harcerzy będzie 

reprezentowała „Czarna Trzynasa, Wil, 

Druż. Harc., która jedyna z drużyn Chorqg- 
wi zgłosiła swój udział w tej imprezie. 

Prócz urządzenia wzorowego obozu 
włesrego, „Czarna Trzynastka” urządza reg 
jonalną świetlicę wileńską, mającą na celu 
propagandę Wilna i Wileńszczyzny, bierze 
udzia: w pokazach, buduje maszt główny 
Wyprawy Polskiej, urządza namiot Naczeln: 
ka Harcerzy i t. p. 

Wyjazd z Wilna do obozu próbnego pod 
Katcwicami nastąpi w niedzielę dn. 21 b. 
mi. o godz, 8 min. 55 (rano) 

Udział „Czarnej  Trzynastki* w Z!ocie 
Skautów Słowiańskich — to pierwszy punkt 
programu obchodu dziesięciolecia istnienia 
drużyny. Poprowadzi drużynę na Zlot hm. 

j. Czerny Grzesiak, я 
Po Złocie drużyna będzie dłuższy - czas 

obozowała w Beskidach Zachodnich, zapu- 

szczając zagony swoich wypraw aż do Kra« 
kowa. 

  

  

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Ostatnie 

przedstawienia „Ulicy”. Dziś o godz. 8 m. 15 

wiecz, ukaże się głęboka, pełna nastroju 

sztuka E. Rice'a . „Ulica”, w reżyserji i z 

udziałem R. Wasiiewskiego. Kapitalna sztuka 

ta, ciesząca się wszędzie zasłużonem powo- 
dzeniem, schodzi w najbliższych dniach z 
repertuaru, ustępując miejsca następnym no- 
«Alościom. 

— Teatr Letni. Ostatnie iwienie 
„Szalonej okazii*. Dziś o godz. 8 min, 15 w. 
ujrzymy przemiłą krotochwilę Z. Geyera, 
„Szalona okazja” w reżyserji i z udziałem 
K. Wyrwicza. W. pozostałych rolach wdzięcz 

ъ 

Kamińska, Niwinska, Budzynski i Jaškiewicz. 
Deskonała komedja ta również wkrótce scho 
dzi z afisza w pełni powodzenia, dla wgzlę- 
dów repertuarowych. 

— f[utrzejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim, Jutro, we środę, 
dnia 24 b m. o godz. 8 m. 30 wiecz. odbę- 
dzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim kon- 

cert popularny z udziałem orkiestry 6-go 

pułku pod batutą kapitana Bogumiła Reszke, 

oraz artystów Teatrów Miejskich: Sawickiej, 
Balcerzaka, oraz Karpińskiego. 

— Występ chóru Dana w Teatrze „Lut- 

nia*. We czwartek, dnia 25 b, m. o godz. 

8 m. 30 wiecz. wystąpi w Teatrze „Lutnia”* 

po raz pierwszy w naszem mieście, znako- 

mity chór rewelersów Dana, jedna z naj- 

większych atrakcyj Teatru „Qui pro quo" w 

Warszawie. Pozatem w wieczorze tym 
udział biora: artystka teatru „Qui pro quo", 

przemiła Nusia Nobisówna; znakomity pio- 

senkarz M. Fogg, oraz wirtuoz na gitarze, 

W. Żywolewski. W programie piosenki hisz- 

pańskie, hawajskie, włoskie, góralskie, oraz 

najnowsze przeboje z teatrów warszawskich, 

— Najbliższa premjera w „Lutnit. W so- 

botę, dnia 27 b. m. odbędzie się w Teatrze 

„Lutnia* premjera arcywesołej krotochwili 

utalentowanego komedjopisarza, Wincentego 

Rapackiego. Nowość tę, p. t. „Cichy wspól- 

nik*, wprowadza na scenę naszą Karo! 

Wyrwicz, który zarazem odtwarza kapitalną 

postać „dramaturga mimowoli“, Genia Mo- 

lńskiego. W. pozostałych rolach ujrzymy: 

Kamińską, Sawicką, oraz Balcerzaka, Melo- 

dyjna piosenka, śpiewana w akcie trzecim 

przez $. Sawicką, doda niewątpliwie uroku 

temu miłemu widowisku. Wytworne urzą- 

dzenia wnętrza zaprojektował J. Hawryłkie- 

wicz. 
— „Ludzie w hotelu* w Teatrze Letnini. 

W sobotę dnia 27 b. m, odbędzie się prem- 

jera oczekiwanej z wielkiem zaciekawieniem 

Sztuki Vicki Baum, p. t. „Ludzie w hotelu". 

Sensacyjna nowość ta przedstawia w emo- 

cjonujących skrótach przekrój życia „wielkie- 

go, luksusowego hotelu, z przewijającą się, 

barwną galerja typów wielkomiejskich. Fa- 

scynująca sztuka ta w. oryginalnej Копсер- 

cji reżyserskiej R. Wasilewskiego, otrzymała 

doskonałą obsadę aktorską z Eichlerowną, 

Niwińską, Rychłowską, Ciecierskim, Kreczma 

rem, Jaśkiewiczem i Wasiiewskim na czele, 

Pomysłowa oprawa dekoracyjna J. Hawryl- 

kiewicza pozwala na błyskawiczne zmiany 

miejsca akcji, przenoszącej się kolejno na 

różne piętra grand-hotelu. | э 

— Telegram! Jeden z najpoważniejszych 

impresarjów komunikuje nam: 

Wszedłem w pertraktacje celem wystę- 

pów z jednym z najwybitniejszych i naj- 

sławniejszych artystów dramatycznych, fila- 

rem Teatru Polskiego w Warszawie i kró- 

lem ekranu p. Bogusławem Samborskim. 

Niestety, 'wiobec zbyt wysokich warun- 

ków, postawionych przez p. Samborskiego, 

pertraktacje zostały zerwane. : 

(Przyp. Red.). Žalowač naležy, žė Z wy” 

żej wymienionych powodów, straciliśmy 

możność podziwiania tego wielkiego artysty 

na naszej scenie. 

Co GRAJĄ W *0V105? 

Heljos — Feralna trzynastka Ё 

Hollywood — Kobieta z przeszłością 
Casino — Dynamit. 
Kino Miejskie — Kapitańska córka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Nieuczciwy sekwestrator. 

W Bienicy ujawniono malwersacje, popełnio- 

ne przez sekwestratora Jana Poznańskiego. 

Przywłaszczył on 28 zł. 50 gr. pobrane od 

Ł. Sidorowicza, oraz 9 zł. od innego klienta. 

Sprawa skierowana została do okura- 

tora. 
— Zranił żonę za zgubienie 

pieniędzy. We wsi Dzierwieniszki pow. 

brasławskiego, miał miejsce okropny wypa- 

dek. Jan Wojnarowicz, zamożny gospodarz, 

zebrał przez kilka lat pokaźną sumkę 1500 zł. 

Pieniądze te schowane były w łóżku i nikt 

z domowników, nawet żona, nie wiedziała 0 

ich istnieniu. 5 Z 

W sobotę wieczorem Wojnarowicz sięg- 

po pieniądze i ku wielkiej swej rozpaczy, 

skonstatował brak ich. 
Żona, zapytana w tej sprawie, oświadczy - 

la, że widziała jakąś paczkę, ale nie podejrze 

wając, co ona zawiera, wrzitciła ją do pieca. 

Wiadomość ta rozwścieczyła Wojnaro- 

wicza do tego stopnia, że nie panując nad 

nerwami, uderzył żonę siekierą w głowę. 

W stanie b, ciężkim odwieziono ją do 

szpitala. 

— Różne kradzieże. Obłaczyński Izydor 

(Wielka 58) zame!'dował o kradzieży z 

mieszkania gotówki i rewolweru na łączną 

sume 400 zł. 
Z mieszkania Królikowskiego Bohdana 

(Sołtaniska 52) skradziono płaszcz. Sprawcę 

kradzieży Sadowskiego Franciszka  (Szka- 

plerna 25) z płaszczem zatrzymano. 

Na szkodę Naumowicz Anieli (zaśc. Sło- 

mianka) dokonano kradzieży kur. Sprawczy 

nię kradzieży Jabłońską Józeię (Piłsudskiego 

54) zatrzymano, : 

Lisowski Albin (Kazimierzowska 11) za- 

meldowal, že Turczuk Dymitr - (Antokolska 

51) przywłaszczył sobie powierzoną mu gar- 

derobę i biżuterje wartości 170 zł. Turczuk 

zbiegł. 3 

Różne kradzieże, Pod Halą Miejską 

z kieszeni płaszcza Sołowiej Marji skradzio- 

no 50 zł. w gotówce. Kradzieży dokonała 

Lubczyńska Helena, (Pokój 34), którą ze 

skradzionemi pięniędźmi zatrzymano. 

Aramowicz  Aalfons zameldował, iż ze 

składu przy ul. Wysokiej I dokonywano 

systematycznej kradzieży drzewa budulcowe 

go. Kradzieży dokonał Aramowicz Czesław 

(,Stefańska 39). Straty wynoszą 700 zł. 

Z mieszkania Kozłowskiej  Stefanji (0- 

Jimpja 15) skradzione garderobyl damskiej 

na 40 zł, Kradzieży dokonała Szawłowska 

Zofija. - 

Na Rynku Drzewnym Jurgielewicz Włady 

sław (Archanielska 7) skradł u Lewin Fel- 

dy (Dominikańska 13) portmonetkę z 7 zł. 
Jurgielewicza zatrzymano. 

— Pożary. We wsi Czymczynięta, 

gm, Wiśniewskiej wybuchł pożar, Mimo ener 
gicznej akcji spłonęło: 

zabudowań gospodarczych z inwentarzem. 

W Kol. Czarne, dzieci spowodowały pożar, 

który strawił zabudowania F. Kurnicza. w 

ogniu zginęło 5 miesięczne dziecko. 

śmierć pod pociągiem. Po- 

ciag osobowy, 
na przej Wilna, dzie Jabłonówka w odle- 

głości 2 klm. od N. Wilejki najechał na głu- 

choniemego chłopca Preczkowskiego Józefa 

lat 12, który ponióst śmierć na miejscu. | 

—'Nowa ofiara Wilji. W Wilji 

koło Leśniczówki Michaliszki utonął uczeń 

Sum Mikołaj, lat 8, zamieszkały w Michalisz- 

kach. ; 
— Podrzutki. Przy ul. Sierakowskiego 13 

znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wieku 

około 3 tygodni, którego umieszczono w 

przytułku Dzieciątka Jezus, a na M. Pehu- 

lance 20, płci męskiej w wieku około 7 mie- 

sięcy, przy którym znaleziono kartke w ję- 

zyku żydowskim: „nazywa się Mendel". 

Umieszczono w przytułku Toz. 

—_ Podrzutek. Przy ul. Św.-Jakóbskiej 

nr. 10 znaleziono  podrzutka płci męskiej 

w. wieku.około 2 miesięcy, którego umieszczo 

no w przytułku Dzieciątka Jezus, 
  

9 domów, oraz 22 £ 

zdążający z Mołodeczna do 

EU A 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 5 

э 
w 

się akcja Nad 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej w. Następny program: „Qddajcle mi dziecka". 

„ KAPITAŃSKA CÓRKA 
rolach głównych Ks. Oboleńska i Smirnow. Zdjęś dokonano w Rosji w miejscowościach, w których & 

  

   
   

Od dnia 23 do 25 czerwca 1931 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

Dramat w 8 aktacie, 
według A. Puszkina. 

program: 1) „Tygodnik Eclair Nr. 47* w 1 akcie. 2) „Magik“ komedja w 1 akcie. 

  

Dźwiękowy 

KINO-TEAT« 

„HELIOS" 
u! WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gi. Na 

FERAL 
Przebój dźwiękowy! 

pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 
Fontanna humoruf Kaskada Śmiechul 

А ТИ лУНА ТКа 
у 'W rol. gł. rasowa pełna temperam. Ltla Lane I Dlxia Lee. 

Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

I Ś! 

  

Urswigkowe kino 

„HOLLYWOG3- 
Miekiewlcza 22, 

tel. 15-28   
KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ 

Według powieści 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramount'u. 

D z iś! Wielki dramat erotyczno-życiowy. 

Warnera Fabiana, W rol. gł. Paulina Starke, Barbara Kent, Ben Lyon. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIJING 
WIELKA 67. tai. 15-41 

RADJO WILEŃSKIE 

WTOREK, DNIA 23 CZERWCA 

11.58: Czas. 
13,10: Muzyka taneczna (płyty). 

13.10: Komunikat meteorologiczny z War 

Szawy. 
1645 — 16.50: Komunikat dla żeglugi z 

Warszawy, 
16.50 — 17.10: „O zawodzie lekarskim” 

— cdczyt z Krakowa wygłosi dr. Wł. Me- 

dyński, 
17.10 — 17,25: „Prowincja warszawska" 

— ieljeton z Warszawy wygłosi Stefan 

Dzikowski. 
17,25 — 17,35: Utwory Chopina (płyty). 

17,35 — 18,00: „Owady a my* — odczyt 

z Warszawy wygłosi prof. Sumiński, 

18,00 — 19,00: Popularny koncert symio 

niczny z Warszawy. 
10,00 — 19.15: Komunikat Akademickie- 

go Aeroklubu, 

19,15 — 19,30: „Tygodnik artystyczny” 

prowadzi Jerzy Wyszomirski. ; 

19,35 — 19,50: Prasowy dziennik radjo 

wy z Warszawy. 
19,50: Opera z Warszawy („Noc wiWene 

cji — ]. Straussa) Po operze komunikaty z 

Warszawy. 

23.00 — 24.00: Kabaret (płyty) Konfe- 

ransjerka Karola Wirwicza - Wichrowskie- 

go, art, dram. 

ЕНЕ НН ЕЛО НЙ 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE 
CZEKA! 
Konto P.K.O. nr. 82100 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru IV-go, zam. w Wi:nie, przy ul, Pił- 

sudskiego 6, na zasadzie art. 1030 UPS 

ogłasza, że w dniu 24 czerwca 1931 roku od 

godziny 10 rano w Wilnie przy ul. Targowej 

Ńr. 13 odbędzie się sprzedaż z przetargu pu- 

blieznego ruchomości, należących do Ewy i 

Antoniego Aszkiełowiczów, składających się 

z bilardu “ urządzenia piwiarni, oszacowa- 

nych na sumę zł, 41. 
Komornik (—) A. Maciejowski 

o 0060806856 

Ši K M 
PRZETARG 

Dziśnieński Urząd Starościński (Architekt 

Rejonowy) ogłasza pisemny przetarg „ofer- 

towy na wykonanie robót instalacyjnych 

(założenie sieci elektrycznej świetlnej, wodo- 

ciągowej i kanalizacyjnej) w budynku 8-mio 

rodzinnym urzędniczym typu „J. Z.* przy 

ul. Narutowicza Nr. 17 w Głębokiem, oraz 

drobnych robót remontowych w kolonji 

urzędniczej w Głębokiem, przy tejże ulicy. 

Przetarg odbędzie się w dniu 26-go czerw 

ca 1931 roku o godzinie lli-ej w gmachu 

Starostwa Dziśnieńskiego — pokój Nr. II. 

Oferty w  zalakowanych pieczęcią firmy 

kopertach, wraz z deklaracją i dołączonem 

pokwitowaniem Kasy Skarbowej na wpłaco- 

ne wadjum w wysokości 5 proc, zaoferowa- 

nej sumy składać należy w biurze Architek- 

ta Rejonowego (Urząd Starościński — pokój 

Nr. 11) do godziny tl-ej dnia 26 czerwca 

1931 roku. 
Bezpośrednio 

ciert. й 

W ofercie winien być podany minimalny 

termin, w którym firma podejmuje się wy- 

konać objęte niniejszym przetargiem roboty. 

Ślepe kosztorysy otrzymać można w 

Urzędzie Starostwa — pokój Nr. 11, w 80- 

dzinach urzędowych. Tam też są do przej- 

rzenia codziennie w godzinach urzędowych: 

przepisy oddawania państwowych dostaw i 

robót w; zakresie działania Min. Robót Publ., 

ogólne warunki budowy, warunki technicz- 

ne, warunki przetargowe, Oraz projekt robót. 

Urząd Starościński zastrzega sobie pra- 

wo wyboru oferenta, uzaležniając to od ia- 

chowych i finansowych zdolności przedsię- 

biorstwa, oraz prawo zredukowania ilości 

robót, lub nawet zupełnego ich zaniechania. 

Starosta Powiatowy Dziśnieński 
() M. Jankowski, 

i i k A 

  

potem nastąpi otwarcie 
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Komornik Sądu Grodzkiego 1 

rewiru 8-go z siedzibą w Wilnie, przy ulicy 

ов 
w Wilnie, 

Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3, zgodnie z 

art. 1030 U.P.C. podaje do wiadomości pu- 

b'icznej, że w dniu I lipca 1931 r. o. godz. 

10 rano w Wilnie przy uł, Jakóba Jasińskie- 

o Nr. 1 odbędzie się sprzedaż z licytacji 

należącego do Pinchusa Okuniewa majątku 

ruchomego, składającego się Z autobusu f. 

„Chevrolet“, oszacowanego na sumę zł. 5000. 

Komornik (—) F. Legiecki 

No SE 2 
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OKAZJA TANIEGO KUPNA 

SAMOCHODÓWI 
na bardzo dogodnych warunkach. 

Fiat 503 torpedo zł. 6.500.— 

Fiat 501 torpedo zł. 5.000.— 

Paige - kareta zł. 6.00— 
Loraine - Ditrich zł. 4.000.— 
Mercedes - torpedo zł. 1.000.— 
powyższe samochody po remoncie. 

Ford - landoletka zł. 600— 

Ford - torpedo zł. 800— 

Cottin - landoletka zł. 500— 

Chevrolet - torpedo zł, 2.000— 

Buick - torpeda 7 zł. 6.000.— 

Wiadomość: 

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

režyserji znakomitego 
Cecil de Milles 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

RACJONALNĘJ umeblowane z niekrę- 
K pującem wejściem do 1 

EA "wynajęcia, ui. Garbar- Studentka biur i t. p. Ž 

WILNO, MICKIEWI. Ska 7 m. 5 Posiadając dużą partję 
CZA 83 m. 4. с —-———- humanistyki posiadają- sprzedajemy lrurtowo i 

kobiecą Pokój umebło- ca język francuski po- detalicznie po cesach 

rod konserwu- JB wany, bal- szukuje kondycji na bardzo tanicie ołówki 
je, dosko- kon, elektryczność iato. Zgłoszenia . w zwykłe, chemiczne, 

nali, odświeża, usnwa Tatatska 17 m. 3. Adm. „Šiowa“ pod stalėwki, kalki, płótna 

Jej ska:y i braki, Masaż ož c. M angiėlskie, | maszynk“ 
twarzy i ciała (panie. TE EAT LŽS, 

ta alani zyty i ir ma- 

dana opak c JLETNISKAJ Rodowita leja" póniene 
1 # rancuska młoda po- Lombar iskupia 

I AŻ szukuje kondycji natel. 14—10. 

Ziro dę 
wuje, doskonali, odswie- 

e BE braki i skazy. 
'abinet ° 

Kosmetyki 8 
Leczniczej edi6 

J. Hryniewiczowej. 
ul. WIELKA A 18 m3, Ceny przystępne. Ku- kamgarnowe, damskie 
Przyj.wg.10-1i 4-7 chnia litewska. Dojazdi męskie, różne 

4 DŹiŚ! Przebój dźwiękowy! Porywający dramat życiowy! 
rol. gt. Julja Faye, - 

e 7 A 2 A E T * Conrad Nagel. + 

g 

Nad program: Wszechšwiatowy dodatek džwiekowy „Foxa“. 
W dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny zniżene. 

w 

bk 
1 
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В 
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OSTATNIE OGLOSZENIE przyįmujemy zgioszenla tylio do 27 czerwca B, r. 

WIELKA NILSPODZINNIKAI : 
Za traine rozwiązanie szarady otrzyma każdy tez wyjątku, bez żadnego losowania 

NAGRODĘ 60 ŻE . 
w gotówce 

\ 

Wprowadzamy w życie towarzyskie nową grę pod nazwą 

„Polska Komunikacja” | 
dostępną dla wszystkich, miłą, ciekawą i zaimującą. 

„Polską Komunikacja” jest pierwszorzędną grą, którą bawić się będą tak esoby do-| 
rosłe, jak i roztmna młodzież : 

zamierzamy wprowaazić, jak najszerzej, a nadto propagując 

2 
=
—
—
£
 

© 

ac „Polską Komunikację 
zamilowanie 

  

  
do rozwiązywania szarad, p-.dajemy jednorazowo do rozwiązania po- r 

niższą szaradę, premjowaną kwotą 60 złotych. ! 

Kto zamawia: „Polską Komunikację* przy równoczesnem madesłaniu 
u zł. 2.50 w gotówce lub w znaczkach pocztowych, p0- 

wołując się na niniejsze ogłoszenie. 

Ten otrzymuje grę towarzyską „Polska Komunikacja*, bez doliczenia 
: porta po cenie reklamowej 2.50 oraz sumę zł. 60,. w 

bezwzględnie gotówce, jeśli nadeśle przy zamówieniu trafne rozwiąza- 
nie szarady. 

Rozwiązanie uprasza się nadsyłać możliwie w ciągu 8 dni, od dnia ukazania się 
ogioszenia. Ostateczny termin przyjmowania zamówień na grę wraz z rowiązaniem 
snzrady, upływa w dniu 28 maja r. b. Wciągu tygodnia oda tego terminu otrzyma ; 
każdy zamówioną grę. „Polska Komunikacja”, jak również w razie trafnego ' 

rozwiązania szarady sumę 60 złotych. 1 

Dokument z właściwem rozwiązaniem szarady jest zdeponowany u rejema w War- 
szawie, Kopję właściwego rozwiązania załączymy każdemu do przesyłki, dła włas- 

nej kontroli. 

ŁAMIGŁÓWKA ZGŁOSKOWA: 

а - ak-au-błoń-by-ce-cho-ciel-cieł 

ZNACZENIE WYRAZOW: 

. Reprezentacja. : 
Stan społeczny, | 
Przyrząd do oświetlenia. i 
Najważniejszy organ człowieka, 
Reprezentuje stan handlowy 
Pisze dzieła. ź Ę 
Służy do gry sportowej, —kułami 

drewrianemi latem i zimą. 
8 Narząd wzroku. 
9 Nasz Wódz Narodu, 

10. Organ słuchu. 
i1. Zawód wychowawczy, 
12. Przybór do szycia. 1 
13. Zawód rzemieślniczy, 
14 Zawód artystyczny, 
15 Posiada dużo słodyczy 
15. Drzewo owocowe. - 
17, Postać niebiańska. l 

Z oowyższych sylab należy ułożyć 17 wyrazów 0 znaczeniu  wyszczególnionem 
powyżei, których początkowe litery, czytane zgóry na dół dadzą nazwę rekiamo- 

wanej gry towarzyskiej. 

Warszawska Wytwórnia Zabawek, Warszawa, Długa 50. 

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE ł ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ | WVNAJĘCIE 

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

i ь ' JUwad 
PUSAU I Edu Instytacji, 

cu-czy-giel - ig - ja-ka-kier-ko-kra- 

krę-ku-lam-ła-łek-mar-na-nia nioł- 

M
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0-0 - pa -piec-przed-ser-sta-stwo- 

sza - tel - tor - tor - two-u -u-wa-wi- 

wiec. 

= I       y 

jakuszerki| 

AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usnwa zmarszc7- 
Xi, piegi, wągry, łapież, 
orodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

KOSMETYKA 

GABINET Pokój lub dwa 

    
            

      
  

  

  

  

bycze kosmetyki racjo- 
nalnej. 

i zdro- Sde tanie wyjazd oferty do Te- -=nrmammammmie m + 
we letnisko w maj.   

  
  

Codziennie od g. 10—8, ziemskim z utrzyma Ś3KCJI „Słowa* pod 

W. Z. £ 43. niem. Informacje ul. ME Maszynę 

Dabrowskiego 8m.6 77700 do pisania firmy | 
kobiecą od 3—5 godz. 

doi Jastrzębia, LN E ÓŻNE 
Sarna "Zu Góra UWAGA! swojoga 

nad pełnem morzem. OBUWIE, pantofle dam- sprzedam 75 zł. Swięt! 
Pensjonat „Polesie* skie i męskie, różne ciany W. Hołówko. 
Heleny  Proficowej. matetjały welniane | ——— 

„Royal* prawie mową 
sprzedam, ul Szepena 
3, m. 26. | 

  

ZGUBYŃ 
  

jed- 
wabie, bielizna, swetry 
i trykotaże, letnie pal- 
ta damskie i EE 
garnitury, różne futra bie: Tist ZE- 
i skórki futrzane, wk r Dawać 
wany perskie, różne Jgnalino Nr. 15347 z 
meble stołowe i Salo- dnia 26-VII 1930 r. na 
nowe, elektroluxy, kasy przesyłkę 150 worków * 

__ą ognio-trwałe, serwis an- cukru, nadaną przez | 
gielski, maszyny docukrowrię .„Szpanów* 
szycia i pisania, piani- pod adresem Banku 

na i tortepjany, miynek Cukrownictwa, Oddzi 

Ww. Z. P. Aš 28, Stacja Lebcz. 

> Druskieniki 
poleca się suche sło- 
neczne pokoje. Elek- 

LS K A E E tryczność, ładne ume- 
blowanie. Ceny dostęp- 
ne. Zgłoszenia: Willa 

łode _ małżeństwo „Promień* ul. Jasna 7 
poszukuje  miesz- K. Andrejew. 

kania umeblowanego z 
ewentualnie 4 pokoi z Letnisko 
ana akcji? kle. od: Wika. ko SA bis, Sa oiewafe 
„Słowa* pod „Umeblo- munikacja autobuso bryjanty, * ИЁ:ЁК??„„:: nia Się. 5За 

  

S Es T "zo sei le mz pozostałych Zaubioną eniškę ko 
SECA niki z licytacji fantów sprze- && lejową uni Ę 

Mieszkanie 1a nissza Wiadomość gas LOMBARD Blekt- (cą NL zs87 Hale 
do wynajęcia 2 pokoje _9pia 12. Mordcheja unieważnia 
przedpokój i kuchnia tem) tub tel, 456, —2P" "momen - ję, aucie 
w nowym domu, salka г = 

nad parterem wolneod DWór wiejski Maszynę 
podatku, osobny licz- przyjmie kilka osób na do pisania mało uży- 

nik na elektryczność, letnisko po5 zł. dzien waną kupię. Oferty: 

Wiwulskiego 26 m. lnie. Wiadomość  Ta- Portowa 8 m. 3 Świda, 

użwłaściciela domu.  tarska 17 m. 3, od O r 
н ZOZ. P.P. 

  

  

POPIERAJCIE 

L.0.P.P. 
  

  
ne pole do popisu znajdują: Eichlerówna, 

Wydawca Stardsław Mackiewicz Drukarnia Wydawnictwa „Slowo“ Zamkowa 2 
Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

 


