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. Każde zdanie Marszałka Piłsudskie 

go o sobie samym, każde niemal sło 

«| |wo — posiada olbrzymią wartość, ja- 

o ko dokument historyczny, ustalający 

$ ścisłe fakty, oraz jako niezwykłej do- 

ia |. uiosłości matłerjał psychologiczny, po- 
vis dwalający małemu, przygodnemu obser 

y Watorowi choć zgrubsza zrozumieć 

[przeżycia i stan psychiczny jednostki, 

| Której imię już zostało złotemi 'głos- 

kami wpisane do dziejów narodu. 

Marszałek Piłsudski już jest posta- 

| cią historyczną i żadna siła, żadne 

2 
a 

„kart naszych dziejów. 

Ale czy przejdzie do historji taki, 

jakim jest w rzeczywistości? I czy w 
rzeczywistości jest taki, jakim Go wy- 

obrażamy —- oto pytania. 

Dookoła postaci Marszałka tworzy 

|się legenda, zniekształcająca fakty i 

| urokiem poezji opromieniająca nietylko 

| postać Pierwszego Żołnierza Rzeczy- 

_ pospolitej, lecz i całe otoczenie; ale 

12 drugiej strony ślepa zawiść, bezsilna 

złość i tragiczna ludzka małość, nie 

| uznająca nic, coby wyrastało ponad 

orzeciętność, otaczają postać Marszał- 

niecną plotką, podłym fałszem, - 

й yrzekręcają fakty, byle tylko pomniej- 

  

  

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

  

okoliczności nie skreślą Jego imienia z 

 słyć „ppana* Piłsudskiego. 

! Marszałek mówi: 

į „Ze smutkiem powiedzieć muszę, 

' że wszystkie prace, które w stosunku 

/do mojej osoby są czynione w tego- 

czesnej Polsce, dają osobę moją, t. j. 

' Józefa Piłsudskiego, najczęściej zupeł- 

*. nie mi nieznajomego. |akaś podobizna 

bez podobizny, jakaś często małpa 

. głupia, która niewiadomo dlaczego i 

A poco stała się centralną figurą całego 

| najważniejszego dla Polski okresu. 

 Przyczem najczęściej takty z mojego 

życia są przekręcane w sposób głupi, 

tak, że ja nawet swego życia nie po- 

znaję. 

Niechybnie życie moje było zupeł- 

nie niepodobne nietylko do życia mo- 

| jego pokolenia, ale i do życia kogokol- 
| wiek w Polsce. Życie pełne bajek, któ- 

re jednak były prwadziwemi, pełne nie- 

bezpieczeństw stałych dla życia,. peł- 

ne dziwacznych awantur i dziwacznych 

przygód. Życie takie z trudem niechyb- 

nie poddaje się jakiejkolwiek kontroli 

i jakiejkolwiek ścisłości dla każdego, 

oprócz mnie. 

Jest mi zupełnie obojętne, czy na- 

Zwie mnie kto awanturnikiem, czy na- 

zwie mnie szczęściarzem bez rozumu, 

jakaś wypadkową figurą w historji, 

czy też zechce mi przyznać talent i to 

duży, czy nazwie mnie najrozumniej- 

szym człowiekiem w Polsce. Jest to 

bardzo obojętne dlatego, że sąd nad 

taką centralną figura należy do dale- 

kiej potomności, a nie do tego poko- 

lenia, z którego 'taka centralna figura 

w historji wychodzi. 

Tegoczesna jednak Polska lubuje się 

| poprostu w przyczepianiu nieszczęsn- 
_ go Fiłsudskiego do każdej osoby w Pol 

/ sce. To zaśmiecenie historyczne mojej 
osoby — wybaczy każdy — wydaje 

ii się obrzydliwem”"... 

Oto protest człowieka, który nie- 

tylko jest świadkiem fałszowania hi- 

  

М 
Л 

storji, lecz sam pada ofiarą tego fał- 

szowania. 

„Poprawki historyczne” Józefa 
Piłsudskiego, Świeżo wydane przez In- 
stytut Badania Najnowszej  Historji 

Polski, są pierwszą, na skromną skalę, 

próbą sprostowania błędów i fał- 

szerstw, zawartych w dwóch innych 
| piibikacjach, na które niezawodnie 

zwróci uwagę przyszły historyk, a mia- 
nowicie w pamiętnikach Daszyńskiego 
1 Bilińskiego. 

Jak fantastyczne są niedokładności 
w tych pamiętnikach, dowodzą cho- 
ciażby krótkie uwagi Marszałka 3 

faktach, podanych na str. 299 — 300 

| w pierwszym tomie „Wspomnień* Bi- 

lińskiego. Czytamy m. in.: 
„Nigdy żadnej rozmowy z panem 

ROK X. Ne 142 (2650; 

ŁOWO 
WILNO, Środa 24 czerwca 1931 r. 

kedakcja i Adminstracja, Wilno Zamkowa 2 I Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

Bilińskim nie miałem wspólnie z gene- 

rałem Puchalskim, żadnej misji mu 

nie poruczałem do godzenia mnie z 
Puchalskim“. 

„Cała resztą rozmowy, związanej 

z „komendą niemiecką" i „obroną kra- 

jową”, jest całkowicie zmyślona, jak i 

wizyta w hotelu Miilliera, którą jakoby 

składał mi pan Biliński". 

„Nigdy już w niepodległej 

nie byłem na żadnej konferencji mini- 

strów, jako Naczelnik Państwa, w któ- 

rej brał udział pan Biliński, jako mi- 

nister finansów *.... 

Dlaczego i poco już nie przekręcał, 

lecz zmyślał Biliński fakty, które nie 

miały miejsca?... Któż odpowie na to 

pytanie? 

„Poprawki historyczne* pisał Mar- 

szałek podczas pobytu na Maderze. 

Wyjeżdżając na wypoczynek kazał 

ło swoich rzeczy zapakować zarówno 

pamiętniki Daszyńskiego, jak i Biliń- 

skiego, z zamiarem przejrzenia ich i 

uzupełnienia swemi uwagami. 

Nie miał jednak cierpliwości, aby 

odczytać całość, gdyż przy pobieżnem 

zaznajomieniu się z treścią, przekonał 

się o całkowicie niezgodnem z rzeczy- 

wistością oświetleniem wielu faktów 

historycznych. 
Wskutek. tego wybrał Marszałek 

najprostszy sposób sprostowania nie- 

ścisłości, dotyczących Jego własnej 

osoby, a mianowicie: „kierując się in- 

deksem osób, przeglądał tylko te stro- 

nice w pamiętnikach, na których figu- 
rowało imię Józefa Piłsudskiego, 

„Poprawki históryczne* mają więc 

charakter luźnych uwag, pisanych na 

marginesie. Czasem te uwagi ograni- 

czają się do jednego — dwu zdań, cza- 

sem rozrastają się do rozmiarów ma- 

łych artykulików. 
Pomimo jednak tak luźną budowę 

i pewną przypadkowość tematów, „Po- 
prawki** tworzą niesłychanie ciekawą 

całość i zawierają rzecz jasna, nieraz 

wprost rewelacyjne dane. 
Już w przedmowie, zarysowującej 

tło dziejowe okresu pierwszych lat 

wojny, zaznacza się siła i odwaga Au- 

tora, zwalczającego pospolite w na- 

szych czasach zakłamywanie się na 

temat wielkich czynów pewnych grup 

i osób. 

Marszałek każe spojrzeć 

w oczy: 
— „Niema żadnej wątpliwości, że 

przy wybuchu wojny w 1919 r. Pola- 

cy i Polska byłi w stanie zupełnej pro- 

stracji i zupełnej bezsilności. 

Niezaprzeczonym więc jest faktem, 

że w każdym z zaborów, wszyscy Po- 

lacy uczynili wszystko to, co im za- 

borca rozkazywał, to jest dali przede- 

wszystkiem bez żadnego zaprzeczenia 

i bez żadnych warunków życie i mie- 

nie, bo to jest dla wojska wymagane. 

Fakt ten jest tak niezaprzeczony i 

tak prawdziwy, że z prawdziwą przy- 
krością czytać i słuchać można zaprze- 

czenie tego faktu przez upiększanie 

siebie, i zresztą tylko siebie, w jakieś 

siły i jakieś -prace“... 

Z uwag, zawartych w „Popraw- 

kach', wyraźnie zarysowuje się, jak 

uległość wobec zaborców ustępowała 

miejsca własnej, niezłomnej woli, — 

jak rozbieżne, przesłonięte mgłą, dro- 

gi, któremi z trudem kroczył skrępowa- 

ny Naród, zbiegły się razem otwierając 

drogę jasną, jedyną... 
Że znalezienie tej drogi było niełat- 

we, że w męce się rodziła wola Naro- 

du, dowodzi chociażby to, że Józef 

Piłsudski — Jozef Pitsudski!... — jak 
sam stwierdza, mógł w r. 1919 wyrzec 

straszne słowa: 

Polsce 

prawdzie 

— „Nie pozostaje mi nic innego. 

jak sobie w łeb strzelić!*,. 
„Poprawki historyczne“ są więc, 

jak już zaznaczyliśmy na wstępie, wiel 

kiej wartości dokumentem  historycz- 
nym, oraz niezwykle cennym i cieka- 

Wym przyczynkiem do psychologji ol- 

brzymów, W. Ch. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

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

SIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Księgarni 

IWIENIEC — 
KLECK — Sklep w odność ъ 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

     

  

nadesłane milimetr 50 
Zagraniczne 50 proc. 

  

4Poprawki historyczne "70 BĘDZIE WOJEWODĄ NOWOGRÓDZKIM? 
polityczne zajmują się żywo sprawą obsadzenia stanowiska wo- 

jewody nowogródzkiego. Dotychczas kursowały nazwiska dwóch 

kandydatów na to stanowisko, a mianowicie: b. wice-wojewody 

łódzkiego, dr. .ewickiego oraz Dyrektora departamentu Min. 

Spraw Wewnętrznych Henryka Kaweckiego. 
Dzisiaj jednak wypłynęło nowe nazwisko I ta nowa kandy- 

tura wydaje się mieć największe szanse. Wojewodą nowo- 

gródkim, według pewnych pogłosek, ma być mianowany były 

komendant twierdzy w Brześciu, pułk. Kostek-Biernacki, który 
już wczoraj oddał w ręce swego zastępcy dowództwo 38 pułku 

plech w Przemyślu, którym dowodził dotychczas, — i w ciągu 

najbliższych dni spodziewany jest w. Warszawie. $ 
W każdym razie jest rzeczą pewną, że pułk. Kostek-Bier- 

nacki przechodz! z wojska do służby administracyjnej. 

Zniesienie dodatków do uposa- 
żenia inwalidów 

WARSZAWA, 23.6 (tel. od własn. koresp.). Z powodu wyjąt- 
kowo ciężkiej sytuacji finansowej rząd zmuszony był uciec się 
do nader dla siebie przykrego środka i z dn. 1.VIII. b.r. postano- 
wił skasować dodatki do uposażenia inwalidów wojennych oraz 
wdów i sierot po poległych. Zmniejszeniu ulegną uposażenia in- 
walidzkie od 7 do 12 proc., zależnie od kategorji inwalidztwa. 

Podwyższenie opłat za paszporty zagran. 
WARSZAWA, 23.6 (tel. od własn. koresp.). Wiadomość nasza 

o podwyższeniu opłat za paszporty zagraniczne, podana wczoraj, 
uzyskała dziś potwierdzenie urzędowe. 

Opłata za paszport zagraniczny jodnorazowy podwyższona 
została do 200 zł., opłata zaś za paszport zagraniczny wielokrot- 
ny podniesiona została do 350 zł. * : 

Opłaty za paszporty ulgowe wszystkich rodzajów pozostały 

BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
ia T-wa „Ruch*, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyń: 
oniowy — S. Zwierzynski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i S-ej gr. 40. Ka tekstem 15 
„, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

rożej, Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc kg) 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża 

    

RUMUNJA A FRANCJA 
Od dłuższego już czasu pomiędzy 

cześcią prasy francuskiej a częścią pra 
sy rumuńskiej prowadzona jest ostra 
polemika, która w ostatnim czasie przy 
brała - dosyć-—gwałtowny - - charakter. 
Przedmiotem polemiki są dwie sprawy. 
Część prasy francuskiej przyjęła nowy 
rząd prof. Jorgi bardzo nieprzychylnie, 
zarzucając |ordze zapędy dyktatorskie 
i t. p., przyczem nie szczędzono ostrych 
słów pod adresem samego króla Karo- 
ła. Z drugiej zaś strony część prasy 
rumuńskiej zarzucała Francji obojęt- 
ność, jako że Francja nie chce przyjść 
Rumunji z pomocą i wskazywała na 
to, że pomoc nadejdzie z Niemiec. Po- 
lemika coraz to bardziej się zaostrza- 
ła. Po stronie rumuńskiej atakowały 
Francję takie same pismą jak: „Curen- 
tul** (bulwarowe), „Cuvantul* i „Epo- 
ka*, pisma, których stosunek do panu- 
jącego reżimu jest znany. Jedno z tych 
pism nawet kwestjonowało przyjaźń 
wojenną Francji i twierdziło, że Rumu- 
nja otrzymałaby objecne granice cho- 
ciażby nie brała udziału w wojnie. 

Na głosy te zareagował w 
versulu“ Constantin Bacalbasza. Za- 
znacza on, że zrozumiałem jest, dlacze- 
go prasa rumuńska broni rządu i kró- 
la przed atakami -prasy francuskiej. Jest 
to jej prawo i obowiązek. Įednakowož 
nie wolno atakować Francji wojennej 
i zapytuje się jaki jest związek dzisiej- 
szych ataków niektórych pism francu- 
skich, chociażby nawet rządowych z 
przyjaźnią we wspólnem niebezpieczeń 
stwie, tragedji i sławie. Nie można 
zmieniać frontu politycznego i wszczy- 
nać nową orjentację polityczna. Było- 
by to sprzeczne z duchem i wołą na- 
rodlu rumuńskiego, który kocha Fran- 
cję, wierzy w jej przyjaźń i twórczego 
ducha. 

„Universul*, należy do grupy pism 
hiberalnych, które nie odstąpiły od tra- 
dycyjnej linji rumuńskiej polityki za- 
granicznej nawet w tych chwilach, kie- 
dy Rumunja ze względu na swe trud- 
ne położenie gospodarcze, wciągane 
było w rydwan polityki Berlina. Pra- 
sa ta stwierdziła, co kryje się w usiło- 
waniach Niemiec, obiecujących Rumu- 
nji najrozmaitsze udogodnienia i sta- 
nowczo wskazała na to, że koncepcja 
berlińska nie przyniesie żadnych ko- 
rzyści Rumunii, ponieważ jest sprzecz- 
ną z tradycyjną linją polityki zagranicz 
gej i że Rumunja powinna liczyć na 
pomoc w swej sytuacji gospodarczej 
2 tej strony, gdzie ma swe interesy po- 
lityczne. Е 

W związku z tem wielkie zaintere- 
sowanie wzbudził irtterview, udzielony 
prasie przez byłego prezydenta mini- 
strów i przywódcę drugiej największej 
partji w Rumunii, przewodniczącego 
narodowej partji rolniczej Juljusza Ma- 
niu, któy oświadczył, że Rumunia nie 
może prowadzić innej polityki, jak tyl- 
ko politykę „przeciwanschlusowa* i 
powinna być zarazem zadowolona z 
wyników konierencji genewskiej. Mó- 
wiąc o handlowo-politveznvch  roko- 
waniach z Niemcami, Manin  stwier- 

dził, że gospodarcza sytuacja Niemiec 
i ich zobowiązania nie pozwalają na to, 
aby dać Rumunji te korzyści, których 
się w Rumunji spodziewają. Na pyta- 
nie-czy-Rumunja- pójdzie z-Francją; czy 
Niemcami, Maniu odpowiedział, że py- 
tanie to jest zbyteczne. Odpowiedziały 
już na 'to instytnkt narodowy i logika 
historji. Rumunją zawsze kroczyć bę- 
dzie przy boku swych sojusznik. „Lip- 
ta“ do ošwiadegenia tego dodaje, że 
jest ono miernikiem w ocenie rumuń- 
skiej polityki zagranicznej, bowiem 
wypowiedziane zostało przez przywód 
cę wielkiej partji w chwili, kiedy w nie 
których pismach rumuńskich , prowa- 
dzona jest dyskusja o kierunku rumuń- 
skiej polityki zagranicznej. 

Fodobne stanowisko zajęła również 
trzecia, największa partja, liberali Je- 
rzege Bratianu. Zatem stanowisko opi- 
nji publicznej w kwestji rumuńskiej po- 
lityki zagranicznej jest jasne. Przypo- 
mniawszy sobie dalej słowa premjera 
Jorgi, wypowiedziane z okazji objęcia 
steru rządu, jak również i słowa rumuń 

„Uni-*skiego ministra spraw zagranicznych, 
księcia Ghiki, wreszcie uprzytomniw- 
szy sobie stanowisko Rumunii na kon- 
fenerencji Małej Ententy w Genewie, 
to przychodzimy do przekonania, że 
wzy wspomnianie powyżej pisma są w 
swych poglądach najzupełniej odosob- 
nione i nikt nie podziela ich zdania. 
Znane polskie przysłowie „Niema złe- 
go, coby na dobre nie wyszło* spraw- 
dziło się i w tym wypadku, bowiem 
naród rumuński ustami swych przy- 
wódców miał możność jeszcz raz pod- 
kreślić tradycyjną politykę współpra- 
cy z temi państwami, które walczyły o 
nowy porządek w Europie i którzy dą- 
żą do utrzymania tego porządku. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic! 
N. ŚWIĘCIANY — › T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK. — Księgarnia Polska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 13. 
STOLPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA —. ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

„ Komunikaty oraz 

K. Malinowskiego. 

ski, 

  

Administracja nie przyjmuje eo 
dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

ECHA PROPOZYCJI HOOUERA 
Klucz sytuacji leży w Paryżu 

Jak reaguje giełda iondyńska.—Otrzeźwienie 
we Francji. Przedewszystkiem plan Youn- 
ga--Niema kontrpropozycji. Co mówią Niemcy? 

Propozycje prezydenta Hoovera wywarły w Londynie niezwykle wiel- 

kie wrażenie, czego dowodem była przedewszystkiem giełda, która zareago- 

wała poważrą, aczkolwiek nie przesadną zwyżką kursu papierów, Niemiecka 

pożyczka reparacyjna stała w piątek 66, wczoraj zaś podniosła się do 74. 

Tak samo inne niemieckie papiery, amerykańskie akcje przemysłu stalowe- 

go, oraz wszystkie akcje nattowe doznały również poważnej zwyżki. Także 

polska pożyczka stabilizacyjna skorzystała z ogólnej konjunktury i podnic- 

sła się o pó!tora punkta, powyżej 75. : . 
Przytem wszystkiem jednak, Cityjondyńska wykazuje tendencję ostroż- 

ną, uważając, że nie należy się zbyt daleko angażować, dopóki stanowisko 

Francji nie jest wyjaśnione. 

Przekonanie, że klucz całej sytuacji leży w Paryżu, jest w Londynie 

powsźechne. Większość prasy przyznaje, że akcja Hoovera wymaga od Frau- 

cji, aby zrezygnowała z korzyści, płynących z odszkodowań. 

Tymczasem we Francji, po zachwytach, które zwłaszcza w prasie le- 

wicowej, wywołała propozycja Hoovera, uastąpiło szybkie otrzeźwienie. Już 

z tonu wczorajszych wieczornych dzienników można było wywnioskować, 

że opinja publiczna, zaczyna zdawać sobie sprawę z tega iż amerykańska 

propozycja przy całej swej pozornej szlachetności, ma przedewszystkiem na 

celu uratowanie kapitałów, zaangażowanych przez Stany Zjednoczone w 

przedsiębiorstwach niemieckich, nie licząc się wcale z interesami Francji. 

Agencja Havasa dowiaduje się, że ambasador francuski w Waszyngto- 

nie oświadczył Stimsonowi, że Francja ocenia szlacłłetność inicjatywy Hoo- 

vera i skłonna jest do niej się przyłączyć. Przed udzieleniem ostatecznej od- 

powieftzi, pragnie jednak jeszcze szczegółowo zbadać sprawę. 

Koła kompłetentne finansowe i dyplomatyczne są zdania, 
kowanie się Francji do inicjatywy Hoovera powinno być uzależnione od gwa 

rancji, iż moratorjum nie naruszy planuYourga, ani transzy bezwarunkowej. 

Wczoraj francuska rada ministrów omawiała propozycję Hoovera. 

Briand przedstawił warunki przyjęcia tej propozycji, poczem Flandin i Pietri 
scharakteryzowali następstwa tej propozycji w dziedzinie finansów  francu- 

że ustosun- 

skich. Na następnem posiedzeniu ma być kontynuowana dyskusja, nad tą 

sprawa, oraz ustalony tekst odpowiedzi na propozycję Hoovera. 

Dotvchczas rząd Stanów Ziednoczonych nie otrzymał żadnej oficjalnej 

wiadomości o tem, jakoby Francja zamierza ła wystąpić z kontrpropozycja- 

mi przeciwko planowi prezydenta Hoovera. 

Co zaś do niemieckich kół politycznych, to odnoszą one 

Francja nie będzie mogła uchylić się od przyjęcia projektu 

dług komunikatu biura Conti wspomniane koła podkreślają, że Niemcy nie 

będa mogły dłużej wypełniać swych zobowiązań reparacyjnych. Jeżeliby 

akcja anferykańska miała się rozbić o opór jednego z mocarstw, wówczas 

Niemcy nie będą się wahały z podjęciem z własnej inicjatywy pewnych 

określonych kroków. Istnienie tego rodzaju możliwości, nie powinna pozo- 

stawać bez wpływu na decyzję rządu francuskiego. 

"Fałszerze pieniędzy w Białymstoku. 
BIAŁYSTOK. PAT. W dniach 19 I 20 b. m. odbywała się w tut:jszym = 

dzie okręgowym sprawa Salomona Jeleniewa, głównego przywódcy bandy 
fałszerzy banknotów, ONI. w ubiegłych latach na terenie Białegostoku. 
Na mocy wydanego wyroku $alomon Jeleniew skazany został na 12 lat cięż- 
kiego więzienia z pozbawieniem praw oraz na karę 20 tys. zł. jako części 
równowartości wypuszczonych falsyfikatów. 

Masowe areszty komunistów we Lwowie. 
LWÓW, PAT. „Gazeta Poranna'dowiaduje się, że w ubiegłą sobotę przy- 

był z Łucka do Lwowa sędzia śledczy do spraw szczególnej wagi p. Demant 
prowadzący obecnie śledztwo przeciwko zlikwidowanemu przez policję cea- 
tralnemu komitetowi partji komunistycznej Zachodniej Ukralny, działającego 
na terenie Wołynia i Wschodniej Małopolski. Obecnie komunistyczna parija 
Zachodniej Ukrainy zdołałaczęściowo regenerować się ! podjęła żywą dzlałal- 
ność, inicjując cały szereg strajków I zaburzeń. W związku z przybyciem sę- 
dziego Demanta władze bezpieczeństwa we Lwowie dokonały ubiegłej nocy 
licznych aresztowań wśród komunistów. Aresztowano około 30 osób. U aresz- 
towanych znaleziono kompromitujący materjał dowodowy. Równocześnie 
przeprowedzono szereg rewizyj | aresztowań na terenie województw Stanisła- 
wowskiego ! Tarnopolskiego. 

wrażenie, że 

Hoovera. We 

  

Tragiczna Noc św. Jańska na Wilji 
Statek zatopił łodź. — Jedna kobieta utonęła, 

dwie zostały uratowane 
Tragiczny wypadek zdarzył się 

wczoraj około godziny 10-ej wieczo- 

rem podczas uroczystości puszczania 

tradycyjnych wianków Św. Jańskich. 

Naprzeciw przystani Wil. T-wa Wio- 

ślarskiego nadjeżdżał właśnie statek, 

a raczej dwa ze sobą związane 

statki parowe, udekorowane zielenią i 

lampjonami. W ogólnym rozgardjaszu 

i zabawie, nagle dały się słyszeć wo- 

łania o pomoc i ratunek. Wszystkie 

oczy skierowały się w tym kierunku. 

Ujrzano przejmującą grozą scenę, jak 

łódź, w której siedziała kilka kobiet, 

dostała się pomiędzy obydwa statki i 

udało się odnaleźć. Należy zaznaczyć, 
że akcję ratunkową znacznie utrudnia- 
ły zasłony dymowe pusczane z niektó- 
rych łodzi, zaś chaosu dopełniał usta- 
wiony ną łodzi saperskiej karabin ma- 
szynowy, który hukiem głuszył woła- 

nia. Najwidoczniej żołnierze jadący ło- 

dzią, którzy znajdowałi się w bezpo- 
średniej bliskości do miejsca katastro- 
ty, jej nie zauważyli. Również nie zdą- 

wywróciła się. jadące łodzią kobiety 

wpadły do wody. W tej chwili znajdu- 

jący się na statku policjant Kukliński, 
z narażeniem życia, nie tracąc zimnej 
krwi, rzucił się do rzeki i wyratował 

jedną z kobiet, a mianowicie Filomenę 

Urbanowiczową, zam. przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 37. Córka jej Janina została 
wyratowana przez Wiktora Bujneckie- 
go, druga zaś córka Jadwiga Urbano- 

wiczówna nie została odnaleziona i żona w czas skierować na to miejsce 

prawdopodobnie utonęła dostawszy się reflektorów i rakiet świetlnych, które 

pod koła, bądź też dno statków. — spadając w sąsiedztwie raczej oślepia- 

Na ratunek pośpieszyło jeszcze kilka ły, niż pomagały w akcji ratunkowej. 

łodzi pobliskich, ale nieszczęśliwą nie



ECHA KRAJOWE 
  

NOWOGRODEK 
— Pożegnanie pana Wojewody Zygmun 

ta Beczkowicza. W związku z nominacją 
Wojewody nowogródzkiego p. Zygmunta 
Beozkowicza wojewodą wileńskim, w dniu 
wczorajszym w sali recepcyjnej urzędu wo 
jewódzkiego odbyło się uroczyste pożegna 
nis przez najbliższych współpracowników 
i wogóle urzędników z terenu całego woje 
wództwa nowogródzkiego, a 'więc urzęd 
nicy województwa in corpore, przedstawi 
cieje administracji ogólnej: komendant wo- 
jewódzki P, P., wraz z korpusem P. P., na 
stępnie przedstawiciele samorządu wojewó- 
d zkiego, powiatowego, miejskiego i gminne 
go. 
Ž W imieniu urzędników administracji o- 
gólnej, funkcjonarjuszów P. P., oraz pra- 
cowników samorządowych przemówił p. 
wice-wojewoda Godlewski, kończąc swe 
przemówienie słowami następującej treści: 

„Obecnie, gdy z najgłębszym żalem żeg 
nac Cię, Panie Wojewodo, musimy, racz od 
ras przyjąć życzenie, abyś na nowem bar 
dziej jeszcze  ważnem i odpowiedzialnem 
stanowisku, na które powołuje Cię Rrząd 
Rzeczypospolitej, osiągnął również piękne 
w swej pracy wyniki i byś tam, jak na 
Nowogródzkiej Ziemi, znalazł pracowników, 
którzyby Cię całem sercem ocenić umieli i 
pomocą skuteczną być mogli. : 

"My zaš, Panie Wojewodo, pozostający 
karnych szeregach pracowników państ- 

wowych, prosimy Cię przyjąć nasze zapew 
nienie, iż idąc za przykładem Twoich cnėt 
urzędnika - obywatela, w dalszym ciągu 
będziemy kontynuować naszą pracę pod 
szczytnem hasłem szczerej służby obywa- 
teiskiej dla dobra i potęgi Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej. > 
Adres, który mam zaszczyt doręczyć Ci w 

- imieniu wszystkich Twoich współpracowni- 
ków z prośbą abyś raczył przyjąć, niech bę- 

| dzie ku utrwaleniu _ pamięci, symbolem na 
szej czci dla Ciebie, Panie Wojewodo, i 
szczerego przywiązania”, 

W odpowiedzi pan Wojewoda Becz- 
kowicz, wzruszony serdecznem pożegna-- 
niem, podniósł zbiorowy wysiłek wszystkich 
urzędników, którzy nietylko wypełniati su- 

_ miennie u jego boku swoje obowiązki służ- 
" bowe, ale i niejednokrotnie z ogromnem po 

święceniem oddawali się pracy społecznej, 
która w Nowogródczyźnie dała niepoślednie 
rezultaty. Dorobek Nowogródczyzny jest 

_ dorobkiem wszystkich. Daje też on pełne 
wewnętrzne zadowolenie. 

Równocześnie pan Wojewoda Beczko- 
wicz podkreślił znaczenie współpracy u- 
rzędników wszystkich resortów z  samo- 
rządem, który często w trudnych warunkach 

stał zawsze na wysokości zadania. Wreszcie 
pan Wojewoda Beczkowicz zaznaczył, że 
aczkotwiek odchodzi do Wilna, do innego 
terenu pracy, utrzymywać będzie z Nowo- 
gródczyzną bliski kontakt, wzywając zara- 
zem zebranych do dalszej wytężonej pracy 
dla dobra Rzeczypospolitej. 

O godz. 9 min, 30 odbyło się w syna- 
odze  nowogródzkiej pożegnanie pana 

Sojewody przez społeczeństwo żydowskie. 
U wrót starej, stylowej synagogi powitali 
pana Wojewodę rabini, poczem podniosłe 
przemówienie 'wygłosił naczelny rabin, sę- 
dziwy p. Mejerowicz. Następnie przemówił 

" wiceburmistrz miasta Nowogródka p. Osta- 
— szyński. * 

Peczem wręczono panu Wojewodzie 
adres w języku żydowskim, ozdobnie wyko 

— nany, przyczem przetłumaczono jego treść 
na język polski, i 

i W odpowiedzi na to, p. Wojewoda w 
krótkiem, lecz pełnem głębokich myśli, 

"przemówieniu, podkreślił twórczą współpra 
cę ludności żydowskiej w rozwoju Nowo- 
gródka i tej ziemi nowogródzkiej, ziemi 

 Wieszcza narodu, który skrzydłami swego 
_ genjusza ogarniał. wszystkich tej ziemi oby 

wwateli i był bojownikiem o jasne jutro pań 
" stwa. Kończąc swe przemówienie, wyraził 

an Wojewoda nadzieję, że społeczeństwo 
żydowskie w Nowogródku dalej będzie szło 

-po tej raz zakreślonej linji działania. 

___0Q godz. 6 po południu sala teatru miej- 
skiego w Nowogródku  napełniła się po 
brzegi publicznością. Bo oto ojcowie. mia- 

"sta żegnali pod przewodnictwem p. burmi- 
strza inż. Wolnika odjeżdżającego na wy- 
sokie stanowisko do Wilna p, Wojewodę 
ńowogródzkiego. 

__ Po przemówieniach p. burmistrza, oraz 
przedstawicieli ludności muzułmańskiej p. 

 Safarewicza, który podkreślił również opie- 
"kę, jaką otaczał pan Wojewoda ludność mu 
zułmańską,  narówni z innemi narodowo- 
ściami, p. burmistrz udzielił głosu najstar- 
szemu z radnych p. Derewiańskiemu, który 
postawił wniosek, by ułicę Grodzieńską 

" przemianować na ul. Zygmunta Beczkowi- 
' cza. Burzą oklasków długo niemilknących 

przyjęto ten projekt, poczem zabrał głos p. 
burmistrz inż. Wolnik. W gorących  sto- 

| wach,  nabrzmiałych 'wdzięcznością, dzięko 
wał za opiekę, za ten ogromny wysiłek, 

" którego nie żałował pan Wojewoda, by 
tylko podnieść Nowogródek, zapewnić mu 
jaknajszersze warunki rozwoju, postawić go 
na odpowiedniej wyżynie gospodarczego roz 
kwitu, jako stolicę województwa. Wspom- 

_ niał też pan burmistrz o przyszłości miasta, 
" które będzie kontynuowało te idee, zaszcze 
й pione przez odjeżdżającego protektora. 

E „Śłubujemy, czcigodny Panie Wojewodo, 
-- mówił inż. Wolnik — że nie pozbędzie- 
my się tych ideałów, lecz będziemy je roz- 
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19 czerwca b. r. w Auli Kolumno- 
wej Uniwersytetu Stefana Batorego zo 
stały uroczyście wręczone dyplomy 

' artystyczne p. Zofji Pruszyńskiej oraz 
p. jakóbowi - Romanowi Jakimowi- 

- czowi. ‚ 
; Fakt ten jest nietylko decydują- 
cym momentem w życiu młodych ar- 

_ tystów, nietylko wielkiem zdardeniem 
Ę w dziejach Wydziału Sztuk Pięknych, 
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który po raz pierwszy wypuszcza w 
— świat „dyplomowanych artystów - ma- 

larzy (tak brzmi nowy tytuł) ale jest 
- jednocześnie ciekawym i znamiennym 

wypadkiem w życiu kulturalnem Wil- 
na. 

    

  

Tylko Wilno posiada uniwersyte- 
_ cki Wydział Sztuk Pięknych, tylko 
Wilno ma malarzy (narazie dwóch) 
z uniwersyteckiem wykształceniem i 
uniwersyteckiemi dyplomami. : 

; Zastanawia sam fakt wydania pier- 
wszych dyplomėw dopiero w r. 1931, 
czyli po 12 latach pracy Wydziału. 

Nie można się jednak temu dziwić. 
"_ Wydział Sztuk Pięknych  znajdo- 

_ wał się w sytuacji wyjątkowo 'trudnej, 

  

  
  

Wojewodo, na swym wysokim posterunku 
» „rołicy naszej duchowej, nie zapomnisz « 
wijać i mamy tę nadzieję, że Ty, Panie 
nas. Bedziemy w myśl rzuconych przez 
Ciebie haseł iść dalei pełni tej wiary, że 
przyczyniamy się do mocarstwowego  toz- 
woju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej". 

Następnie p. burmistrz - wręczył Panu 
Wojewodzie ozdobny artystyczny album z 
odpowiednim napisem. 

Rozgłośnia nowogródzka umieściła na 
scenie mikrofon i dzięki temu huczne tłumy 
mieszkańców, którzy nie mogli się docisnąć 
do sali teatru słuchały z zupełną dokładnoś- 
cią przemówień pożegnalnych. 

O godz. 9-ej wiecz. sala recepcyjna Urzę- 
du Wojewódzkiego i przyległe pokoje za- 
pełniają się szczelnie przedstawicielami wła- 
władz cywilnych i wojskowych, duchowień- 
stwa, władz ustawodawczych, samarządo- 
wych, szkołnictwa i szeregu organizacyj spo- 
łecznych, którym Pan Wojewoda Beczko- 
wicz w ciągu swej kilkuletniej pracy na te- 
renie Nowogródczyzny patronował. 

W raucie wzięło udział około 460 osób, 
reprezentujące dosłownie wszystkie warstwy 
społeczeństwa. 

  

Około godziny 21 na salę recepcyjną 
wchodzi p. Wojewoda Beczkowicz wraz z 
małżonką. Pierwszy zabrał głos w imieniu 
Komitetu Obywatelskiego Pożegnania Pana 
Wojewody Beczkowicza Prezes Sądu Okręgo 
wego w Nowogródku p. Muraszko; w imie- 
niu duchowieństwa przemawia Ks. dziekan 
Węckiewicz, który podnosi pozytywny stosu- 
nek Wojewody  Beczkowicza do potrzeb 
kościoła katolickiego; w imieniu kościoła 
prawosławnego. — Ks. K. Bobkowski, po- 
słów i senatorów ziemi nowogródzkiej 
senator Rdułtowski, w imieniu starostów — 
starosta stołpecki Kulwieć, władz wojsko 
wych — płk. Turkowski, władz niezespoło- 
nych Prez, Izby Skarb. p. Woyno, samorządu 
wojewódzkiego -— p. Krupski, w imieniu 
obywateli miasta Nowogródka — dr. Szy- 
manowski, samorządu miejskiego — bur- 
mistrz m. Baranowicz — Senkowski, samo- 
rządu gmin — wójt gminy nowomyjskiej Sli- 
ziński, w imieniu białarusinów — dyr. gimn. 

biator. — Uiechanowski, ludności żydow- 
skiej — mec. Zeldowicz, Polsk. Mac. Szk. — 
inż. Zubelewicz, Związku Ziemian — Prezes 
Rómer, Tow. Org. i Kół Roln. oraz Zw. 
Osadn. — kpt. rez. Majcher, Tow. Popier. 
Przem. Lud. — inż. Smolski, Związku Pr, 
Ob. Kobiet — Przewodnicząca p. Godlewska, 
wreszcie w imieniu Komitetu Uwiecznienia 
Pamięci Ad. Mickiewicza, wręczyła Panu 
Wojewodzie p. Rómerowa wiązkę róż i adres 
Komitetu z zapewnieniem, że praca której 
przewodzi kontynuowana będzie nadal. Na 
zakończenie dr, Jelski zadeklamował wiersz 
własny. 

W końcu zabrał głos p. Wojewoda Be- 
czkowicz, którego przemówienie zawierało 
poza uogólnieniem dorobku pracy w Nowo- 
gródczyżnie, wytyczne tej pracy na najbliż- 
szą przyszłość. 

Pan Wojewoda, dziękując za dowody 
szczerego oddania, któremu społeczeństwo 
dało wyraz w serdecznym akcie pożegnania 
przeznaczył złożone przez społeczeństwo 
2.000 ziotych na Muzeum Mickiewiczowskie. 

Odšpiewaniem „Stu lat“, a następnie 
hymnem narodowym zakonczyt się raut. 

WILEJKA POWIATOWA 

—. Strzelecki „Festyn Ludowy” Zapowia- 
dany już swojego czasu festyn Ludowy od- 
był się w Wiłejce w niedzielę dnia 6 bm. w 
miejskim ogrodzie. Organizował miejscowy 
Zwiazek Strzelecki łącznie z KOP. Program 
całej imprezy był bogato wypełniony, a skła 
dał się między innemi z loterji fantowej, węd 
ki i koła szczęścia, ślepych nożyc, "t:zela- 
nia z wiatrówki, bufetu, tańców, fr. poczty 
i t.p. Orkiestra KOP i Strzelecka przygrywa- 
ły na zmianę. Do parku wpuszczano za opła- 
ta wejściowego 25 gr. Publiczności było kil- 
kaset osób. Przy całej imprezie wieje bezin 
teresownej pomocy udzieliły członkinie świe 
żo w Wilejce zorganizowanego żeńskiego 
Oddziału Związku Strzeleckiego, pozostając 
po pięć i więcej godzin bez przerwy na wy 
znaczonych im punktach, za co nałeży im się 
szczególne uznanie. Nawiasem dodam, że 
Oddział żeński Strzelca w Wilejce liczy już 
20 członkiń, chcących chętnie i z zapałem w 
tej oragnizacji pracować. Czysty zysk z fe- 
stynu strzeleckiego wynosił 225 zł. i przezna 
czony zostaje na cel wychowania obywatel 
skiego. Wszystkim uczestnikom festynu skła 
damy niniejszem podziękowanie. Z przykroś 
cią wspomnieć też trzeba, że jest w Wilej- 
ce spora garstka takich Panów i Pań, nawet 
ze ster urzędniczych, którzy na żadnych im- 
prezach strzeleckich się nie pokazują, jakby 
ie wyraźnie bojkotowali. Widocznie ten świa 
ek inteligencji uważa, że „nie wypada” na 
takie imprezy przychodzić. Byłby już czas 
najwyższy aby całe społeczeństwo a przede- 
wszystkiem stery inteligenckie zrozumiały że 
interes państwa tego wymaga, aby się Zw. 
Strzelecki dobrze rozwijał, szczególnie tu na 
ziemiach wschodnich. Strzeica popierać mu 
szą wszyscy. Kto się od tego uchyla — nie 
spełnia należycie obywatelskiego obowiązku. 
Obojętnych pod tym względem notujemy 
sobie odpowiednio. Valde. 

HEMOGEN KLAWE naśladują 

jednak tylko oryginalny z f(-mą KLAWE 

leczy 

osłabienie, wycieńczenie, nerwy. 

   

  

  

ARTYŚCI - MALARZE 
gdyż musiał z niczego stworzyć coś, 
czego w Polsce niema i co było tyl- 
ko w Uniwersytecie Wileńskim z 
przed wieku. Trzeba było sięgnąć po 
wzory dawne, a jednocześnie uwzględ- 
nić nowoczesne wymagania  studjów 
artystycznych; "trzeba było nawiązać 
ścisłą łączność z artystycznemi trady- 
cjami wileńskiemi choć echa tych 
tradycyj były słabe; trzeba było wy- 
tworzyć spokojną, pogodną atmosfe- 
rę, sprzyjającą normalnej pracy arty 
stycznej, ale burza wojenna raz po raz 
zamącała ciszę, niepewność sytuacji 
politycznej, brak środków  materjal- 
nych — wszystko to stało na  prze- 
szkodzie i utrudniało pracę. 

Należy doprawdy podziwiać nie- 
złomną energję, a bodaj „tutejszy* u- 
pór dziekana Ruszczyca, który nie 
zrażając się żadnemi przeszkodami, 
tworzył i stworzył Wydział Sztuk Pięk 
nych. 

Nie dość było przeszkód zewnętrz- 
nych — vis major — w postaci wo- 
jen : wstrząsów politycznych, ale i z 
wewnątrz — z łona samego Uniwier- 

ЭООО 

Krwawe demonstracje w Magdeburgu. 
BERLIN, PAT. Magdeburg był wczoraj widownią krwawych 

demonstracyj. Podczas rozwiązywania pochodu komunistycznego 
doszło do starć między manifestantami a policją, która dokonała 
kilku aresztowań. Gdy demonstranci usiłowali uwolnić areszto- 
wanych, policja zrobiła użytek z broni 
kilka osób. 

Postrzelony przez policję 

palnej, raniąc ciężko 

robotnik zmarł następnie 
w Szpitalu. Mimo dokonanych licznych aresztowań zaburzenia 
trwały do późnej nocy. 

Zatarg finiandzko - sowiecki 
NOWA NOTĄ SOWIETÓW 

MOSKWA. Pat. Prasa ogłasza 
przez zastępcę komisarza ludowego 

notę rządu sowieckiego, wręczoną 
spraw zagranicznych Krestinskiego 

charge d'affaires Finlandji. Nota stanowi odpowiedź na notę rządu finlandz- 
kiego z dn. 4 b.m. Nota sowiecka stwierdza, że rząd finlandzki, pomimo 
protestów rządu ZSRR., zawartych w notach z dn. 17 i 24 maja, zajmuje 
to samo stanowisko w sprawie kampanji 
Finlandji, co zagraża stosunkom, 

sowieckiej prowadzonej w 
istnieją między obu państwami. 

Rząd sowiecki czyni odpowiedzialnym rząd finlandzki za wszelkie następ- 
stwa, mogące z tego wyniknąć. 

    

Polacy zdobyli trzy mandaty 
w Kownie 

KOWNO, Pat. Ostateczne wyniki wyborów do rady miejskiej 
w Kownie przedstawiają się następująco: zblokowane listy litew- 
skie 12 mandatów, Żydzi—7 mandatów, wspólna lista Polaków, 
Rosjan i Niemców—5 mandatów, z czego trzy mandaty otrzyma- 

„li Polacy i po jednym Rosjanie i Niemcy. 

  

Zwycięstwo Tłoczyńskiego W Wimbledon 
LONDYN, PAT. — We wtorek po południu, w drugim dniu międzynarodowych 

zawodów tenisowych w Wimbledon, Tłoczyński w drugiej rundzie gry pojedyńczej pa- 

nów, odniósł zwiycięstwo, pokontjąc w trzech setach mistrza tenisowego armji brytyj- 

skiej kpt. Jamesona w stosunku 7:5, 6:4, 6:4,Gra była niezwykle zacięta i wobec do- 
brej'klasy obugraczy, trwała przeszło dwie godziny. W pojedyńczej grze pań, Jędrze- 
jowska przegrała z Godefree 6:2 4:5, 3:6. Wobec tego w grze pojedyńczej pań auto 
matycznie odpada, pozostaje zaś w grach podwójnych pań oraz w grze mieszanej. Pra 

sa augislska życzliwie wita graczy polskich, podkreślając ich dobrą klasę, oraz odwa- 
gę, pon.eważ grają oni w Wimbledon na kortąch trawiastych, których niema w. Polsce. 
W „Daily Herald““ stynna mistrzyni amerykańska Ryan chwali 

drzejewskiei 

bardzo grę Ję- 

  

Fryzjerzy damsc 

  

WACŁAW i ALEKSANDER 
byli współpracownicy tirmy „WALDEMAR* niniejszym mają zaszczyt zawiadomić 
J. W. Panie, że w dniu 24 czerwca r. b. otworzyli własny zakład fryzjerski 
ul. Wileńskiej Nr. 48 pod firmą „Warszawscy Fryzjerzy Wacław i Aleksander“ 
Salony dla pań i panów, farbowanie włosów na wszystkie kolory farbą nieszkodli- 
wą roślinną, magicure. W nadziei, że J. W. Panie zechcą korzystać nadal z naszych 

usług, pozostajemy z prawdziwem uszanowaniem Wacław I Aleksander. 

przy 

    

866240068024642660686460626686€ 

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS STATYSTYCZNO-EKONOMICZNY ZIEM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO LITEWSKIE 1922 R. 2 zł. Е 
REFORMY I 
„1926 ROK, 10 ZŁ. 

„POLITYKA POLSKA I 
Dmowskiego — 2 zł. 

ZAGADNIENIE USTROJOWE, PROJEKT 
1928 ROK, 3 ZŁ. 

Z PRZEŻYĆ I WALK — 10 ZŁ. 
ZIEMIE WSCHODNIE 

PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I 

ODBUDOWA PANSTWA“ 

POLSKI 

odpowiedź na książkę 

KONSTYTUCJI  DECENTRALISTYCZNEJ 

I WARUNKI ICHROZWOJU 1929 R. — 4 ZŁ. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1930 R. — 5 ZŁ. 
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pierwszorzędną powieść 

" Warunki   

ZA 2 ZŁOTE 85 GR. 
Wydawnictwo „Moja Bibljoteka" 

w War zawie, ul. Szczygla 7 

daje w prenumeracie miesięcznej 
° со tydzień 

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

lub przekazem pocztowym, otrzymać można 

(tomy powieści miegięcznie 
tworząc tym minimalnym wydatkiem własną „Moją Bibljotekę'. 

prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 

zł. 2 gr. 85, kwartalnie zł. 8.—, rocznie zł. 30.—. 
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svtetu niebrak było różnych trudności 
i wstrętów. 

Tyle było protestów i lekceważą- 
cego poruszania ramionami pod adre 
sem Wydziału —— kopciuszka! 

Wydział Sztuki!... Czy to nie jest 
herezja?! 

Ktoś modelkę gołą będzie malować 
i za to otrzyma taki dyplom, jak teo- 
log czy filozof!... 

Zgroza!.. Świat się kończy!.. 
Trzeba było zwalczać naturalne 

uprzedzenie ze strony wielu osób, nie 
mogących uświadomić sobie, że „ars'* 
równie dobrze oznącza sztukę, jak i 
naukę, że to nie są dziedziny całkiem 
sprzeczne, że artysta może i musi 
mieć wykształcenie uniwersyteckie i 
Си Вр ; 

Dotkliwy cios  zadało Wydziałowi 
Szt. P. zlikwidowanie działu architek- 
tury. Był to cios podwójnie ciężki, 
gdyż pozbawił nasze ziemie architek- 
tów, bezpośrednio związanych z tere 
nem już podczas studjów, — no i 
zmuszał kończących studentów  archi- 
tektury do zdobywania dyplomów na 
politechnikach — — warszawskiej i 
lowowskiej. 

Gdyby oddziaż architektury nie zo- 
stał zlikwidowany, architekci byliby 
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PIERWSI WILEŃSCY DYPLOMOWANI 
  

Odezwa Zjednoczenia Katolickich Zw. Polek | 
Łącznie z ogólnopolskim zjazdem, 

zorganizowanym z okazji przyjazdu 
Biura Międzynarodowej Unji Ka- 
tolickiej Organizacyj Kobiecych do 
Warszawy, odbyło się w dniach 29 i 
30 maja r. b. posiedzenie prezydjum 
oraz zjazd Rady Naczelnej Zjednocze- 
nia Katolickich Związków Polek. Oma 
wiając najaktualniejsze zagadnienia ka- 
tolickiego ruchu kobiecego w Polsce, 
Rada Nacz. podkreśliła, jako najbar- 
dziej palącą konieczność chwili obec- 
nej, skonsolidowanie tego ruchu oraz 
stworzenie silnych kobiecych central 

przy diecezjalnych Instytutach Akcji 
Katolockiej. 

W związku z tem postanowiono 
zwrócić się do ogółu kobiet z następu- 
jacą odezwą: 

W liście do przewodniczącej Mię- 
dzynarodowej Unji Katolickich Orga- 
nizacyj Kobiecych, p. Steenberghe - 
Engeringh, pisze Ojciec Św.: „Szcze- 
gólną radością było dla Nas stwierdze- 
nie že Unja pozostając wierną 'włas- 
nym statutom, doskonale zrozumiała, 
i zrealizowała prowdziwą akcję katoli- 
cką, taką, jakiej sobie życzymy i jak 
ją kilkakrotnie określiliśmy, udział 
świeckich w apestolstwie hierarchicz- 
nem Kościoła katolickiego dla obro- 
ny zasad religji i moralności oraz dla 
rozwoju zdrowej i pożytecznej akcji 
społecznej pod przewodnictwem hie- 
rarchji kościelnej, ponad  wszystkie- 
mi partjami  politycznemi niezależnie 
od nich, celem odnowienia życia kato- 
lickiego w rodzinie i społeczeństwie. 
imi ia Žas i 

© „dni dobroci dla 
ludzi“ 

Niedawno w Warszawie urządzono 
dzień „dobroci dla zwierząt. Myśl 
dobra, wypływająca z humanitarnych 
i chrześcijańskich pobudek, a mająca 
na celu przypomnienie społeczeństwu 
o obowiązku bardziej ludzkiego  ob- 
chodzenia się ze zwierzętami. 

Bardziej jednak na czasie są dziś 
„dni dobroci* dla ludzi. Polska przeży- 
wa obecnie niezwykle ostry kryzys go- 
spodarczy. Zubożenie i nędza mater- 
jalna szerzą się gwałtownie, popycha- 
jąc ludzi do czynów rozpaczliwych. 
Wypadki zasłabnięć z powodu głodu 
stają się dziś coraz częstsze. Szpitale 
i przytułki są przepełnione. 

W związku z tem szerzy się i nę- 
dza moralna. Kroniki kryminalne ni- 
gdy nie notowały w Polsce tylu wypad 
ków zbrodni i występku, co w ostat- 
nich trzech latach. Przestępczość w 
ostatnim roku w porównaniu z rokiem 
1925 wzrosła z górą o 100 proc. Ko- 
munizjm wyzyskuje naszą trudną sytua- 
cje ekonomiczną, propagując hasła 
artypaństwowe i antyreligijne. Ajen- 
ci bolszewiccy, działając w myśl no- 
wych metod, zalecanych z Moskwy, 
wszełką akcję przeciwko państwu i 
porządkowi społecznemu rozpoczynają 
od podrywania w narodzie zasad re- 
ligijnych, gdyż tą drogą mają nadzieję 
przyśpieszyć zrewolucjonizowanie mas 

W myśl wskazań naszych Arcypa- 
sterzy duchowieństwo i katolickie or- 
ganizacje dobroczynne w rodzaju To- 
warzystwa św. Wincentego 4 Paulo, 
wzmogły w ostatnich czasach swą dzia 
łalność, by pomóc biednej ludności i 
uchronić ją od trucizny bolszewickiej. 
W miastach przy parafjach założono 
kuchnie dla bezrobotnych. Ale wobec 
Giągle rosnących potrzeb akcja dobro- 
czynna kościoła nie jest w stanie wszy- 
stkim przyjść z pomocą. Rzeczą jest 
więc konieczną, by w niej wzięły 

udział szersze warstwy naszego spo- 
łeczeństwa, ci zwłaszcza, którym bie- 
da nie dokucza, których stać nieraz na 
zbytki. Przepisy naszej wiary św. zo- 
zobowiązują osoby zamożrie do nie- 
sienia pomocy ubogim. Pomoc ta win- 
na być zarówno materjalna, jak ducho- 
wa, wyrażająca się w niesieniu pomo- 
cy naszemu duchowieństwu przy ewań 
gelizacji ubogich _ przeciwdziałaniu w 
szerzeniu wywrotowych i  zgubrtych 
haseł. 

O „dni dobroci' dla ludzi, dla bliž- 
nich, zostających w potrzebie, woła 
dziś Kościół katolicki. 

EEAEEB 

pierwszymi posiadaczami wileńskich rów. szczególnie w dziedzinie malar- 
dyplomów. stwa i historji sztuki. : 

Po odejściu architektów pozostali Praca artystyczna wymaga bardzo 
na Wydziale sami „małjarze”, element 
niesforny i do opanowania niełatwy. 

Coprawda, i warunki pracy nie są 
obecnie łatwe. 

Przedewszystkiem, warunki mater- 
jalne. Konieczność zarobkowania  u- 
trudnia studja i przeszkadza w pracy 
twórczej. Ciągła myśl o „posadzie* 
sprawia, że studenci Wydziału Sztuk 
P. dążą przedewszystkiłem do zdoby- 
cia dyplomu nauczycielskiego, który 
im daje stanowiska nauczycieli rysun- 
ków w gimnazjach. Takich dyplomów 
Wydział już rozdał z kilkadziesiąt 
sztuk. 

Ale kształcenie nauczycieli rysun- 
ków nie jest właściwem zadaniem u- 
niwersyteckiego Wydziału; to $eż do- 
piero od chwili wydania dyplomów ar 
tystycznych p. p. Pruszyńskiej i Jaki- 
mowiczowi, może Wydział mówić o 
swoich wychowankach, którzy sięgnęli 
no i zdobyli —- dyplomy najwyższe. 

Wielkiem utrudnieniem w pracy 
młodych artystów, no i do pewnego 
stopnia słabą strona Wydziału — jest 
może zanadto płynny stan profeso- 

ścisłej łączności mistrza z uczniem, 
bo to, czego ma nauczyć profesor - 
malarz, student nie znajdzie w żad- 
nym podręczniku; to też przedwczes- 
te zmiany profesorów, którzy nie do- 
prowadzili swych uczniów do końca, 
t. j. do uzyskania dyplomów, utrudnia- 

ja pracę. 
Niestety, tylu zmian byliśmy świad 

kami!.. 
Jastrzębski, Czajkowski, Kotarbiń- 

ski, Pronaszko, Matusiak, Lenart; z 
historyków sztuki — Remer, Szydłow- 
Ski... 

W tych zmianach tkwi jedna z 
przyczyn powolnego dojrzewania mło- 
dych talentów, gdyż wielu dość do- 
tkliwie odczuło zmiany profesorów, 
wielu zaś opuszczało mury naszej 
Wszechnicy na zawsze. Dość wskazać 
na Warszawską Szkołę Sztuk Pięk- 
nych, tak wydatnie i szczęśliwie dla 
niej zasiloną ex-wileńskimi profgsora- 
mi i studentami!:.. 

Inną przyczyną, utrudniającą pra- 
cę studentom Wydziału Sztuki, jest 
brak w Wilnie artystycznej atmosfe- 
ry. 

    

  

    

    

    

   

  

    
   

    
   

            

    

    

    

    

     

    
   

  

    
   

    

  

     

   

Rzeczywiście, w obecnych smutnych 
warunkach rodzinnych i społecznych 
tylko akcji, tak pojętej i praktykowa- 
nej, kobieta katolicka może i powin- 
na dawać swe poparcie, w niej bo- 
wiem znajdzie opatrznościową  dźwi- 
gnię ku tej chrześcijańskiej odnowie. 
społecznej, do której dążymy*. 

Powyższe słowa Ojca Św. dotarły | 
w Polsce w pierwszej linji do członków 
katolickich Związków Polek, jako 
tych, które od lat dziesiątek przyna- 
leżały do Międzynarodowej Unji, i 

jeszcze silniej, niż udział w kongresach 
rzymskich tejże Unji, uwypukliły nam 
zaszczyt, szczęście i dobro, jakie wy- 
pływa z szerzenia Królestwa Bożego/q 
na ziemi, we współpracy z  hierar- 
chją kościelną i w łączności z katolic- 
kiemi kobietami całego świata. 

Pragnąc stanąć do czynnej, zwar- 
tej współpracy w Akcji katolickiej, 
Związki te w porozumieniu z Episko- | 
patem Polskim utworzyły pod koniec 
r. 1929 Zjednoczenie Katol. Związ- | 
ków Polek, jako centralę na całą Pol-- 
skę katolickiego ruchu kobiecego, któ- | 
ra za szczególne swe zadanie uważa 
zwalczanie poglądów neopogańskich 
zagrażających wartościom moralnym 
kobiety i rodziny. Wszak dzień każ- 
dy nasuwa nam nowe i trudne za- 
gadnienia, które winne być poważnie 
rozważane i rozsądzone przez ogół 
kobiet-katoliczek według  niezmien- 
rych w zasadzie a zawsze idących z 
postępem wskazań Kościoła katolic- 
kiego. Do takiej akcji stanąć winny 
wszystkie kobiety - katoliczki bez 
względu na stanowisko społeczne. 
Wzywamy więc gorąco, aby wstępo- 
wały do katolickich związków kobie- 
cych w djecezjach, w których onie 
już istnieją, a tam, gdzie dopiero po- 
wstać mają, niech dopomagają ofiar- 
nie i gorliwie do ich utworzenia 

Niech nas nie zrażają żadne przy- 
krości ni trudności. Kobiety - Polki 
znamionowała zawsze szczera reli- 
gijność i męstwo. Dziś, gdy chodzi 
o zdeklarowanie sig i zaciągniecie ja- 
wnie pod sztandar Kościoła naucza- 
jącego, który pomocy naszej wzywa, |. 
a zarazem dla swej trwałości najpew- 
niejszym jest sprzymierzeńcem, kiero- 
wnikiem i ostoją — trzeba nam stanąć; 
w pierwszych szeregach.tej organizują- 
cej się armji nietylko ku obronie za- tj 
grożonych wartości moralnych, ale“ 
ku zwycięskiej walce o tryumf zasad | 
Chrystusowych, z którymi ściśle zwią 
zany jest los naszego narodu. 

(—) Zofja Rzepecka, przewodn. Zjedno- | 
czenia Kat. Zw. Pol., przewodn, Kat. Zw. 
Połek w Poznaniu: Teresa Sapieżyna, wi- | 
ce-przew. Zjedn. Kat. Zw. Pol. przew, Kat. - 
Zw. Pol. w Krakowie: Marja Jeleńska, czło- 
nek prezydjum Zjedn. Kat, Zw. Poł., prze- 
wodn. Kat. Zw. Pol; w Wilnie; Zofja Zamoy 

ska, wiceprzewi. Zjedn. Kat: Zw, Polek, prze- 

wodn. Kat. Zw. Pol. w Warszawie; Róża 
Łukaszewiczowa, członek prezydjum Zjedn. 
Kat. Zw. Polek, przewodn. Kat. Zw. Pol. 
we Lwowie; Helena Sołtanówna, sekretar- 
ka gener. Zjednoczenia Kat Związku Polek, 
Poznań, al. Marcinkowskiego 22. 

  

    

  

  

25, — Wiadomości Literackie — Nr. й 
— „Niezwykły sukces F. Goetla w Anglji 
i Ameryce" — i jeszcze bardziej niezwykła 
reklama w „Wiad. Lit.* Reprodukcje kart 
tytułowych wydań ang. i ameryk. książka 
Goetla „z dnia. na dzień* portret autora i 
wyciągi z różnych recenzyj — zajmują całą 
pierwszą kolumnę. Wszystko to robiłoby 
doskonałe wrażenie w prospekcie wydawę 
niczym, w czasopiśmie wywołuje pewien.nie- 
smak, Druga kolumna poświęcona literatu- 
rze hiszpanji. Recenzje kronika tygodniowa. 

— Lą Pologne — Nr. 6. — K. Smo- 
gorzewski omawia zagadnienie mniejszości 
narodowych w Europie; F. L. Schoeli daje 
ciekawy artykuł o motywach polskich w li- 
teraturze francuskiej; St, Wędkiewicz w 
dalszym ciągu mówi o naukach humanisty- 
cznych w Połsce. Pozatem, jak zwykle, bo- 
gata i poważnie ujęta kronika życia połi- 
tycznego, społecznego, literackiego i arty- 
stycznego. 

Mamy w Wilnie wyższą artystycz- 
ną uczelnię, mamy artystów o wielkim 
talencie i wybitnej kulturze, mamy 
wreszcje wymarzone warunki pod 
względem piękna przyrody i niezwyk- 
le wymownej architektury — ale po- 
mimo to, brak czegoś, co jednak de- 
cyduje o jasności ognia, którym ma- 
ja płonąć młode dusze artystów. 

Podły partykularz daje się we zna- 
ki. Biada „galileuszom*, nie naležą- 
cym do jakiejś wileńskiej  koterjit... 
Precz z dyplomami, nie podpisanemi 
przez. jakiegoś kamieniarzal.. 

Ale cóż mówić o jednostkach! 
Przecież sam Wydział Sztuk P. je- 
szcze tak niedawno (pamiętamy to 
dobrze!) był atakowany bezwzględnie, 
brutalnie przez.... artystów plastyków! 

Młody adept sztuki łatwo znajt 
dzie w Wilnie „posadę”, z wielkim 
trudem ,„pracę*, a z jeszcze większym 

ciepłą, serdeczną atmosferę ar- 
tystyczną, zapładniającą i zmuszają- 
cą do intensywnej twórczej pracy. 

Jednym z przejawów nienormal- 
nych stosunków w wileńskim świkcie 
artystycznym jest brak fachowej kry 
tyki w wileńskich czasopismach. | 

Ludzie, którzyby mogli coś  po- 
wiedzieć 0 twórczości wileńskich ar- 
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produkcji rolniczej przyjąć 

> 

Iniarstwa pisališmy 
już kilkakrotnie. Ze względu na brak 
miejsca podawaliśmy -jednak wysti- 
wane w tej mierze żądania w mniej- 
szem lub większem skróceniu, nie 
wchodząc w szczegóły, 

Sprawa jednak jest zbyt poważ- 
aa, by można było ją omawiać tylko 
w ogólnych zarysach. Od jej właści- 
wego rozwiązania zależy przyszły do 
brobyt naszych ziem 
wschodnich. Wszystko to przema- 
wia za koniecznością wszechstronne- 
go oświetlenia kwestji  Iniarskiej. 
Czyniąc temu zadość będziemy umie- 
szcągć na tem miejscu wsze'tkie 
informacje związane z Iniarstwem а 
przedewszystkiem z polityką  gospo- 
darczą wcbec Iniarstwa i stosunkiem 
jej do właściwych potrzeb. 

Kryzys gospodarczy, rozwijający 
się w Polsce ze znaczną szybkością, 
grozi naszemu rolnictwu i przemysło- 
wi poważnemi wstrząsami, mimo, że 

| kraj nasz posiada szereg warunków, 
| umożliwiających osłabienie ujemnych 

skutków obecnego kryzysu oraz stwa- 
_ rzających podstawę do uniknięcia tych 
_ skutków w przyszłości. Przedewszy- 

stkiem dla opanowania kryzysu win- 
na zmalłeźć u nas zrozumienie zasada 
Saimowystarczalności, której hołdują 
przodujące i bogate kraje jak 
Francja, Anglja, Niemcy i inne. 

W myśl zasady powyższej posz- 
czególne działy naszego  przjemysłu 

winny być zreorganizowane w kierun- 
, ku oparcia ich o surowce produko- 
_ wane w kraju, przyczem w ten sposób 

uzyskane zostałyby podstawy do 
rozwoju naszego rolnictwa. Leży to 

_ niemniej i w interesie samego przemy- 
Słu, aby zwiększyć konsumcję wy- 

 robów przemysłowych, w drodze u- 
możliwienia nabywania tychże przez 
producentów surowców krajowych. 

Ujemny bilans handlowy szeregu 
lat zawdzięczamy w pierwszej linji 
importowi surowców włókienniczych 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i 
importowi tłuszczu. Nasze rolnictwo 
idac w kierunku zwiększenia produ- 
cji włókienniczej i tłuszczowej dla 

 Dokrycia krajowego zapotrzebowania, 
„ma przed sobą szerokie perspektywy. 

_ Prawie we wszystkich  miejscowo- 
_ ściach Polski, a szczjególnie na półno- 

posiadamy przyrodnicze i ta- 
_ chowe możliwości, rozszerzania pro- 

_ dukcji Inu, zaś na południu naszego 
kraju — konopi. 

Ponieważ len, jako roślina włókni- 
sta : oleista, odznacza się temi wła- 
ściwościami w wysokim stopniu, na- 

3 leży przeto przy reorganizacji naszej 
4 pod uwa- 

O potrzebach 

8 gę w pierwszym szeregu len. 
: Dła osiągnięcia wytkniętego celu 

_ konieczne jest uwzględnienie w poli- 
1 tyce gospodarczej państwa Polskiego 

niżej przytoczonych dezyderatów, któ- 
re pozwalamy sobie przedłożyć w 

imieniu  lniarstwa _ polskiego, ja» 
ko warunki podstawowe i nieodzowne. 

,._ |]. Zagwarantowanie zbytu na wy- 
_ roby łniane na rynku wewnętrznym, 
_* przedewszystkiem w drodze częściowe 

— go zastąpienia przez te wyroby uży- 
wanych cbecnie przez instytucje pań- 
stwowe i samorządowe wyrobów z 

_ Surowców zagranicznych. W tym celu 
_ wskazanem jest ustalenie, aby z ogó- 

inej ilości używanych przez poszczegól 
ne instytucje i organizacje rządowe 

„| samorządowe, względnie  przedsię- 
biorstwa korzystające z kredytów pań- 
stwowych, wyrobów z surowców włó- 

- „Kienniczych —- przynajmniej 20 proc. 
Manowiłoby tkaniny Iniane. 

Ii. Uporządkowanie i rozbudowa 
_ ląbrycznegot przemysłu Inianego przę- 

dzalniczo - tkackiego, przyczem jako 
niezbędny warunek ku temu winno być 
uznane wybudowanie nowoczesnej 
przędzalni Iniarskiej, na której dzia- 
 łalność miałyby bezpośredni wpływ 
czynniki społeczne, a przedewszyst- 
kiem organizacje rolników — produ- 
centów Inu. К 

E 

stów, wolą milczeć, aby się komuś 
nie nie narazić; sami artyści nieraz 
Pod pseudonimami niezwykle = 
 Chlebnie przemawiają na temat włas- 
Rych prac; najczęściej zaś odzywają 
Się pełne zachwytu i entuzjazmu gło- 

„Sy serdecznych przyjaciół... 
W ten sposób każdy wileński ar- 

Asta jest pasowany na genjusza i 
Szczerze wierzy w swą genjalność; 
Wszyscy są zadowoleni i następuje 
zbratanie się wszystkich _ artystycz- 
Rych stanów, bo nawet  sztukatorzy 
mówią o profesorach uniwersytetu: 
"Rój kolega... 

‚ W takiej atmosferze nieraz trudno 
dest oddychać jednostce młodej, świe- 
żej, dopiero rozpościerającej swe 

dłą do lotu. 

„ Ale, bądźmy dobrej myśli. Zmienią 
Się czasy, zmienią się ludzie. 

Dziś należy cieszyć się, że Wilen- 
Ska Alma Mater puszcza w świat mło- 
dych artystów, związanych z Wilnem 
tceniących tradycje wileńskie. 

: © tafentach młodych artystów przy 
 Bodny obserwator mówić nie może; 
Zresztą dyplomy świadczą o dojrza- 
ości artystycznej i o zdolności do sa- 
Modzjelnej twórczej pracy. 

Zaznaczyć tylko wypadnie, iż o 

północno 

Ter uospodarczy Ziem Wythodnić 
Dezyderaty iniarstwa w ujęciu Wii T-wa 

Lniarskiego ' 
ш. 

mowego oraz 
tkanin Inianych 

czego. 
[V. Stworzenie ogólnych warunków 

gospodarczych, sprzyjających rozwo- 
jowi Iniarstwa w Polsce, zaś przede- 
wszystkiem w zakresie ceł i podatków 
a mianowicie: : 

a) wprowadzenie ochrony celnej 
Inu w drodźe ustalenia ceł importo- 
wych. Ё : 

1) Na włókno Iniane i konopie we 
wszystkich postaciach — м wysokości 
100 proc. ad valorem. 

2, Na przędzę lnianą, niżej Nr. 60 
angielskiego w wysokości 100 proc ad 
valorem. 

3. Na wyroby Iniane w gatunkach 
identycznych do wyrabianych w Pol- 
sce w wysokości 100 proc. ad valo- 
rem. 

4. Na nasienie Iniane w wysokości 
20 zł. od 100 kg. 

5, Na jutę surową w wysokości 50 
proc ad valorem oraz ewerftualnie 

6. Na bawełnę surową w wysoko- 
ści 3 proc. ad valorem. 

b) Ustalenie ulg podatkowych dla 
przemysłu Iniarskiego przędzalniczo- 

tkackiego. 
V. Stworzenie specjalnego funduszu 

dla popierania rozwoju Iniarstwa w 
Polsce oraz dla premjowania konsum- 
cji krajowych wyrobów lnianych wk- 
wmątrz państwa zamiast stosowanych 
dotychczas premji wywozowych na 
włókno Iniane. 

„VI. Uporządkowanie eksportu włó- 
kna Inianego zagranicę w drodze wy- 
pracowania podstaw dla stopniowego 
wprowadzenia standaryzacji włókna 
Inianego. 

VII. Powzięcie przez czynniki mia- 
rodajne decyzji co do jednolitego pro- 
gramu rządowego w zakresie Iniarstwa 
i ustalenie wytycznych tego programu 
w myśl przedłożonych wyżej dezyde- 
ratów. (—-) 

Z SĄDÓW 

W dniu wczorajszym na wokandzie Sądn 
Okręgowego znalazła się sprawa mieszkańca 
folwarku Lisienki pow. brasławskiego, Niko- 
dema Rodziewicza, oskarżonego o przywła- 
szczenie 350 dolarów. : 

Sprawa niezbyt ciekawa. ze wzęłędu je- 
daak na miejsce popełnienia przestępstwa 
zasługuje na zajęcie się nią. 

Przed kilku laty Rodziewicz wyemigro- 
wał do Kanady i osiedlił się w m. Torónto, 
prowincji Ontario powiatu York. Tam się za- 
poznał z b. sąsiadem, Franciszkiem Prokopi- 
kiem. Jak to znowu bywa na obczyźnie 
powstała między nimi gorąca przyjażń, a co 
za tem idzie — zaufanie. 

Pewnego razu Prokopik zwierzył się 
Rodziewiczowi, że zebrał trochę pieniędzy 
i zamierza sprowadzić z kraju żonę i dzieci. 

W połowie sierpnia 1928 r. Prokopik u- 
kończył wszystkie przygotowania, zebrał do 
sprowadzenia rodziny pieniądze i zjawił się 
u Rodziewicza prosząc go, ażeby załatwił 
wszystkie formalności, wręczając jednocześnie 
Rodziewiczowi 350 doi. na kupno biletów 
okrętowych. 

Rodziewicz, kóremu niebardzo dobrze po- 
wodziło się w Kanadzie, a który przytem 
tęsknił do Ojczyzny skorzystał z okazji i za 
pieniądze przyjaciela wrócił do Polski. 

Zawiedziony przyjaciel zaskarżył prze- 
wrotnego przyjaciela do Sądu. Wczoraj $рга- 
wa ta nie została jednak rozpoznaną, gdyż 
obrońca Rodziewicza adw. Engiel złożył 
przed odczytaniem aktu oskarżenia wniosek 
o zbadaniu świadków zamieszkujących w Ka- 
nadzie, 

„Sąd przychylając się do wywodów o- 
broūcy odroczył sprawę. 

+ M ei AE 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach ! 

składsch aptecznych znanege 
środza od odcisków 

Prow. A. PAKA |) 
E 

Uporządkowanie tkactwa do- 
zorganizowanie skupu 

wyrobu  chatupni- 
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ile p. Pruszyńska nie dała się należy- 
cie poznać szerszemu ogółowi (pra- 
ce jej na obecniej wystawie plastyków 
są bodaj pierwszym występem), o ty-- 
le p. R. Jakimowicz jest już dobrze 
znany przedewszystkiem ze swych 
drzeworytów. 

Jeszcze w roku 1925 występował 
p. Jakinrowicz z teką wiłeńskich lino- 
leorytów i zdobył uznanie, jako arty- 
sta o wielkiem poczuciu barwy i 
śmiałej myśli. ` 

Wydana w kilka lat potem teka 
drz eworytów „Kościoły wileńskie" — 
wykazała wielki postęp młodego arty- 
sty, który doskonale opanował narzę- 
dzie i stworzył niezmiemie ciekawy 
pod względem technicznym i niezwyk 
le ujmujący, wyszukaną forma i sub- 
telnym nastrojem — nowy cykl wileń- 

Wkrótce zostanie otwarta wysta- 
wa prac pierwszych dyplomowanych 
wileńskich artystów; wówczas będzie- 
my mogli zetknąć się z nimi bliżej, 
poznąć lepiej. 

Dlatego też obecnie możemy  po- 
wiedzieć pod ich adresem: | 

-— Dowidzenia! — 
i życzyć — im i sobie — abyśmy 
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P. wojewoda Beczkowicz rezpoczął 
składać wizyty oficjalne 

Po objęciu urzędowania w poniedziałek, w dniu wczorajszym p. wo- 

jewoda Beczkowicz zaznajamiał się z biegiem prac poszczególnych wydzia- 

łów Urzędu Wojewódzkiego, poczem rozpoczął składać wizyty oficjalne. 

a в * a ® 

Litwini porwali obywatela polskiego 
SKUTEGO W KAJDANY BITO KOLBAMI 

W poniedziałek na odcinku granicznym w rejonie Kołtynian, miał miej 
sce nowy fakt prowokacji litewskiej. 

Przechodzący wzdłuż granicy włościanin widział, jak strażnicy litewscy 
uprowadzili siłą, w głąb terytorjum Litwy obywatela polskiego, rolnika Do- 
minika Kozłowskiego, który mając przepustkę rolną znalazł się na granicy. 
Litwini skuli biedaka w kajdanki, a kiedy napadnięty tłomaczył się i prosił o 
zwolnienie, strażnicy pobili go kolbami i siłą uprowadzili, Świadek tego zaj- 
Ścia słyszał, jak jeden ze strażników litewskich krzyczał na Kozłowskiego: 
ty szpiegu zginiesz, jak pies. 

Deszcz pięciozłotówek na ul. Wielkiej 
NIEZNANY FILANTROP ROZDAŁ KILKASET ZŁOTYCH 

Wczoraj o godz. 2 po poł. przechodzący ul. Wielką w pobliżu banku Bunimowi-: 
cza byli świadkami niecodziennej scenki. 

Oto zbankuwyszedł elegancko ubrany starszy pan, wsiadł do oczekującej go tak- 

sówki i najzupełniej niespodziewanie rzucił w górę garść dziesięcio-złotowych bankno- 

tów i 5-złotowych monet. Rzecz, jasna, że przechodnie rzucili się natychmiast na pie? 

niądze, a wówczas tajemniczy (zresztą taiemniczy nie dla wszystkich, gdyż Redakcji. 
znane jest jego nazwisko, rozpoczynające się od liter Ch,) filantrop, zaczął rzucać i 
rozdawać monety. 

Powstał tumujt. Policja przygłądająca się początkowo spokojnie temu niezwykłe- 
mu widowisku, zmuszona była interwenjować rozpędzając walczących o miejsce, amato- 

rów łatwego zarobku, Na widok policji dziwny dobroczyńca da! znak szoferowi i odje- 
chał nie zważając na nawoływania policji, usiłującej zatrzymać go. 

Zajście to wywołało niemałą sensację i długo jeszcze po ucieczce fiłantropa było 
omiawiane przez zbierającą się w grupki publiczność. 

Pożar na stacji Mosty 
Na stacji Mosty wydarzył się niezwykły 

wypadek. W dniu 21 b. m. spalił się wagon 
towarowy, przeznaczony do Lidy, a zawie- 
rający załadowanie: oraz namioty 
wojskowe, 2 beczki benzyny i 1 nafty. 

Pierwszy zauważył ogień i pośpieszył na 

ratunek, pocztyljon miejscowego urzędu Wa- 
ciaw Dawgielewicz. Został on silnie popa- 
czony. Sprowadzony z Wołkowyska lekarz 
kolejowy opatrzył go na miejscu, 

Dotychczas nie została wyjaśniona przy- 
czyna powstania pożaru. 

  

Wyjazdy zagranicę— 
LETNIE PODRÓŻE MORSKIE 

Transatlantyckiemi okrętami 
„Pułaski: „Polonia“, 

na fjordy Norwegji—od 18-go lipca 
do Kopenhagi — od 25-go lipca do 29-go lipca b.r. Bilety od 175 złotych; 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki — od 29-go lipca do 26-go sierpnia 
b. r. Bilety cd 1975 zł, do Sztokholmu, Rygi, Visby 
9-go sierpnia b.r. Bilety od 225 zł., do Londynu, Rotterdamu i Kopen- 

hagl—od 6-go sierpnia do 17-go sierpnia b. r. Bilety od 375 zł. 
Bliższe informacje i sprzedaż biletów w biurach Linji Gdynia - Ameryka, 
w Warszawie, Marszałkowska 116, tel. 547—46, oraz w binrach Wagona-Lits- 

Cook, Orbis, Francopol i 

KRO 
ŠRCDA 

Dziš 24 
Jana Ch. 

jutro 
Adalberta 

| RZEWACO ASA ZAOERI A 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
QROLOGJI U. S. B. W WILNIE 

z dnia 23 czerwca 1931 r, 

Ciśnienie. średnie 759 

Temperatura średnia --16 

Temperatura najwyższa 4-19 

Temperatura najniższa -11 

Opad w mm. 2,4 

Wiatr: zachodni 

Tendencja spadek potem wzrost 

Uwagi: rano deszcz po poł. pogodnie. 

W. s. g. 2 m. 43 

Z. s. g. 7 m. 56 - 

  
  

URZĘDOWA 
— Nadzwyczajna komisja rozjemcza dla 

ustalenia warunków pracy i płacy w rolni- 
ctwie. Min Pracy i Opieki Społecznej po- 
wołał Nadzwyczajną Komisję Rozjemczą dla 
załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy 
pracodawcami, a pracownikami rolnymi na 
terenie woj. wileńskiego i nowogródzkiego 
na rok służbowy 1931 — 32. 

Przewodniczącym Komisji mianowany zo- 
stał okr. inspektor pracy p. J. Gnoiński, a w 
skład jej wejdą po dwóch przedstawicieli 
Rad woj. kresowego zw. ziemian wi Wiłnie 
i Nowogródku, zaw. zw. robotników rolnych, 
kresowy zw. zawodowy robotników rolnych, 
chrześcijański zw. zawod, leśników i prac 
rolnych w Wilnie, oraz zw. zawod. robotni. 
rolnych Rz. P. po jednym przedstawicielu. 

Pierwsze posiedzenie komisji odbędzie 
się w dniu 3 lipca 1031 r, w Wilnie (Ostro- 
bramska 19). 

— Okólnik w sprawie prowizorycznego 
rozpatrzenia odwołań. W związku z tem, 
że przy wymiarze podatku przemysłowego 
od obrotu za 1930 r. mogły zajść omyłki, za- 
ićwno co do wysckości obrotów poszcze- 
gólnych przedsiębiorstw jak i zastosowa- 
nia niewłaściwych stawek podatkowych, 
Ministerstwo Skarbu polecito naczelnikom 
Urzędów Skarbowych niezwłocznie przy- 
stąpić do zbadania konkretnych zarzutów 
odwołań od wymiaru tego podatku i w za- 
leżności od otrzymanych wyników  ograni- 
czyć egzekucję podatku od kwot prowizo- 
rycznie ustalonych, jakie zaproponowane bę- 
dą we wnioskach do Komisyj Odwoław- 
czych. $ 

„ Rėownoczešnie naležy odpowiednio ogra- 
niczyć i wysokość zaliczek kwartalnych na 
rok 1931. 

bez paszportów i wiz! 

„Kościuszko', 
do 2-go sierpnia b.r. Bilety od 500 zł. 

— od 3 sierpnia do 

Ligi Morskiej i Kolonjalnej. 

NIKA 
PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— Kiedy przysługuje urlop pracownikowi 
przyjętemu na próbę. W okresie urlopowym 
stale notowane są zatargi pomiędzy praco- 
dawcami przedsiębiorstw na tle obliczania 
i udzielania urlopów pracownikom 

Ostatnio zwrócono się do nas z zapyta- 
niem czy okres próbnej pracy pracownika, 
wlicza się do okresu wymaganego dla uzy- 
skania uropu wypoczynkowego. Istnieje 

bowiem w. wielu przedsiębiorstwach handlo- 

  

* wych i przemysłowych zasada, iż nowoanga 
żowani pracownicy przyjmowani są na t. 
zw. okres próbny, który trwac może od 
dwu tygodni do trzech miesięcy. (0 ile w 
ciągu tego okresu próbnego zarząd przedsię- 
biorstwa zadowolony jest z nowoangażowa- 
nego pracownika, pozostawia go na stałe, 

W konkretnym wypadku pewne przed- 
siębiorstwo zaangażowało pracownika na 
okres próbny 2 miesięcy w dniu 1 lutego r.b. 
Po upływie 2 miesięcy, a więc w dniu 1 
kwietnia zarząd przedsiębiorstwa zaańgaż0- 
wał go na stałe, Zachodziło więc pytanie, 
czy urlop wypoczynkowy  2-tygodniowy 
przysługuje danemu pracownikowi po up- 
ływie 6 miesięcy od dnia 1 lutego, czy też 
po upływie 1-go kwietnia. 

Inspektorat pracy wyjaśnił, że pracowniko 
wi takiemu przysługuje urlop po upływie 
6 miesięcy od dnia 1 lutego. Z chwilą bo- 
wiem, gdy pracownik zaangażowany został 
już na stałe, okres próbny w myśl obowiązu 
jących przepisów, wlicza mu się do czasu 
trwania jego stosunku służbowego z da- 
nem przedsiębiorstwem, W dniu i sierpnia 
dE on tedy prawo do 2-tygodniowego ur- 
opu. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. Dziś we środę, dnia 

24 b. m. o godz. 13 wi Auli Kolumnowej Uni 
wersytetu odbędzie się promocja p. Wacła- 
wa Jana Strażewicza, inspektora Ogrodu 
Roślin Lekarskich na doktora Farmacji, oraz 
odbędą się promocje na doktora wszech- 
nak lekarskich następujących osób: 

Sacęwiczowej z Wyganowskich Aleksan- 
dry, Ihnatowicz-Suszyńskiej Jadwigi, Hołc 
vel Hamburger Zygmunta i Lewkowicza 
Hermana, Wstęp wotny. 

AKADEMICKA 
— Koło Opieki nad Akademikiem Pol- 

skim Zagranicą. W ostatnich tygodniach 
zostało zorganizowane na terenie akademic- 
kim w Wilnie Koło Opieki nad Akademikiem 
Polskim Zagranicą, jako filja już istnieją- 
cego w Warszawie Koła, Koło ma na celu 
skoordynowanie zamierzeń młodzieży akade- 
mickiej na terenie zagranicznym. W skład 
koła weszło szereg najpoważniejszych or- 
ganizacyj akademickich. 

Pracami Koła kieruje Komitet Wykonaw- 
  

Niniejszem podaję do publicznej wiadomości, że 

firma Longin 
KRA 

Kulikowski, 
WIEC 

ulica Wielka 13, nie wykupuje swoich weksii i 
swoich długów nie honoruje. 
Ostrzegam wszystkich dostawców. 

Sklep urządzeń elektro I radjo 
technicznych 

„Ogniwo“ M. GNIADKOWSKI 
częściej ze sobą się spotykali!.. W. Ch. | Św. Jańska 9. 

Dnia 25 czerwca we czwartek, w plerwszą rocznicę śmierci 

Ś. 1 P. 

D-ra Słanisława Trzebińskiego 
profesora U. S. B. 

odbędzie się Msza Św. w kościele Św. Jana o godz. 9-ej rano. 

O czem zawiadamia RODZINA, 

  

„Dai Mickiewiczowskie ' w Nowogródku 
Zebranie Komitetu Mickiewiczowskiego 

W dniu i8-tym bieżącego miesią- 
ca odbyło się w sali konferencyjnej 
urzędu wojewódzkiego pod przewodni- 
ctwem Pana Wojewody Beczkowicza 
zebranie Komitetu Mickilewiczowskie- 
go przy udziale około 30 zaproszo- 
nych osób. Celem zebrania było omó- 
wienie sprawy zainicjowania przez 
oficerów i szeregowych Policji Wo- 
jewództwa Nowogródzkiego —uiun- 
dowania tablicy pamiątkowej Mickie- 
wiczowskiej. Po zagajeniu posiedze- 
nia przez Pana Wojewodę — p. Inspek 
tor Roszkowski wyjaśnił, iż myśl ucz- 
czenia pamięci Wieszcza przez wmu- 
rowanie tablicy z odpowiednim nadpi- 
sem w Jego rodzinnym dworku, pow- 
stała w czasie pobytu w Nowogródku 
p. pułkownika Jagrym - Maleszewskie- 
go i znajduje obecnie swój wyraz w 
propozycji aby Komitet Mickiewiczow 
ski zajął się jej wykonaniem. Policja 
Państwowa asygnuje na ten cel około 
300 zł., mażnaby uskutecznić ten za- 
miar jeszcze przed ukończeniem „Dni 
Mickiewiczowskich*, należy tylko usta 
lić treść napisu. 

Oczywiście inicjatywa ta zostaje 
z uznaniem przyjęta przez  Komitęt, 
ze strony którego nie tylko sprzeciwu 
nie będzie, lecz dołoży on starań aby 
pomnożyć środki potrzebne dla jej 
zrealizowania. 

Na wniosek p. Starosty Hryniew- 
skiego uchwałono prócz tego wmuro- 
wanie drugłej pamiątkowej tablicy 
w Farze — jako miejscu gdzie Mic- 
kiewicz był ochrzczony, — poczem po 
dłuższej dyskusji nad kwestją mater- 
jału z którego tablica ma być zrobio- 
ną, — marmur, granit czy bronz uch- 
walono rezolucję następującą: 

„Inicjatywę "Policji Państwowej 
Komitet Mickiewiczowski wita z uz- 
naniem — podkreślając, aby inicja- 
torzy weszli jaknajliczniej do nowo- 
tworzącej się przy Komitecie Mickie- 
wiczowskim sekcji mającej ustalić 
przy udziałe p. Konserwatora Lorent- 
za materjał oraz nadpisy połączone 
ewentualnie z artystyczną płaskorzeź- 
bą. Tekst nadpisu proponuje p. Inspek- 
tor Roszkowski następujący: Tu w 
zaraniu życia wznosił skrzydła do lotu 
Wieszcz Adam Mickiewicz. Sekcji tej 
ma być poruczone zrealizowanie wy- 
konanie obu tablic w dworku Mickie- 
wiczowskim i Farze oraz otwarcie listy 
składek. 

Na zebraniu Komitetu uczczenia pa- 
mięci Mickiewicza Pan Wojewoda 
przedstawił konieczność ustalenia i 
znacznego rozszerzenia składu i ilo- 
ści członków Komitetu — dla którego, 
tegoroczny Obchód czerwcowy jest 
tylko jedną częścią obszernego pro- 
gramu do wykonania zaś tego pro- 
gramu należy wciągnąć jaknajszersze 
koła społeczeństwa. 

Projekt zorganizowania „Dni Mic- 
kiewiczowskich* powstał jesienią roku 
ubiegłego w dniu właściwej rocznicy 
175-tej zgonu Ad. Mickiewicza. Za- 
mierzenie to jest obecnie w 'toku zre- 
alizowania i, pomimo wielkich tru- 

dności, możemy z radością stwierdzić, 
że znalazło ono oddźwięk w całym kra- 
ju — czego dowodem są tak liczne 
wycieczki, przybywające codziennie 
od pierwszych dni czerwca ze wszy- 
stkich dzielnic Polski do Nowogródka. 
Po zakończeniu zaś „Dni Mickiewi- 
czowskich“, czekają Komitet zadania 
dalsze: więc przedewszystkiem zało- 
żenie stałego Muzeum Mickiewiczow- 
skiego w Nowogródku we «własnym 
domu; następnie dążenie do wyku- 
pienia całego obszaru brzegów Świ- 
tezi oraz terenów przylegających dr. 
Kopca Mickiewiczowskiego dla utwo- 
rzenia na tych ostatnich parku; wre- 
szcie — przedsięwzięcie, którego wy- 
konanie byłoby piękniejszym pomni- 
kiem dla Wieszcza i Duchowi Jego 
najmilszym, to wydawnictwa dzieł 
Jego w takiej formie i w tak przy- 
stępnej cenie, aby / urzeczywistniło 
się Jego marzenie, by one pod każdą 
strzechę zabłądzić mogły. I tu otwie- 
ra się bardzo szerokie i wdzięczne pole 

czy i Rada Koła w skład której wchodzą delegaci wszystkich zrzeszonych organiza- 
cyj akademickich. Ostatnio Kolo Opieki za- 
ięłoi się konkretnie sprawą niesienia — ро- 
mocy Polakom na Łotwie. Dnia 21 b. m. 
z inicjatywy Koła Opieki nad Akademikiem 
Polskim zagranicą w Wilnie, odbyła się o 
godz. I po poł. w Ognisku akademickiem 
konferencja, w której wzięły udział akade- 
mickie organizacje zrzeszone w Kole Opieki 
nad akademikiem po!skim zagranicą w Koło 
Inflantczyków, Bratniej Pomocy  U.S.B. i 
zrzeszonych Kół Naukowych. Na zebraniu 
powzięto rezolucję treści następującej: 

Przedstawiciele akademickich organizacyj 
zrzeszeni w Kole Opieki nad Akademikicm 
Polskim zagranicą, Koło Inflantczyków, Brat- 
nia Pomoc U.S,B. i Zrzeszenie Kół Nauko- 
wych w Wilnie, po zapoznaniu się z sytua- 
cją, w jakiej żyją w chwili obecnej Polacy 
na. Łotwie, przyjmują z jaknajżywszem za- 
dowoleniem inicjatywę Koła Opieki nad Aka 
demikiem Polskim Zagranicą, niesienia po- 
mocy rodakom na Łotwie i zobowiązują się 
> czynnego poparcia wysiłków i prac 

a. 
„ Zebranie cechowat powažny nastrėj, oraz 

do pracy dla każdego, ktoby chciał się 
przyczynić @0 rozpowszechnienia | 
wśród najszerszych warstw tutejszej 
ludności, znajomości i zrozumienia ca- 
łego piękna, myśli i zasad  zosta- | 
wiorych nam przez Mickiewicza w 
spuściźnie —- oraz, przez to sami', do 
coraz większego zespolenia tego ludu 
z kulturą Polski i Jej narodowemi ide- 
atami“. 

Zadania te tatwe nie są i wymagają 
usilneį i wytrwatej pracy at pizedė- 
wszystkiem inicjatywy. Po dłuższej dy | 
skusji, zebrani uznali za konnieczne 
dokooptować do obecnego składu Ko- 
mutetu większą liczbę osób, mogacych 
przyczynić się do rozwinięcia jego 
szerszej działalności — tak z Nowo- 
gródka jak i zamiejscowych nakreślić 
konkretny plan działania, którego wy- 
konanie należy rozpocząć zaratz po 
zakończeniu „Dni Mickiewiczowskich* 
-— wreszcie zwrócili się z prośbą do' 
Pana Wojewody, który pomimo opu- 
szczenia Nowogródka, pozostaje w 
Komitecie —-- aby zechciał i nadal 2 
nim współpracować. 

Wobec wyrażonych z wielu stron 
życzeń aby Wystawa Mickiewiczow- 
ska była otwartą jeszcze czas dłuż- 
Szy dla dania możności oglądania jej 
przez wycieczki i osoby pojedyńcze, 
mogące przybyć do Nowogródka 
piero po zakończeniu roku szkolnego. 
uchwalono, iż Wystawa otwartą bę- 
dzie do dnia 15 lipca r. b. 

M. Rom. 

WIANKI 
Jaka szkoda, że. antagonizmy klubowe, 

tak szkodliwie odbijające się na rozwoju 

sportu wioślarskiego, zakorzeniły się aż tak 
mocno, że nawet tradycyjne wianki ucierpia- 

ły na tem. 

do- 

Wiemy, że powódź naraziła kluby wio- | 
Ślarskie na poważne straty, wiemy, że wiel- | 

kich wysiłków trzeba było aby móc rozpo- ® 

cząć normalną pracę i poczynić przygotowa- 

nia do tradycyjnego udziału w Święcie wian 

+ 

ków --- w defiladzie łodzi. Wysiłki te były | 
zrobione, aby następnie na skutek tarć wew- 

nętrznych,.. wycofać się z ogólnej akcji. 
l cóż w rezultacie. Publiczność przyby- 

ła na brzeg, kupiła bilety i... dowiedziała się, 
że defilady łodzi nie będzie. Właściwie była, 

ale nie taka jak zawsze. 

Kto chciał i mógł,” wyjeżdżał samopas, 

  

pokręcił się przed przystaniami i znikał w | 
ciemnościach. 

Było nawet kilka pomysłowo udekoro- | 

wanych łodzi. Ziejąca ogniem ryba, wyma- | 
chująca skrzydłami łabędź (a raczej gęś), 5 

smok — najniepotrzebniej w świecie strzeła- 
jący z armaty, muszełka z perełką i wreszcie 
tank. r $ 

Gdyby wszystkie łodzie płynęły we współ — 
nym korowodzie, 

efekt byłby niewątpiiwy. W warunkach wczo 
rajszych ładniejsze łodzie ginęły w tłoku ciem 
ności i zasłonach dymowych. Złośliwi twier- 
dzili, że zasłony z gryzącego dymu,  pu- 

Szczane przed przystanią, pełną  publiczno- 

ści, były swego rodzaju... widocznym prze- 
sawein walki konkurujących, a rać 
cych się klubów. = "De nų 

Może to i prawda. Wszystko przemawiało 
za tem, że wojna międzyklubowa wybuchła 
i trwa. & 

Wil, Tow, W. udekorowało łodzie, -ale 

    

wśród licznych świateł, | 

  

kłócą . 

    

wstrzymało się od udziału, saperzy jakoby — 
wręcz oświadczyli, że udziału we wspólnej 
defiladzie nie wezmą, przystań Pogoni „Świe = 
ciła" ciemnością, mimo licznie zgromadzo- 
nej na niej publiczności i nawet rakiety pu- 
szczane były w ten sposób, aby zwęglone A 
resztki ich padały na cudze przystanie, ku | 
niemałemu przerażeniu pań. 

Nie dziwi:ego, że w tym r.entliku, na wo- 
dzie i lądzie, nie obeszło się bez katastroty. | 
Statek, kursujący przed przystaniami bez 
żadnego planu i celu, wpadł na łódź, zata- 
piając ją. Pasażerowie y 
fakt jednak pozostaje faktem. 

Reasumując wszystkie te wywody, należy | 
zaznaczyć, że 'wianki wypadły blado, a pi 

  

zostali wyratowani, | 

  

bliczność może i powinna mieć słuszny żał | do klubów, które własne porachunki regulują 
w dzień — normalnie jednoczący wszystkich, 
na brzegach Wilji. МО 
EDIT ED 

х 

й 
zapał młodzieży do prac niesienia nomoce | 
Polakom na obczyźnie. Należy zaznaczyć, 
że wszystkie organizacje akademickie, zrze- 
szone w Kole Opieki i przedstawiciele obec- 
ni na sali, oddały swe aparaty. organizacyj- 
ne do dyspozycji koła. Należy się spodzie- 
wać, że akcja młodzieży znajdzie oddźwięk 
w starszem społeczeństwie, oraz będzie mó- 
gła dać pozytywne rezultaty. 1 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zebranie Towarzystwa Misyj dla na- 

          

wracania Żydów odbędzie się we czwartek | 25 czerwca o godz. 7 wieczorem w sali przy | 
kościele św, jana. 
„, Odczyt pod tyt: „Miłość bliźniego i 
jałmużna podług Talmudu i podług Ewan- 

Pi 

HANDLOWA 
— Z lzby Przemysłowo-Handłowej w 

Wilnie, Izba Przemystowo-Handlowa żę kj 
nikuje, że w czasie od 30 sierpnia do 6 
września 1931 r. odbędą się drugie Wielkie | 
Targi Rówieńskie w Równem, gdzie będą 
(dalszy ciąg kroniki ną stronie 4-ej) 

gi „wygłosi głośny konwertyta Fryderyk | 
isto! - 

  

= 
3 
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Kasiarze warszawscy na wile- 
. giaturze w Podbrodziu 

POLICJA ODESŁAŁĄ ICH Z ZPOWROTEM 

Komendant pesterunku w Podbrodziu powiadomiony, że w mieszkaniu pewnej, 
niecieszącej się dobrą opinją kobiety, nocują jacyś dwaj nieznani mężczyźni. 

Z zastosowaniem wszystkich środków ostrozności, aresztowano ich, Okazało się, 

Że są to dwaj znani włamywacze warszawscy W. Radecki i T. Jankowski. 2 
Wymienieni dokonali w ciągu ubiegłych miesięcy całego szeregu zuchwałych wła- 

mań na terenie Warszawy, ścigani zaś przez policję przenieśli się ostatnio do Grodna, 

"gdzie również włamali się dojednej z tamtejszych instytucyj i obrabowali kasę na prze-   szło 10.000 zł. 

Za bezczelnymi kasiarzami rozpisano listy gończe, wobec czego zmuszeni byli 

uciec z Warszawy. 
Po przybyciu do Podbrodzia obaj złodzieje zamieszkali u przyjaciółki Radeckie- 

go, gdzie też policja ich aresztowała. 
Aresztowanych włamywaczy odesłano 

reprezentowane działy: 
słowy. 

Bliższych informacyj udziela Izba Prze- 
mysłowo-Handlowa w Wilnie, pokój 3, 

RÓŻNE 
— Zarząd Towarzystwa Opieki nad Dzieć 

mi. Składamy najserdeczniejsze „Bóg zapłać” 
wszystkim, którzy pracą swą, lub ofiarą 
przyczynił, się do powodzenia „Dnia Dziec- 
ka” w dniu 5 czerwca, a w pierwszym rze- 
dzie: p. naczelnikowi  Młodkowskiemu, p. 
inspektorowi Starościakowi, nauczycielstwu 
szkół powszechnych, kierownictwu i uczeni- 
com państwowej szkoły ochroniarskiej im. 
M. Konopnickiej. Kołom Młodzieży Polskie- 
go Czerwonego Krzyża, p.p. artystom tea- 
trów wileńskich z p. dyrektorową Zelwerc- 
wiczową i p. Wyrwicz Wichrowskim na cze- 
le, dowództwu 6 pułku piechoty, 13 drużynie 
barcerskiei, oraz wszystkim paniom, które 
łaskawie podjęły się zorganizowania kwesty, 
loterji i zabawy dla dzieci. Dochód z tych 
imprez wyniósł 1.038 zł. 23 gr. 

Prezes Zarządu Jan Malecki. Członkowie 
Sekcji Dochodowej: Halina Zawadzka, Marja 
Iwaszkiewiczowa i Jadwiga  Brensztejnowa. 

— Łosie w pobliżu Wiżajn. Na pastwi- 
sku w pobliżu Wiżajn pasło się stado krów. 
W pewnym momencie pastuch zauważył, 
że krowy zaczynają się niepokoić. Okazało 
się, że sprawcami niepokoju były dwa łosie, 
które uciekając od tropiącego ich kłusow- 
nika wmieszały się w stado. 

Kłusownik strzelił następnie do jednegó 
z łosi na szczęście jednak chybił. 

Łosie przeszły na nasze terytorjum z za- 
granicy. 

— Osobiste, W dniu wczorajszym w lo- 
kalu restauracji Georges'a, odbyło się ze- 
branie koleżeńskie naczelników i wyższych 
urzędników Izby Skarbowej, z Prezesem p. 
Edwardem Ratyńskim na czele, w ceju po- 
żegnania przechodzącego w stan spoczynku 
naczelnika Wydziału p. Szymona Czarnoc- 
kiego. 

P. S. Czarnocki, po zwolnieniu go ze siu 
żby państwowej, zamierza kontynuować 
przedwojenną swoją działalność publicystycz 
no - społeczną i literacką, z której znany 
był vod pseudonimem Władysława Renarda. 

— Uwadze Sybiraków. Zarząd Okręgu 
Wileńskiego Związku Sybiraków zaprasza 
wszystkich zrzeszonych członków, jak i sybi 
raków dotychczas nienaležących do Związ 
ku do zgłoszenia się w sekretarjacie Związ 
ku w celu zarejestrowania sybiraków, mają 
cych zasługi w walce o niepodległość i przed 
stawienia wniosków co do tych osób do 
władz kompetentnych w przedmiocie odzna- 

rolniczy i przemy- 

czenia zasłużonych ORDEREM  NIEPOD- 
LEGŁOŚCI. 

Informacyj udziela sekretarjat w godzi- 
nach urzędowych w lokalu Związku (Wilno 
ul. Jagiellońska 1 — 4) w godz. 18 — 19 co 
wtorek i piątek. 

S; TEATR I MUZYKA 

    

  

— Teatr Mieįski w „Lutni“. Ostatnie 
przedstawienia „Ulicy*. Dziś o godz. 8 min, 
15 wiecz. ukaże się dosko! sztuka E. Ri- 
ce"a „Ulica”, ciesząca się ogromnem powo- 
dzeniem. Pomysłowa reżyserja R. Wasilew- 
-skiego, oraz „doskonała gra całej obsady z 
Malinowską, Szurszewską, Zagrobską, Łubia 

   

  

   

   GS NIEMIŁĄ WOŃ 
zRĄK,NÓGIPACH 
NN Usuwa 
u ZNANY i NIEZASTĄPIONY, 

ob /2 WIEKU 
      
      

   * | nora CHeM-fanmaceur.„AP KOWALSKI” WARSZAWA. 

LLU WYSTRZEGAĆ SIĘ: NAŚŁADOWNICTW 
LLU La UL         

NASI NAJMŁODSI 
LITERACI 

Poświęcam kl. I gimn. im. Joachima 
Lelewela. 

-— Zeks!*) Zeks! Choroba, idźże do 

ławki, bo cię zapiszę --- od tego je- 
stem dyżurny. Krzyczy mu się: „zeks'! 
a on siedzi na podłodze, zamiast ucie 
kać! 

— Co za „Zeks*! Pani „od pol- 
skiego” idzie, A 01 drze się, jakby 
to sam dyrektor nadchodził.... 

„ Rumor... Trzask wstawania bo już 
pani weszła do klasy. Stos szarych ze 
szytów, dźwiga za nią Musiński. Skąd 
on się wziął pod ręką -- niewiadomo. 
Aha! to dziś wypracowanie? Klasa nie 
boi się wypracowań polskich. Pisze 
się je zwyczajnie i dzwonek  przed- 
wczesny nie uderza o serce metalowemn 
przerażeniem. Może sobie dzwonić, bo 
gdyby się nie skończyło pisać, to trze 
ba tylko bardzo jęczeć, żeby pani po- 
awoliła dokończyć na następnej swojej 
łekcji. Najczęściej "można się „doję-- 
czeć*. Wogóle pani „„od polskiego" 
jest taką „domowa'. Rozmiawia się z 

mią o wielu rzeczach. na lekcji, żeby 
zapomniała o ćwiczeniach gramatycz- 
nych.... Ale pani też chytra! Bo czasa 
mi chłopcy ani się obejrzą, że zjechali 

*) W uczniowskim języku tajnym 
"_ krzyk ostrzegawczy na widok nadchodzą* 

cego nauczyciela, 

Wydawca Stanisław Mackiewicz 

do Grodna, 

    

kowskim, Wasilewskim, Wyrzykowskim, oraz 
Żurowskim na czele, sprawiają, że sztuka 
zostawia niezatarte wrażenie. 

— Teatr Letni wi ogrodzie po-Bernardyń- 
skim, Ostatnie przedstawienia „Szałonej oka 
zji”. Dzis o godz. 8 min. 15 wiecz, „Szałona 
okazja” przezabawna krotochwila Z. Geyera 
w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza. Lek- 
ki, dowcipny djalog, oraz «omiczne sytnacje 
„wywołują saiwy śmiechu na  rozbawiońej 
widowni, 

— Dzisiejszy koncert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś 0 zodz. 8 m. 
30 wiecz. odbędzie się w ogrodzie pc-Ber 
nardyńskim 9-ty koncert popularny ork 
1 p.p. Leg. pod batutą por, Feliksa Kcscec: 
kiego. Pozatem udział biorą artyści Teatrów 
Miejskich: Sawicka, Balcerzak, Karpiński, 
oraz Wyrwicz. 

— Występ chóru Dana w Teatrze „Lut- 
nia. We czwartek, dnia 25 b. m, odbędzie 
się o godz. 8 m. 30 wiecz. występ znakomi- 
tego chóru rewelersów Dana. Występ šwict 
nego chóru tego, będącego główną atrakcją 
teatru „Qui pro дио“ w Warszawie, wywo- 
łał w mieście naszem zrozumiałe zaintere- 
sowanie, Udział w wieczorze biorą jeszcze: 
przemiła artystka teatru „Qui pro quo", Nu- 
sia Nobisówna; znakomity” piosenkarz, N. 
Fogg; oraz świetny cytrzysta. W. Żywolew- 
ski. 

— Najbliższa premiera w „Lutni. W 
sobotę, dn. 27 b, m. odbędzie się w Teatrze 
„Lutnia“ premjera doskonałej, arcywesołej 
krotochwili W. Rapackiego, „Cichy wspól- 
nik”, w reżyserji i z udziałem Karola Wyr- 
wicza. W pozostałych rolach ujrzymy Sawic- 
ką, Zelwerowiczównę, oraz Balcerzaka. W 
akcie trzecim melodyjną piosenkę wykona 
Sabina Sawicka. 

— „Ludzie w hotelu" w Teatrze Letnim. 
Sensacyjna sztuka Vicki Baum, p. t. „Lu- 
dzie w hotelu, która osiągnęła niebywały 
sukces w Krakowie, ukaże się po raz pierw- 
szy w sobotę, dn. 27 b. m. w Teatrze Let- 
nim. Ze wszech miar ciekawa sztuka ta w 
reżyserji R. Wasilewskiego, otrzyma  nie- 
zwykle pomysłową oprawę dekoracyjną, za- 
projektowaną przez j. Hawryłkiewicza, Ob- 
sadę stanowi cały prawie zespół Teatrów 
Miejskich z Eichlerówną, Niwińską, Rychłow 
ską, Ciecierskim,  Jaśkiewiczem, Kreczma- 
rem oraz Wasiiewskim na czele. Sensacyjna 
premjera ta wzbudziła w  Wilnie wielkie 

zainteresowanie. 

  

    

  

BALE | ZABAWY 
— Dnia 28 czerwca b. r. w niedzielę 

odbędzie się 'w Trokach w. nowo-wybudowa- 
nem Schronisku Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
zabawa towarzyska pod tytułem: „Noc we- 
necka w Trokach*, w programie: spacery ło- 
dziami żaglowemi i wiosłówemi, zwiedzanie 
ruin zamku na wyspie, łoterja fantowa, oraz 
obficie zaopatrzeny bufet. Z nastaniem zmro 
ku iluminacja wysp, korowody udekorowa- 
nych łodzi, reflektory, ognie sztuczne, 

Na zakończenie największa atrakcja dla 
miłośników tańca — Bal — w: wielkiej sali 
Schroniska. 

Ze względu na oryginalność imprezy i 
urok, jaki takowa musi wywołać na tle prze- 
pięknych jezior trockich — zabawa zapowia- 
da się znakomicie. 

Dochód z zabawy przeznaczony jest cał- 
kowicie na urządzenie wewnętrzne Schro- 
niska. Ze względu więc na cel, jaki przy- 
świeca zabawie — członkowie i sympatycy 
Ligi winni stawić się tłumnie 

Stroje niekrępujące. 
(—) Sekretarz. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Kobieta, która się Śmieje, 
Hollywood — Owoc zakazany. 
Stylowy -- Pieśń żywiołów. 
Casino — Dynamit. 
Kino Miejskie — Kapitańska córka. 

WYBADKI I KRADZIEŻE 
‚ — #:® zbudowany komin stał 

się przyczyną nieszczęścia we wsi Cinkiszki, 
gminy Olszańskiej, gdzie powstał pożar. 

Ogień strawił 3 domy mieszkalne, oraz 

na gramatykę, a pani uśmiecha się i 
mówi: „Nauczycielka również ma swój 
rozum, moi drodzy!* . Chłopcy dmu- 
chają przez nos... Wiadomo, że ma! 

„Któż prąeczy!.. Pani często kpi z nich 
w ten sposób: 

Teraz dyżurni rozdają zeszyty. 
Gwar! 4 na matematyce wtedy jest 
cicho i straszny porządek. Pani stuka 
ołówkiem o katedrę. 

—- Ej, czuję, że będę musiała: zro 
bić tu kiedy skórobicie! 

Chłopcom to się podoba  Udają, 
że się boją. 

-— Nie bolałoby! — rezonuje nie- 
poprawny Kłociński. Ot, żeby pani 
wybiła nas kiedy dziażką, jak papka. 

„Dziažka“ wywołuje śmiech: Pani 
wdraża porządek, dotykając ręką nie- 
bezpiecznego dziennika. Kto chce tra- 
fić do dziennika? Nikt, oczywiście... 
Już jest cicho... 

— Słuchajcie! — mówi pani — O 
czem chcecie dziś pisać? 

Cisza. 

-— |a tobym wolał dyktando -— ой 
zywa się chmurnie Dowiński. 

Ale go zakrzyczeli niechętni. Też 
amator! A sami nie umieją podać pro- 
jektu. Więc pani pomaga. 

— Może macie jakieś chęci, ma= 
rzenia... jakieś niespełnione pragnie- 
nia?.... ь 

— Tak — mówi basem Kowalski. 
Jabym chciał mieć dużo pieniędzy. 

— Poco? — pyta pani. 

IŁ OW © 

SPORT 
NIEBYWAŁA SENSACJA W  WIMBLE- 

DONIE 

Rozegrany onegdaj pierwszy mecz w 
Wimbiedonie przyniósł niebywałą sensację 
w postaci zwycięstwa młodego angielskiego 
zawodnika Nigla Sharpe'a nad mistrzem 
świata Henrykiem Cochetem (Francja) w 
stosunku 6:1, 6:3, 6:2, 

MECZ SZERMIERCZY WARSZAWA — 
WILNO 

W Wilnie rozegrany został międzymia- 
stowy mecz szermierczy pomięazy. reprezen- 
tacjami szkół średnich Warszawy i Wilna. 
Zawody zakończyły się zwycięstwem zawod 
ników warszawskich 10:6. Wyróżnili się w 
reprezentacji warszawskiej — Antoni Piwoń- 
ski, a w wileńskiej — Łapiński. 

* Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
I Blałorusi—szkice historyczne zł. 6.— 
Placyd Jankowski (John ot Dycalp) — 

życie i twórczość ‚ Zl. 10.— 

Bez steru | busoli (Sylwetka 

  

   

  

     

x prof. Michała Bobrowskiego) 2.— 
Ostatnie lata Alumnatu Pa 

plesklego w Wilnie . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . 0.50 

Pierwsze trudy I walki wi- 
łeńskich kolejarzy . „‚ 0.80 

Nekrologi, 

ogłoszenia, 

różne 

reklamy 

„SLOWA“ 

      

   

   
   

    
    

  

   

Załatwia na 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

Bluro Reklamówe 

Stef. Grabowskiego 

     

  

   
   

  

   
     

     

  

oraz do - 

wszystkich w Wilnie 
pism Garbarska 1, tel. 82 

  

    

       

   

NAJTANIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej do- 
broci u  Głowińskiego. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 
bie sukniowe, paltowe i jedwabie su- 
rowe, perkale deseniowe i materjały 
mundurkowe. Е 

UWAGA — WILENSKA 27 

Pigułki przeczyszczające 
ze Sfinksem 

wyrobu apteki W. BOROWSKIEGO 

w WARSZAWIE, Al. Jerozolimskie 59, 

stanowią idealny środek przeczyszcza- 
jący i regulujący trawienie. 

Sprzedaż wszędzie. 

% 
7 chlewów. W jednym z budynków zginęło 
dziesięć świń. 

— Różne kradzieże, Jasiukiewiczowa Ele- 
onora (Wspólna 8) zameldowała o kradzieży 
garderoby damskiej i zegarków męskiego i 
damskiego na łączną sumę 500 zł. Z po- 
dwórza domu 37 przy ul. Subocz, skradzio- 
no koła od wozu, należące do Miłosza Bole 
sława ze wsi Dzinowiszki. Sprawców krą- 
dzieży Jałowa Ejzyka i Penzela Mojżesza za- 
trzymano wraz z kołami. 

— Fałszywa złotówka. Bójko Konstanty 
(Cmentarna 5) usiłował wręczyć fałszywa 
iednoziotową monetę. ы 

— Samobójstwa. Bagińska Marja, zam, 
przy ul. Sołtaniskiej, wypiła esencji octowej. 
Desperatkę odwieziono do szpitala żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

Na szlaku kolejowym Wilno - Landwarów 
rzuciła sie pod pociąg Nr. 1713 Pawlewicz 
Paulina 'at 61, zam. przy ul. Kurlandzkiej 26, 
Pawlewicz doznała ogólnego potluczenia. 

  

  

Umieszczono ją w Stanie bardzo ciężkim w. 
szpitalu Sawicz. 

— Samobójstwo. Wczgraj o godz. 1 taro 
neła się na życie Ch. Swierdłowa, zam. przy 
ul. Niemieckiej 4. Denatka wypiła duża por- 
cię jodyny. 

Pogotowie Ratunkowe dostarczyło ją w 
stanie ciężkim do szpitala Żydowskiego, 

"Jak się dowiadujemy, przyczyną tego 
rozpaczliwego kroku, były złe warunki ma- 

0 flary 
Z okazji imienin p. Wandy  Niesiołow- 

skiej, kierowaiczki szkoły powszechnej Nr. 
27, dziatwa szkclna składa na powodzian 60 
złotych, nzbierane z urządzonego przedsta- 

  

wienia. 

ANKSTESNE SKAT S ANSI TS 

—- Žeby podróżować! Ale gdzieś 

— Aha!.. Cóż... bardzo cię rozy- 
miera... Czy i wy wszyscy chcieliby- 
ście podróżować? 

— Tak! Tak! 
— No więc pysznie! Oto już ma- 

my wypracowanie. Na tej lekcji wy- 
jeżdżamy w świat. Ileż przygód bę- 
a mieli. Pomyślcie, jakie to ślicz 
ne! - 

-— Ale to „na niby“! — odzywa 
ią się rozżalone głosy. 

-- Czasami sny się sprawdzają, 
marzenia też — mówi poważnie pani. 
Obmyślajmy tytuł. 

Obmyślanie jest nieco hałaśliwe i 
pani krzywi się kilka razy. Najbar- 
dziej odpowiedni pomysł zapisuje się 
na tablicy: „Przygody młodego po- 
dróżnika”. 

No i zaczęło się. Chłopcy poprawili 
się na ławce. Kilku steknęło z wysił- 
ku. Pilniejsi zmienili pióra. Ktoś nie 
mógł dłuższy czas znaleźć obsadki. 
Dwóch przekonało się, że w zeszycie 
pozostała tylko jedna kartka. A Jaskól 

ski powiedział, że nie wie, o czem pi 
sać, 

— W takim razie jesteś safandu- 
ia! J widocznie nie będziesz nigdy po- 
dróżował, kiedy sobie 'nawet tego 
wyobrazić nie umiesz. ; 

* №ес Jaskólski z gniewem namo 
czył pióro i ńa złość postanowił po- 
jechać do Murzynów. Gdzież są oni? 
W Ameryce? w Afryce? I żeby zjadali 

nz 

  

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

* A Dramat w 8 aktach, ść › „KAPITANSKA CORKA według A. Puszkina. 
rolach głównych Ks. Oboleńska i Smirnow. Zdjęś dokonano w Ros,i w miejscowościach, w których toczy 

się akcja Nad program: 1) „Tygodnik Eclair Nr. 47* w 1 akcie. 2) „Magik“ komedja w 1 akcie. 
Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ei w. Następny program: „Oddajcie mi dziecka”. 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5 

8 
w 

  

Dźwiękowy Premjerał Film mówiony po po POLSKU! Najwspanialszy tryumł b. Miss Polonji 
i w najnowszem arcydziele i š 

KINO-TEATR Zofji Batyckiej a Kobieta, ktėra sie šmieje 
„H ELI0S“ w pozost. rol: Al. Żabczyński, K. Akwiczówna, W. Blegański i inni 

uł. WILEŃSKA 38. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Tel. 926. Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. 
  

  

D z iś! Słynna i okrzyczana CJANKALI przerobiona na wspaniałe arcydzieło 
Dźwiękowe kino, 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 jest odźwierciedieniem 
Paramount'u.   OWOC ZAKAZANY 

oraz Ina Elben. Film ten jest najbardziej drastycznym i często spotykanem wydarzeniem XX wieku. 

wstrząsająca i wzruszająca trag. nieuświadomionych młodocianych kochanków. 
W rol. gł. szesnastoletnia Ałbertłni Tamara, dwudziestoletni oaz 

ilm ten 
Nad program: Koimedja rysunkowa i Tygodnik dźwiękowy przeżyć tysięcy dziewcząt. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Na 1-szy seans ceny znižone, 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJINO 
reżyserji znakomitego 

Cecil de Milles 

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

DŹiŚ! Przebój dźwiękowy! Porywający dramat życiowyt 
% s ži A A 8 I W rol. gł. Julja Faye, 

Conrad Nagel. 
Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

W dnie świąt. o godz. 2-ej. Ceny Miżone. 
  

  

VIELXA 41. tai. 15-41 

Dž Najlepsza aparatura w Wilnie! Dziš! Wybitnie artystyczne 100 proc, dźwiękowe arcydzieło p. t. 

WIERY Ej ZY 4 © ÓW Potężny dramat meksykański. W rol. gł. 
L aps PIE$Ś ЗЭ Cary Cooper i Lupe Veiez 

„STYLOWY wykonają szereg przepięknych melodyjnych pieśni i romansów. 
Wielka 36 Nad program: Najnowszy tygodnik Paramountu ostatnie aktualności całego Świata. 
  

RADJO WILEŃSKIE 

ŚRODA, DNIA 24 CZERWCA 

11,58: Czas. 
12.05 — 13,10: Muzyka polska (płyty) 
13.10: Komunikat meteorołogiczny z War 

szawy. 
15.55 — 16.00: Program dzienny. 
16,00 — 16.30: Audycja dla dzieci z 

Warszawy. 
16.30 —- 16.45: Koncert dla młodzieży. 

(płyty). й 
16.45 — 16.50: Komunikat dla żefługi 

z Warszawy, 
16.50 -— 17,10: Radjokronika z Waar- 

szawy. 
17,10 -— 17,35: Sławni śpiewacy (pły- 

ty). 
17,35 -- 18.00: „Klejnoty morza” — 

odczyt z Katowic wygłosi prof. K. Simm. 
18,00 -— 19,00: Koncert z Warszawy. 
19.00 — 19.15: Chwilka strzelecka. 
19.15. — 19,30: „W świetle rampy“ — 

nowości teatralne omówi Tadeusz Łopalew 
ski. 

19.30 — 19.45: Komunikat Zw, Młodz. 
Polskiej. 

18.45 — 19.55: Program na czwartek i 
rozmaitości. 

19,55 —- 20.15: Komunikat meteorolo- 
giczny, prasowy dziennik radjowy i komu- 
nikat sportowy z Warszawy. 

20.15 -— 22.00: Koncert wieczorny z 
Warszawy. 

22,00 —- 22,15: Kto znajdzie kwiat pa 
proci — feljeton ze Lwowa wygłosi Mi- 
chalina Grekowicz. 

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

"2030 — 23,00: Transmisja z międzyna- 
rodowych zawodów kolarskich. 

23.00 — 24.00: Muzyka taneczna z War 
szawy. 

Le RES 
| ODCISKI 

radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

   

     

    

    

Fabryka i skład mebli 

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

Wilno, ul. Tatarska dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty. 

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

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

  

ludzi... A ze sobą weźmie Zbyszka— 
(bo Zbyszek jest synek pani „od pol- 
skiego*) i zrobi tak, żeby Murzyni 
Zbyszka zjedli, a żeby on sam ocalał. 
Niech pani będzie przykro, że synka 
jej upiekli ludożercy. Aha! A pani, 
nie domyślając się tych złowrogich za 
miarów, gładzi, przęchodząc, mściwe- 
go malca po zjeżonych włosach. Więc 
zakamieniałe serce mięknąć zaczyna. 
Może „safanduła* to nic złego? O- 
statecznie ludożercy mogą nie zjadać 
Zbyszka. Obu ich ocali francuska eks 
pedycja naukowa. 

Jaskólski ma już o czem pisać, 
więc z triumfem spogląda na zakłopo- 
tanego sąsiada. Ten gryzie obsadkę, 
z wyraźnem zniłechęceniem. 

-— Nie wiesz, dokąd jechać? 
szepce Jaskólski. 

—- Nie to! Jechač to głupstwo! 
Ale nie wiem, skąd wziąć pieniądze 
na podróż. 

-- Możesz wygrać na loterji. 
ja to znajdę skarb w dziupli. 

--- Ja też chcę skarb. ` 
—- Ale to mėj pomyst 
Jaskólski pozywa sąsiada 

sąd pani. Pani staje po jego stronie 
Maliński nie ma prawa kraść pomys- 
łów kolegi. "Ale kolega znów niech 
trzyma język za zębami. Siadać! Nie 
gadać, bo inni protestują. 

W klasie jednak trwa lekki szmer 
z powodu uciążliwego myślenia nad 
sposobami zdobycia finansów. Osta- 
tecznie okazuje się, że większość po- 

Bo 

Brukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 

  

Urząd Wojewódzki Białostocki na zasadzie art, 4 ustawy 
z dnia 24 października 1919 r. (Dz. U. R. P. Nr. 88 poz. 478) 
i rozporządzonia ministerjalnego z dnia 161X.1921 r. Dz. U.R.P. 
Nr. 92 poz. 678 w brzmieniu $ 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 29.VIII.1926 r. (Dz. U.R.P. Nr. 93 
poz. 545) podaje do powszechnej wiadomości, że ŁAMAN wła- 
dysław, urodzony dnia 10 listopada 1895 r. w os. Kopisko gm. 
Łysków pow. Wołkowyskiego syn Stanisława i Stefanji z Ког- 
wadowskich zam. w folw. Janino gm. Łysków pow. Woł<o- 
wyskiego wniósł podanie o zmianę nazwiska rodowego „Łaman* 
na nazwisko „Łamanowski*. 

Przeciw uwzględnieniu prośby powyższej mogą zaintere- 
sowani zgłosić w Urzędzie Wojewódzkim Białostockim w ter- 
minie 90-dniowym od dnia cgłoszenia niniejszego zarzuty, uza- 
sadnione metryką urodzenia, 

Za Wojewodę 3 

(—) Dr. RACZYŃSKI 
Naczelnik Wydzialu Administracyjnego 

T 

ERZE] 
Dr. Kenigsberg 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopiciowe 

Mickiewicza 4, 
tel, 10-90, 

Od 9—12 i 4—8 

Dr.Ginsberą 
Choroby skórne, we- 
aeryczne i moczopłcio- 
ze. Wileńska 8 od 
8 — 114 — 8. Те!. 
537. 

  

  

nie krę- Chcesz otrzymać po- 
Akuszerki Pokój pujący 2 Letnisko sadę? Musisz ukończyć 

wygodami. Wileńska 32 z A zB sh L a k 
m. 5. Obejrzeć 3—7. najęcia od Wilna 20 pondencyjne im. prože- 

AKUSZERKA PRE klam, Komunikacja au- Sora Sekułowicza, War- 

ŚMIAŁOWSKA P kó z  kuch- tobusowa— jezioro, las, szawa Żurawia, 42, Kur- 

ecaz Gsbinet Kosmety- 0 į nią  naDowiedzieć się Lwow-sy wyuczają listownie: 

czny, usuwa zimarszcz- piętrze z  osobnemka 13-a—1 od 5 do 7. buhalterji, rachankowo- 
ki, piegi, wągry, łopież, wejściem dla osoby - Ści kupieckiej, kore- 
brodawki, kurzajki, wy- bezdzietnej do wyna- E spondencji handlowej, 

padanie włosów.  jęcia. Biały Zaułek stenografji, nanki han- 

Mickiewicza 46. 7 m.2.. dlu, prawa, kaligrafii, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — au; 
gielskiego, irancas 
go, niemieckiego, 7 
wni, gramatyki pe 

ekonomji, Pa 
Aa kończeniu egza 

  

  

     

Mieszkanie Studentka 
| roseryna||-poca A aria humanistyki posiadają- 

GABINET 
33, Bližsze informacje $2,197YK em EL 

    

    

M. Pohulanka, 14—5. lato, Z i Е . 
. głoszenia w, i 5 

RACJONALNĘJ————————— Adm. „Šiowa“ pod Zidaicie prospeki « 
KOSMETYKI Pensjonat Cc. M. z. RZE 
LECZNICZEJ J. Cywińskiej Benedyk. ————————— 

WILNO, MICKIEWI tyńska 2 te. 1703 Войом На Szczenięta 
CZA 31 m. 4. Poleca pokoje, wydaje Ceter - Irlandzki do 

kobiecą obiady przychodzącym francuska młoda po- sprzedania 5-cia tygo- 
ż Urod konserwm ji na miasto, Ceny zni-szukuje kondycji na dniowe, Jezuickz ul. 

je, dosko- żone. —| wyjazd oferty do re-8—8 od godz. 1—€ pp. 

  

usli, odświeża, asnwa „Słowa* pod - 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie 
Sztaczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej, 
Codziennie od g. :0-—8. 

id E as ais k S) 
Eska „M. Et“   

Uwadze urzę- 
Człowiek dów instytucji, 

w wieku 29 lat, żona- biur i t. p. 
ty, b. telefonista in- Posiadając dużą pa tję 

Letnisko O ea a spreedėjams hurtowo i 
ół kilometra od st. ? etalicznie po cenach 

W. Z. P, 43. Rede £ suchej { ргасома? za ekonoma) pargzo tanich: ołowki 

е ооа 1940) miejscowości, posiadający w a chemiczne, 
wa Cena dostępna.  Do- Ё „O stalówki, kalki, płótna 

Masaże: wiedzieć siĘ ul. Pił. łaskawe zaotiarowanie ngjejskie,  maszynk 
я т ine i pla. Sudskiego Nr. 15—9, ПИ posady , dozorcY do spinania „Flores“, czne, wibracyjne i pla: 8 Będąc inteli-skoroszyty i line ma: 

      

domu. 

  

st ies Epilacje. 0 8 gcnlpyių mógłby jedno terjały piśmienne. 
abine * czešnie spelniač inne i i 

Kosmetyki Cedi6 A Letnisko poruczenia. Za cel swój pas 4 
Leczniczej * 3— pokojowe z kuchnią S3Wi uczciwe i staran- m... 
J. Hryniewiczowej. p ne pełnienie obowiąz- sz Produkta na miejscu. : 
ul, WIELKA Nė 18 m.9. Komunikacja autobu- KU: A. Bożyczko, Wil- pyzywowawwawwacw 

1 no, Subocz 65 m. 2. Przyj.wg. i0-1i 4-7 sowa pół „godz. od > zde Z GUBY 
Ww. Z. P. A6 96, Centrum w stronę Nie- 

= menczyna.  Dowiady- 
wać się od g. 8—10 i 
od 15—20. Orzeszko- [RÓŻNEJ Ss list prze- 
wej 3—2 tel. 10-28. wozowy Równe- 
—- Masz n Ignalino Nr. 15347 z 

- Letniska V e dnia 26-VII 1930 r. na. 
я do pisania mało uży- przesyłkę 150 worków 

Pokój umeblo- z utrzymaniem w ma-waną kupię. Ołerty:cukru, nadaną przez 
wany jątkach ziemskich, in- Portowa 8 m. 3 Swida.cukrownię „Szpanów* 

wynajmę solidnej oso- formacje; Firma „Inż. pod adresem Bank? 
bi-, ewentualnie z u-Kiersnowski i Krużo- K ogniotrwa- Cukrownictwa, Oddział 
trzymaniem u!, Toma-łek S-ka“, Wilno, Ad. asa ła na drew- w Warszawie—unieważ- 

tel. nianej podstawie sprze- nia się. 
—6 daje się, Beliny 11 m. 1. 

  

  

sza Zana Nr 7—2 (od Mickiewicza 23, 
3 do 5 godz.). 5 5-60.   

  

7 

przed + 

mysłów to właśnie loterja i znalezio- 
ne skarby. Tylko Grycewski spotkał 
w dzikim lesie czarnego kóta i» gdy 
inu nastąpił na ogon, kot miauknął i 
rozsypał się w złote pieniądze. Zrobi- 
le to w swoim czasie wrażenie nawet 
na panią. Uczniowie zasłaniają się 
bibułką i książkami przed „žėrawiem“ 
niepowściągliwych kolegów. Naj- 
gorliwiej te czyni Rakowski. jest to 
młodzian solidny i nie lubi „bujania“ 
w rodzaju tego czarnego kota: 

„Idziemy z Bolkiem po Iesie— pi 
sze dużemi literami. — Raptem — le- 
ży woreczek. Patrzymy, a tam. tylko 
50 zł. — Złożymy do Р.К.О. — radzi 
Bolek, lecz ja byłem innego zdania i 
postanowiłem pieniądze oddać wła- 
dzom policyjnym. Tak uczyniliśmy. 
Wkrótce: zgłosiła się staruszka i cie- 
szyła się, że jesteśmy uczciwi. Chcia 
ła nas wynagrodzić, więc umarła, a 
cały swój majątek nam zapisała. Pad- 
liśmy sobie w objęcia wielce uszczę- 
śliwieni*. Biedna staruszka! No, ale 
trudno! Chłopcy musieli mieć pienią= 
dze! : 

Ostrożniejsi z pierwszaków wobec 
trudności zdobycia pieniędzy wybrnęli 
z kłopotu zapomocą snu lub piękniego 
marzenia. Przyśniło się... przywidzia- 
ło się im wszystko — i pieniądze i 
podróż. To najłatwiej... 

Wreszcie wszyscy zdobyli tundu- 
sze i mogli wyruszyć. Jedni balonem, 
drudzy aeroplariem, część pociągiem, 
jeden na nartach, kilku pieszo, paru 

samochodami, a najczęściej okrętem. 
Z geogratją poszło nietego. Jeden 
szedł pieszo tydzień i zaszedł do New 
Yorku. Trat niezwykły! Drugi zna- 
iazł się „w Bengalu, stolicy Kanady*, 
co było zdimmiewające. Inni na Bałty- 
ku potrafili znaleźć wyspy bezludne, 
ale mniejsza z tem. Grunt, że nałeża- 
ło dojechać i cel ten został osiągnię- 
ty. Nie wszyscy dojechali szczęśliwie, 
Najczęściej okręty rozbijały się w 
najrozmaitszy sposób. Morze wśwąekie 
się miotało. Wszyscy tonęli oprócz 
autora i jego kolegów, chyba, że w 
gronie tych kolegów trafił się osobi- 
sty nieprzyjaciel małego literata; wte- 
dy rozhukany żywioł pochłaniał je- 
szcze jedną ofiarę. W ten sposób 
Matulak. pozbył się Brodowskiego, któ 
remu zazdrościł składanego scyzory- 
ka i Dowińskiego, posiadacza wiat- 
rówki. Ate większość starała się do- 
jechać do brzegu całą bandą na des- 
kach albo na przewróconej łódce... 
W ostatecznym razie wyrzucały ich li- 
tościwe fale pod palmę kokosową, 
czy na skały, gdzie można było zna” 
leżć ostrygi. Gdy tak malcy piszą, 
a natchnienie wiruje nad ich głowami, 
pani chodzi po klasie i od czasu do 
czasu zaciekawiona staje nad jakimś 
żeszytem. Pochyliła się właśnie nad 
Szostowskim. On ani dba. Pisze, ob- 
bracając językiem i przymrużając to 
jedno, to drugie oko dla dodania so- 
bie fantazji. 

> (D. C. N.) 

Redaktor w.z. Witold Tatarzyński. 

  
 


