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> paniert il de 
Od kilku tygodni wyraz „Polen- 

gefahr“ stał się  najbopularniejszem 

hasłem  nacjonalistycznej  demagogji 

iotewskiej. Rzecz się przedstawia mniej 

więcej jak następuje: 

Pomijając fakt, że znaczna część 

cbecnej Latgalji. czyli Inflant Pol- 

skich, znałazła się w obrębie granic 

państwa łotewskiego, jedyniłe zawdzie- 

czając armji polskiej i wspaniałomyśl- 

rej dyplomacji Rzeczypospolitej, któ- 

за tę polač ziem, etnograficznie nie- 

«mai wyłącznie polską, oddała w po- 

siadanie Łotwy za cenę przypuszczal- 

nej jej przyjaźni — wiekszość sejmo- 

wa łotewska wyłoniła komisje śled- 

сга do zbadańia „polskiego  niebez- 

pieczeūstwa“. — Tego rodzaju posu- 

nięcie łotewskiej większości sejmowej 

dowodzi, że przechodzi ora do porząd 

ku dziennego nad konsekwencjami 

historycznemi, które znajduja swoje 

odzwierciadlenie w obecnej konstela- 

cji polityczneį. — Bezpośrednio asumpt 
do wysunięcia problemu rzekomego 

„polskiego niebezpieczeństwa”* w Lat- 

galji, dał podobno jakiś drobny. wy- 

į padek w kościele; podczas nabożen- 

, stwa doszło 'lo zatargu pomiędzy pa- 

wajjanami łotewskimi i polskimi. Po- 

nieważ proboszcz stanął po stronie 

większości, które słusznie domagać 

się mogła większej dla siebie ilości 

nabożeństw, latgalscy nacjonaliści, a 

zwłaszcza socjaliści, oskarżyli nietyl- 

ko polskie organizacje xulturalne, ale 

również księży i to nawet niektórych 

księży Łotyszów, o uprawianie agita- 

cji polskiej i polonizowania tej cześci 
Łotwy. 

Socjal-demokraci w sejmie łotew- 

skim wystąpili « nieprzyzwoitemi po- 
prostu mowami pod adreszm Polaków, 

wyołbrzymiając do  niepre wdopodob- 

nych rozmiarów akcje polskich organi- 

zacyj kulturalno- oświatowych, zarzu- 

cając im wręcz zdrade stanu i wyraź- 

ra działalność, celem oderwania Lat- 

galji do Polski. — W rezultacie po- 
stanowiono wyłonić miedzytrakcyjną 

komisję dejmową śledczą, dlą zba ia- 

nia panujących stosunków na miejscu. 
Jakkolwiek cała akcja szyta była bia- 

łem: nićmi antypolskiego ferworu, któ- 

ry ogarnął nagle niektóre stronnictwa 

łotewskie, wszystko się narazie odby- 
wało iormalnie. Niespodziewanie jed- 

nak i to niespodziewanie nietylko dla 

laków, ale i innych mniejszości na- o 
Prodowyci — okazało się, że do komi- 

  

sji tej nie wejdzie przedstawiciel 
mniejszości. Tego rodzaju postanowie- 

nie wyraźnie przeczy dotychczasowe- 
mu ususowi, gdyż mniejszości naro- 
dowe na Łotwie, stanowiąc 25 proc: 

składu sejmowego, mają najzupełniej- 

sze prawo domagania się, ażeby w 

mięczyfrakcyjnei komisji śledczej, wy- 

ionionej przez tenże sejm, procent ten 

był zachowany. 
* Przedstawiciel frakcji polskiej, po- 

seł Wilpiszewski, wystąpił z ostra 
mową przeciwko autypolskiej nagon- 

ce, prowadzonej przez niektóre stron- 

rietwa i ich organy, przechodząc jed- 

nak od meritum sprawy do kwestji 
składu samej komisji śledczej, stanow- 
czo domaga się, sżeby przedstawiciel 

„mniejszości polskiej dopuszczony był 

rarówni z innvmi do udziału w śledz- 

twie. Wywodv Wilpiszewskiego  po- 

parł gorąco między innemi baron м. 

Fircks, przedstawiciel mniejszości nie- 
„aieckiej. Wniosek ten postawiony na 

głosowanie większości wszakże nie 

yskal i w ten sposób mniejszości nie ; *„yskały należnego im miejsca w -ko- 

„misji śledczej, a skład tej komisji zgó- 

ry przesądzał o bardzo ciasnym į jed- 

rostronnym wyniku śledztwa. 

To wyraźnie antypolskie stanowi- 
sko większości łotewskiej sejmu, na- 

suwa proste pytanie: czv nie nastąpi 

konieczność pewnej rewizji przyjazne. 

| go dotychczas stosunku Polski 49 

z odniesieniem: do 
r granicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

“r. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 
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I ieyien Familien 
Łotwy? czy rząd łotewski zdaje sobie 

sprawę z konsekwencji tego rodzaju 

posunięć? czy, nieco zabarwiona po- 

smaczkiem 

sejmu łotewskiego odzwierciadla rze- 

czywiście nastroje większości tamtej- 

szego społeczeństwa i rządu, czy je- 

dynie jest wynikiem wypadkowego 

głosowania? 

Na postawione tego rodzaju pyta- 
nia nie da się odpowiedzieć jednem 

słowem, przy bliższem zapoznaniu z 
charakterystycznemi cechami sejmu 

łotewskiego. Przedewszystzieni więc 
Sprawy wiewnętrznej polityki o tyle 

przeważają nad polityką zagraniczna, 

że ta ostatnia zawsze byłe traktowa- 

та па Łotwie po macoszemu. Najróż- 

niejszej ratury drobne sprawy włkew- 

rętrzne potrafiły nieraz rozdmuchać 

namiętności partyjne do ostrej walki, 

wywracały gabinety i t. d. podczas, 

gdy sytuacja miedzynarodowa i wszel- 

kie z polityki zagranicznej wypływa- 

iące konsekwencje, traktowane byly 
powierzchownie. Przyczyna tego leży 
niewątpliwie w niskim poziomie inte- 
lektualnym sejmu łotewskiego i w oso- 
bistych cechach jego człcnków. Gdy 
podczas debaty nad  „niebezoieczeń- 

stwem polskiem w Latzalji", wystąpił 
bezpośrednio potem -były . minister 
spraw zagranicznych Zeelens z wielka 
mową o polityce zagranicznej, mowa, 
nacechowana również  antypolskiemi 
argumentami, ody nawoływał rząd, 
do rewizji -zawaitvch z Polska trakta- 
tów, większość rosłów spuściła sale 
* przeniosło sie do ...bufetu. nie zro- 
bili tego la żacnej demonstracji, ani 
naturalnie dla okazania przyjaźni Pol- 
sce, ale poprostu dlatego, że mowa 
Zeelensa, znaczną cześć sejmu — 
nie interesowała W ten sam sposób 
możemy powiedzieć. że większość 
sejmowa wyłaniając jednostronna ko- 
misję śledczą do zbadani. „Polenge- 
tahrn* — poprostu nie zdawała sobie 
sprawy, w całej pełni z konsekwen- 
cyj, wypływających z tego kroku. 

Co zaś dotyczy mniejszości  pol- 
Sxiej, to ta w osobach swoich przed- - 

stawicieli w sejmie, demonstracyjnie 

cpuściła koalicię rządową, którą do- 

tychczas. popieruła i odwołała swego 

J rzedstawiciela. posła Wierzbickiego, 

że stanowiska wice-ministra spraw 

wewnętrznych. _ Tymczasem zaszła 
rzecz trochę nieoczekiwana: 

Budżet Państwa na okres 1931 — 

52 r. został ostatecznie przyjęty. Bud- 
żet zawiera w sobie wszystkie te po- 
zycje, które na zasadzie proporcjonal- 

ności, a także w wyniku uprzednich 

ttarań polskich posłów, zabezpieczaja 

w niejakiej mierze potrzeby kultural- 
re i inne, ludności polskiej w kraju. 

Frzyjęcie budżetu: dokonało się prze- 
dewszystkien: ciosami koalicji 
dowej. 

„Dzwon* pisze w tej sprawie: 
„Ody teraz ooh zachowanie 

koalicji w pomylonej pod każdym wzglę- 
dem sprawie Komisji Śledczej, — popaść 
powinniśmy w stan zdziwienia. W jednym 
wypadku ogladamy. stosunek poważny, rze. 
czowy, w drugim zaś część tych samych lu- 
dzi znałazła się w obozie wrogów. 

Zagadkowe to zjawisko Нитасгуту 50- 
bie w sposób następujący Ot, poprostu, 
każdemu się zdarza trafić do towarzystwa 
nieodpowiedniego, albo się zachować nieod- 

powiednio. Niemcy 0 takich wypadkach 
inówią: „das. passiert in den besten Fami- 
lien“, 

„ Jeżeli się nie nylimy, jeżeli rzecz tek wła 
śnie się ma, gotowiśmy, po niezbędnej napra 
wie nadpsutego, po niektórych skorygowa- 
niach, dążyć do wznowienia współpracy, za 
bezpieczającej solidarność elementów pań- 
stwowo-twórczych . K 

rzą- 

się 

  

PANI WILSON W AMBASADZIE POLSKIEJ 
PARYŻ, PAT. — Ambasedor Chiapow- 

ski i pani „Chlapowska wydali w dn. 27 
szerwca śniadanie na cześć udającej się do 
Polski wdowy po prezydencie Wilsonie. Na 
śniadaniu obecni byli: ambasador Stanów 
Zjednoczorych A. P. Edge z małżonką, min. 
Bertoni, Zdzisław Lubomirski, towarzyszą- 
ce pani Wilsonowej panie Corey i Molling, 
ambasador Jusserand z małżonka, były po 
seł R. P. w Stanach Zjednoczonych  Cie- 
chanowski, oraz wiele innych osób ze świa- 
ta dyplomatycznego. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzgłędnia 

prowokacyjnym, uchwała 

NUMER DZISIEJSZY ZAWIERA DODATFK ŁOWIECKI 

BIENIAKONIE — Вше! Kolejowy. 

BARANOWICZE — ul. Szepty! кер 
САВВОМЛСА (Роеые) — Księgarnia 
LUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — Skiep „Įadnošė“. 

  

     

  

     

  

Zagraniczne 50 proc.     zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń 

Pan Marszałek Piłsudski 
spędzi lato. w Pikieliszkach 

W dniu wczorajszym nadeszła do Wilna wiadomość o tem, 
że Pan Marszałek Piłsudski spędzi ferje letnie w swej rezydencji 
Pikieliszki. Przyjazd Pana Marszałka wraz z rodziną oczekiwany 
jest już we wtorek. 

Sowieckie zamówienia w Polsce 
WARSZAWA, 27-VI. (tel. wł. „Słowa*). W tych dniach zawerta zosta- 

ła umowa pomiędzy przedstawicielami ZSSR a Towarzystwem Zakłady 
Ostrowieckie na dostawę 250 wózków pod wagony towarowe o dużej sile 
nośnej oraz z Hutą Królewską na 125 takich samych wózków. 

Zamówienia te mają być wykonane do 1 października r. b. 
Całkowita suma zamówienia wynosi 181.500 dolarów. 
Prócz tego podpisana została umowa z Królewską Hutą i T-wem 

Dzewillier w Ustroniu na dostawę łączników do szczepiania wagonów na 
sumę 111.500 dolarów. 

Pomimo, że zamówienia te nie są wielkie, mają one jednak duże zna- 
czenie dla przemysłu polskiego, gdyż są to pierwsze dostawy naszej pro- 
dukcji. Rzeczy te dotychczas sprowadzane były z Niemiec. 

Dziesięcioprocentową zapomogę zaczerwiec 
STRZYMAJĄ WSZYSCY FUNKCJONARJUSZE POLICJI 
WARSZAWA. 27-Vi. (tel. wł. $łowa). Jak wiadomo funkcjona- 

rjusze policji otrzymali po skreśleniu 15 proc. dodatku urzędni- 

czego 10 proc. zapomogę za maj. Taką samą zapomogę otrzyma- 

ja wszyscy funkcjonariusze policji za czerwiec. 

Zapomoga ta wypłacona zostanie w najbliższych dniach, 

prawdopodobnie przy następnej pensji. 

Sąd Najwyższy oddalił dwa protesty 
wyborcze 

WARSZAWA 27.VI. (tel. wł. Słowa). 
Sąd Najwyższy na wczorajszem posiedzeniu oddalił dwa następne 

protesty przeciwko wyborom do Sejmu, Jeden dotyczący wyborów w okrę- 
gu Cieszyn, Bielsk, Rybnik, drugi: Nowogródek, Stołpce, Nieśwież, Barano- 
wicze, Słonim. 

Niebędzieulgowych paszportów 
zagranicznych 

WARSZAWA 27.VI. (tel. wł. Słowa) : 
‚ № М. 5КагВи Те2у ропач 5.000 podań o przyznanie ulgo- 

wych i bezpłatnych paszportów zagranicznych. 
Przez wzgląd na obecny Stan gospodarczy, Ministerstwo 

nie może dopuścić do wywożenia wieikich sum zagranicę przez 
wydawanie ulgowych paszportów i z tego powodu podania zosta- 
ną prawdopodobnie w większej części załatwione odmownie. 

Należy zwrócić uwagę, że składanie podań © paszporty ul- 
gowe, bez należytego umotywowania jest bezcelowe. 

Strajk tramwajarzy w Katowicach 
KATOWICE. Pat. Mimo ustępstw dyrekcji tramwajów co do 

szeregu żądań natury ekonomicznej pracownicy tramwajowi, pod 
wpływem czynników radykalniejszych, proklamowali w sobotę 
przed południem ogólny Strajk tramwajarzy śląskich. Strajk roz- 
począł się o godzinie 12 w południe i ma charakter dziki, bo- 
wiem przeciwko strajkowi wypowiedziały się związki zawodo- 
we. Na niektórych linjach, jak Łagiewniki i Królewska Huta oraz 
Rynek i Park Kościuszki w Katowicach tramwaje kursują. Do 
= Incydentėw względnie zakłócenia spokoju nigdzie nie 
oszło. 8 

Watykan zagroził zerwaniem z Litwą 
KOWNO. Pat. Ministerstwo Spraw zagranicznych otrzymało 

notę Watykanu w Sprawie wydalenia nuncjusza Bartoloni. Treść 
noty jest trzymana w tajemnicy. Ogłoszenie jej nastąpi dopiero 
z końcem lipca, po powrocie ministra Zauniusa z urlopu. Jedno 
z pism niemieckich komunikuje, że w nocie tej Watykan ostro 
zastrzega się przeciwko wydaleniu nuncjusza i oświadcza, że nie 
uznaje motywów wydalenia, pedanych przez rząd kowieński. Po- 
zatem Watykan oświadcza, że nadal uważa msg. Bartoloni za 
swego nuncjusza na Litwie i o ile Kowno nie zmieni swego Sta- 
nowiska Watykan zerwie stosunki z rządem litewskim. 

Likwidacja poselstwa litewskiego 
PRZY WATYKANIE 

KOWNO. Pat. Szef protokółu m-stwa Spraw zagranicznych 
Girdwajnis wyjechał do Rzymu w związku z likwidacją litewskiej 
placówki dypiomatycznej przy Watykanie. 

Francuskie narady w sprawie 
propozycji Hoovera 

. PARYŻ, PAT. — Narady w spra- ambasador Stanów Zjednoczonych 
wie propozycji Hoovera i odpowiedzi Edge, Briand, Flandin, Pietri i Fran- 
irancuskiej na tę propozycję, rozpoczę cois-Poncet. Następna konierencja od- 
ly się w dniu 27 b. m. o godzinie 15 będzie sie w poniedziałek. Po zakoń- 
min. 15 i trwały do godziny 18-ej. W czeniu osobotniej konierencji piemjer 
naradach brali udział premjer Laval, Laval przyjął ambasacora niemieckie- 
emerykański sekretarz skarbu Mellon, go von Hoescha. 

ROZMOWY  NIEM.ECKO-FRANCUSKIE 
PARYŻ. PAT. Rozmowa, jaką odbył 

premier Lavał z ambasadorem  niemięckim 
von Hoeschem, dotyczyła propozycyj Hoo- 
vera, oraz spraw, które są z niemi związa- 

ne. Laval przedstawił ambasadorowi stano- 

     

wisko, jakiemu dał wczoraj wyraz w Izbie 

Jeputowanych w sprawie wizyty w Pary- 

żu Brueninga i Curtiusa. Podczas rozino- 
wy Łavala z von Hoeschem obecni byli 
Briand i Francois-Poncet. 

BRASŁAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, 
ckiego — A. Łaszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zanikowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzvūski. 

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

  

NIESWIEŻ — ul. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
Ratuszowa — Księgarnie juzwiusticga. 

NOWOGRÓLEK — Kiosk St. Michalskiego. 

K. Malinowskiego. QSZMIANA 

ST. ŚWIĘCIANY 
WILEJKA POWiA 

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

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świę 
ożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabeiaryczne o 50 proc dr 

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

cznv 

  

   

  

. Administrseja nie przyjmuje 

N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
— Księgarnia Spółóz. Naucz. 

PIŃSK — Księgamia Poiska — St, Bednarski 
POSTAWY -— Księgarnia Połskiej Macierry Szkolnej 

SŁONIM — Ksiegaraia D. Lubowskiego, «. Micziewkas :X 

STOŁPCE — Księgarnia Т-а „Ruch”. 

  

;% 

— ul Rynek 8 — N. Tarasżejski. 
TOWA — ci. Mickiewicza 24, P. jnczewska 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

tekstem 15 gr. Komunikaty отат 
СтЕт 2 iai a 25 proc RE 

numeru dowodowego 20 gr. 

ch 

UROCZYSTOŚCI ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

  

Po Świętach ku czci Pana Jezusa 
i Matki Najświętszej dzień ten jest 
najuroczyściej obchodzony w Koście- 
le. Najdawniejsze piśmienne wzmian- 
ki o tem święcie, pochodzące z IV 
wieku oznaczają, dzień 29 czerwca, 
jako poświęcony pamieci obu Apo- 
stołów. Uroczystość Św. Św. Piotra 
1 Pawła, poprzłedzona wigilją (z 
którą dawniej obowiązywał post ści- 
sły) posiada też własną oktawę. 

Kościół połączył imiona Świętych 
Piotra i Pawła, gdyż oni to byli głów- 

  

nymi jego filarami, a postannictwo 
swe przypieczętowali śmiercią mę- 
czeńską, którą w jednym dniu ponie- 
śli w Rzymie. 

Liturgia tego święta stawia nam 
przed oczy prymat Św. Piotra i wszy- 
stko w niej odnosi się prawie wyłą- 
cznie do Niego, jako widomego Za- 
stępcy Chrystusa. Jemu Bowiem Bóg 
wyjawił Swą nieomylną naukę: „Вю- 
gosławionyś jest Symonie  Barjona.... 
Bo ciało i krew nie objawiło Tobie, 

Doroczny tradycyiny Kiermasz św. Pioira w Wilnie, zbiera się w roku bieżą- 
cym bardzo licznie. 

ale Ojciec Mój, który jest w niebie- 
siech” (Mat. XVI, 17); On też przez 

otrzymanie „kluczy Królestwa Nie- 
bikskiego“ (Mat. XVI, 19) przezna- 
czony został do rządzenia Košciolem 
Bożym na ziemi. Chrystus udzielił Mu 
swej władzy i siły; mocą tej władzy 
w Chrystusa imieniu On, a później 

Jego następcy — Papieże — sprawują 
rządy Kościoła. 

Św. Piotr pierwszy papież, o%a- 
da w Rzymie, który staje się odtąd 
„wiecznem miastem', stolicą chrze- 
ścijaństwa, skąd po przłez wieki pły- 
nie głos prawdy i miłości Chrystuso- 
wej, odradzający ludy i narody. 

Modlitwy mszalne dnia tego w 
sposób szczególny uwydatniają po- 
wołanie i prymat Św. Piotra. 
Wyznanie wszechwiedzy Boga i 

wyrażenie wdzięczności za cudowne 
wyprowadzenie Piotra z rąk prześla- 
dowców głosi Introit. Kolekta za- 
wiera błaganie, by w dniu, uświęco- 

  

Czyżby tobyła prawda? 
W ostatnim komunikacie KAP 

zosteła zamieszczona poniższa wia- 
idomość,  przenosząca nas w czasy 
średniowiecza. — Jeżeli fakt, podany 
przez K. A. P., jest ścisły, należy 
należy zaopiekować się nieszczęśliwą 
niewiastą, jeżeli zaś wkradły się ja- 
kieś nieścisłości, trzeba je niezwłocz- 
nie sprostować, aby nie wywoływać 
nieporozumień. 

JAKIEMI ŚRODKAMI POSŁUGUJĄ SIĘ 
DUCHOWNI PRAWOSŁAWNI 

Wileński Oddział K. A. P-ei 
uastępującem zdarzeniu: 

Do ks. dziekana w Głębokiem (pow. 

Dziśnieński) zgłosiła się dn. 28 ub. m. 
19 ietnia Marja Leszkiewiczówna, prawo- 

Hawną prosząc w obecności dwuch Świad- 

ków o zezwolenie jej na złożenie 'wy- 

znania wiary katolickiej i o ogłoszenie jej 

zapowiedzi przedślubnych z pewnym mło- 

dzieńcem, katolikiem. Akt przyjęcia Leś- 

kiewiczówny na katolicyzm został wciąg- 
nięty do ksiąg paraijalnych a 31 maja r.b. 

została ogłoszona pierwsza zapowiedź przy- 

Szłeęgo jej małżeństwa z katolikiem Stryj 

opiekun Łeskiewiszówny (jest ona sierotą) 

vie chciał dopuścić do przejścia jej na kato- 

donosi 0 

licyzm. Widząc, że namowy nie ednoszą 

skutku, ‘ jął się innych środków , wcho- 

dząc w porozumienie z proboszczem  miej- 

scowej  parafji prawasławnej wi . Zabo- 

rzu, który  nienawistnie patrzał na to, że 
dziewczyna ze wsi cerkiewnej”została kato- 

Fczką, zwłaszcza, iż kilka dusz już przed- 

tem utracił na rzecz katolicvzmu. . „Gorii- 

wy pasterz wraz z niemniej gorliwym pa- 

rafjaninem dołożyli starań, by odzyskać   

  

nym męczeństwem Świętych Piotra 
i Pawła, wysłuchał Pan modlitwy 
Kościoła i zachował w wiernem spci- 
nianiu tych postanowień, od któr: ch 
„Wiara nasza początek swój wzięła”. 
Lekcja opowiada o prześładowaniach 
jakie pierwsi uczniowie Chrystus: 
cierpieli od Heroda, oraz o pieczy 
jaką Bóg Wszechmocny  roztoczył 
nad Piotrem, uwalniając go cudow- 
nie zrąk prąeśladowców. Przepowie 

dnie powołania Apostołów, podkre- 
ślanie prymatu Piotra z radosnem Al- 
leluja, dającem wyraz wdzięczności 
Panu, zawiera Graduał. Ewangelja 
przypomina wyznanie przez Piotra Bó- 
stwa Chrystusa oraz ustanowienie Ko- 
scioła i władzy kapłańskiej. W ofiaro- 
waŁiu zawarte jest upewnienie o 
wiernem spełnianiu posłannictwa 
Apostołów przez ich zastępców. O 
wstawiennictwo Apostołów do Boga 
wraz z ofiarą, jaką Kościół w tym 
dniu składa, prosi Kościół w Sekre- 
cie. Prefacja zwraca się z błaganiem 

do Chrystusa, by nie opuszczał ni- 
gdy swej owczarni, strzegł ustawicz- 
nie, bronił i zachowywał Kościół swój — 
święty. Commtnio przypomina pry- 
mat św. Piotra a Postcommunio za- 
wiesa prośtę, bv Pan-odpuścił grze- | 
chy tymi, których pokarmem niebie- a 
skim zasilić raczył. 

W czasach obecnych, gdy wróg 
Roga i Kościoła wysila sie w walce, — 
gdy wiele dusz zbłąkanych braci na- | 
szych jest na jego usługach, niech uro- 
czystość Św. Pietra szczególnem echem | 
odbije się w sercach wiernych. Łą- | 
Łączmy się w błogosławieńśayoddt-a? 
wdn-n etaoishrdemfshrdetaoshrdlylemt | 
Łączmy się w błagalnych modłach z 
Kościołem całym za Ojca św., bisku- | 
pów i kapłanów oraz wszystkich wier- | 
nych, a zwłaszcza za wszystkich tych, 
co prześladowanie za sprawę Bożą — 
cierpią. Niech Bóg użyczy im'siły, 
by w dobrem wytrwali i palmę zwy- | 
cięstwa otrzymali. S a aaj 

      

     

   

  

   

   

  

   
    
    

   

   

    

    

     

„Zblakaną““ owieczkę. Dn. 5 czerwca r. b. | 
Marja Leszkiewiczówna bawiła na weselu | 
swej styjecznej siostry we w. Zaborze. | 

Podczas zabawy stryj Marji, Leszkie- 
wicz, wywołuje ja przed dom, gdzie już 3 

czekała kilku prawostawnych, ktorzy sila | 

poprowadzili dziewczyne da  prawosław- - 

nego proboszcza. Na plebanji wszystko | 

sralazła przygotoware do ślubu, nawet na- | 
rzeczonego, Bazylego  Dajlidzionka, pra- 
wosławnego, ktorego Leszkiewiczówna znała | 

tylko z*widzenia. Stryi—opiekun rozkazał | 
dziewczynie: idź do cerkwi, weźniiesz ślub! 

Zaskoczona nie potrafiła się oprzeć stryjowi, | 
wspieranemu przez popa i gromadę pra 

sławnych. G godz. 2-ej w nocy 

ny prawosławny pobłogosławił związek | 

małżeński dwojga nieznającpch się ludzi, | 
Ltórego celem miało być utwierdzenie w 
wierze „zbłąkanej”* M. 1. | Nawpół 

irzytomną oblubienicę natychmiast  odwie- 

ziono do męża do w. Hwozdowa. At 
już o g. 6 r. bisdna ofiarą podstępu 
przemocy zhiegła do swej wsi i schroniła s 
się przy jednej z katolickich rodzin, prosząc 
c opiekę i pomoc Pop z Zaborza dumny 
2 tak pomysłowegu załatwienia sprawy, nie- 
omieszkał oowiadomić ks. dziekana w Głę-- 
tokiem, bv nie ważył się udzielić Słubu 
Leszkiewiczównie z katolikiem, bo sam dał 4 

jej ślub z prawosławnym. В 3 
Jesteśmy pewni, że władze państwowe | 

przeprowadzą dochodzenie w powiyższej -З 

sprawie i przykładnie ukarzą sprawców | 
ohydnego gwałtu. EDS -"RE 

RENAANAENENERETEBECWW | 
KTO SZYBKO DAJE, TEN DWA RA- 

ZY DAJE — GŁÓD I NĘDZA NIE | 
CZEKA! я 

      

   
     

    
      

   
    

      

  

  

  



a & о› w u 

ECHA KRAJOWE  Groźna sytuacja w Hiszpanii 
MADRYT, PAT. Grupa robotników usiłowała wtargnąć do ratusza, żąda- 

jąc ustąpienia zastępcy burmistrza Madry:u. Policja rozproszyła manifestantów 
którzy zaczęli przebiegać ulice miasta, krzycząc: „Precz z republiką mieszczań- ZABŁOCIE k/Lidy. 

— Tydzień LOPP-u. Przed 6 mniej wie- 
laty powstało w Zabłociu Koło LOPP. 

Dużo przez ten czas zaszło zmian, wiele 
razy zmieniały się zarządy, a był nawet 
okres, kiedy nie bylo nawet żadnych prze- 
jawów istnienia Koła 

Obecnie prezesem jest ks. proboszcz Ka 
tzarnowicz, wiceprezesem zaś nauczyciel p. 
Srokcsz. Kołc nie należy do zbyt energicz- 
nych j doisze zorganizowanych -— ograni 
czą się do urządzania imprez dochodowych, 
no i mniej czy więcej 'eżuwrego ściąga 
nia składek członkowskich — co jest wiel- 
ką zasługa p pest 'irudzińskiego, spełniają 
ceze Gdo.wievzialną funkcję skarbnika. 
Sprawdzianem pracy danego Koła jest do 
'ew'rgo stopnia ur, qdzen'e Tygodnia Lot- 
Licze O, pod zsałiem którego minzła w tym 
roku w Zabłc:iu pierwszą połowa czerw- 
ca. 

Tydzień propagandowy rozpoczął się w 
riedzielę kwestą uliczną, w rezultacie któ- 
1ej każdy niemal zabłocianin miał przypięty 
znaczek, co zresztą tutaj uważa się ze „dob 

„ry ton“, 
Dnia następnego, w poniedziałek t. zn. 

w dzień targowy. P. post. Grzesiłło miał na 
płacyku kościelnym przystępną dla szere- 
«ch mas pogadankę na temat obrony prze- 
ciwgazowej ludności cywil ej. W chwilę 
potem przeleciał nad-  miasteczkiem- samo- 
ic, rozrzucając pr. pagandowe ulotki. 

W końcu tygodnie w sobotę w urzę- 
dzie gminnym odbyla-się zabawa taneczna, 
z której dochód był przeznaczony także na 
LOPP. Chociaż niezbyt dużo było amato- 
rów tafica, bawiono się jednek wesoło aż 
do samego rana. 

Dochód ze sprzedaży znaczków, nalepek 
i wreszcie biletów na zabawę wyniósł kil- 
kaset złotych, która to suma zasili wiecz 
uie łaknącą pieniędzy kasę Ligi Obrony Po 
wietrznej i przeciwgazowej. 

— Pielgrzymka do Kalwarji. W połowie 
bieżącego miesiąca opuściła Zabłocie  piel- 
grzymka do Kalwarj. Wierni, w liczbie 
kilkudziesięciu osób, pod przewodnictwem 
ks. Jana Małinowskiego, „pe wysłuchaniu 
krótkiej mszy, odprawionej na ich intencję, 
pomimo niezbyt przychylnej pogody, udali 
się de Wilna, odległego stąd o 105 km. Po 
dróż odbyła się bez żadnych przygód, na 
miiejsce przeznaczenia przybyto po trzech 
upiach. W Wilnie pielgrzymka zwiedziła koś 
cioły, przyczem dłużej zatrzymano się w 
Ostrej Bramie, wreszcie udano się do celu 
pielgrzymki, do Kalwarji. Do Zabłocia po- 
wrócono zgodnie z projektem, w niedzielę 

cej 

  

   

na sumę. 
Trzeba było widzieć, te rozm» dlone 

twarze, tych ludzi, znajdujących się na- 
pół w skstazie religijnej, którzy powracali 
do domów, wyrzekłszy się ra cały ty- 
dzień ciepłego łóżka, gorącej strawy, ro- 
dziny. к 

Bo ogół pątników, idąc do Kalwarji, kie- 
rował się najszłachetniejszemi pobudkami 

Ale była także garstka i takich którzy 
pod pozorem „ofiarowania się” do Kal- 
warji poszli tylko dla własnej  przyjerino- 
ści, by zobaczyć kawał świata, wielkie mia- 
sto — Wilno, oderwać się od naprzykrza- 
jących się dzieci, od żmudnej pracy w 
gospodarstwie, dla wielu jednem słowen 
przyczyn, ale nie dla tego, by modlić się. 
Na szczęście takich było bardzo | 

3 ŚWIĘCIANY 
— Z posiedzenia Wydziału Powiatowe- 

go. W dniu 16 czerwca rb. odbyło się po 
siedzenie Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Święciańskiego, na którem rozpatrzono sze- 
reg spraw samorządowych. Ważniejsze z 
much dotyczyły: zmniejszenia odsetek od po 
datków, rozpatrzenia podań o umorzenie po 
datków i rozłożenia na raty. Wydział Po- 
wiatowy w związku z obniżką  poborów, 
jak również przy nadarzającej się sposobno 
ści zaoszczędzenia niektórych wydatków u- 
chwalił przeprowadzić dałszą kompresję bud 
żetu w związku z ciężkim stanem gospodar 
czym powiatu. Następnie zastanawiano się 
nad sprawę spółdzielni „Rolnik* mw Święcia 
nach w związku z konferencją przedstawi- 
cieli powiatu i instytucyj finansowych, odby 
tej w Wilnie pod przewodnictwem pana wo 
jewody w dniu 7 maja rb.. Dalej — nad 
sprawą złego stanu -ozimin na terenie po 
wiatu, spowodowanych tegoroczną zimą, i 
sposcbem przyjścia z ulgami dla ludności. 
Sprawy sanitarne dotyczyły pobytu Kolumny 
Ckulistycznej Polskiego Czerwonego Krzyża 
na terenie pow. święciańskiego, która przy- 
była tu w dniu 15 czerwca rb. na 3 miesią 
ce, oraz. wizytacją lekarską szkół, odbytą 
od poczatku roku szkolnego do chwili obec- 
rej. Jak wynika ze sprawozdania, zbadano 
przez lekarzy rejonowych 9753 czieci, Z 
tórych okazało się chorych 985, brudnych 

157, zawszonych 718, ze šwicrzbą 93, z 
jaglica + 525, „z innemi cierpieniami 
— 532, kalek i ułomnych — 18 
Na ogólną ilość zwiedzonych łokali w licz- 
bie 207 okazało się: brudno utrzymanych— 
*3, bez lufcików — 80, bez spluwaczek — 
66, bez koszy do papieru -— 127, bez dosta 
tecznego oświetleńia — 70, bez odpowied- 
nich studn: — 82. bez. jakichkolwiek  ustę- 
pów: — 21, bez odpowiednich ławek — 76, 

  

i w nieodpowiednich lokalach ti 
szkoły. Powyższe dzne posłu 
wi Powiatowemu dla zaznaju nia się ze 
stanem sunitarnym szkół i na podstawie 
powziętych uchwał zostaną wydane 
wiednie zarządzenia do wójtów g! 
sób zainteresow: 
20 stanu, jaki je 
»ee, braku lokali 

   
ści się 64 
Wyd: 

  

    

   

  

      

Ze sprawozdania, rozpatrzonego ai Wy 
dziale Powiatowym w sprawie pomocy po- 
wodzianom, okazało się, że powiat otrzymał 
na tę pomoc 1000 zł. na dożywianie, 2500 
zł. na pomoc siewną, oraz 910 metrów bu- 
dulca na odbudowę zniszczonych  gospo- 
darstw i młynów, z których 1C0 metrów bez 

płatnie i 810 metrów na warunkach uigo- 
śwych. Wydział Powiatowy wyniósł odpo 
wiednią uchwałę, że pomoc dla powodzian 
okazana w dot: czasowych rozmiarach, 
jest niewystarczająca i zamierza zwrócić 
się do władz o powiększenie pomccy przy- 
najmniej na jesieni przy odsiewie pól ozimi 
ną. Sprawozdanie Związku Pracy Obywatel 
skiej Kobiet za rok budżetowy 1930 — 31 
wywołało 'większe zainteresowanie, ponie- 
waż przy dotacji Sejmiku z jego budżetu 
w kwocie 3,600 zł. Związex zdobył ogółem 
przeszło 28,000 zł., za które prowadził 3 
stacje Opieki nad Matką i Dzieckiem, 2 
przedszkola, kolonję letnia dia 50 dzieci, o- 
raz szereg prąc z dziedziny oświaty i opie 
ki społecznej. Wydział Powiatowy z zado- 
woleniem wysłuchał sprawezdania i wyra- 
ził podziękowanie Zwiazkowi. Dalej Wy- 
dział Powiatowy przyjął do wiadomošci spra 
wozdanie przewodniczącego z  poczynio- 
nych oszczędności przy sposobności zaszłych 
zmian personalnych w związku z któremi 
zmniejszą się wydatki administracvjne przy 
jednoczesnen niepokrzywdzeniu  pracowni- 
«ów samorządowych. 

Na temże posiedzeniu rozpatrzone Ssze- 
reg uchwał Rad Gniinnych i Magistratów do 
tyczących: zatwierdzenia terminów płatno- 
ści podatki: wyrównawczego, zmniejszenia 
odsetek od podatków do 1 proc., zwolnienie 
2-ch wsi w gm. podbrodzkiej od szarwar- 
ku za wybrukowanie tych wsi kosztem mie 
szkańców, budowy szkoły w Janiewiczach 
gm. Szemietowszczy: na, uchwały w sprawie 
połączenia gminy wiejskiej i miasta Ppdbro 
dzia w jedną gminę, następnie w sprawie 
elektryfikacji m-ka Hoduciszek, zwiększenia 
dotacji gminy na utrzyt lanie punktu lekar- 
skiego w Hoduciszkach, uchwały gm. Dut- 
szty w sprawie ewentualnego niewłączania 
gminy do powiatu brasławskiego, dalei za 
cvatrzenia przez gminy posterunków polici: 
w apteczki, oraz szerego innych uchwał w 
sprawach mniejszej wagi. 

B. i G. 

i Walerjan Charkiewicz 
Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
1 Blałorusi—szkice historyczne zł.6.—- 
Placyd Jankowski (John oł Dycalp) — 

życie i twórczość ‚ —. zł. 16— 
Bez steru | busoll (Sylwetka 

  

     
  

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

pleskiego w Wilnie . 0.60 
„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy I walki wi- 

leńskich kolejarzy . . 0.80 

WSPOMNIENIE O JÓZEFIE 
KALINOWSKIM 

Zakon Karmielitów Bosvch w Kra- 
kowie, rozpoczął starania o beatyfika- 
cję O. Rafała, długoletniego przeora 
Zakonu, w świeckiem życiu Józeta Ka- 
linowskiego, wilnianina naczelnika Rzą 
Gu Narodowego w 63 roku, skazanego 
przez Murawjera na Śmierć, ułaskawio 
rego do katorgi, wygnańca na Sybe- 
iję, męczennika sprawy narodowej. 
Żywot tego człowieka, to jedno pasmo 
poświęceń i cierpliwego cierpienia. Za- 
kon Karmelitów poszukuje wszelkich o 
J. Kalinowskim wiadomości, o krew- 
nych jego, pamiątkach pobytu wśród 
nich, wspomnień rodzinnych, lub pow- 
stańczych. 

Ktoby posiadał jakies odnośne wia- 
domości, zechce je łaskawie przesłać 
do Krakowa, ulica Rakowiecka, Kla- 
sztor Karmelitów Bosych. dla Q., Ве- 
nedykta. | 

W Wilnie wyszła w komplecie wy- 
dawnictw misyjnych, książeczka o Ka- 
linowskim p. tyt. Rycerz Ciirystusowy, 
pióra Hel Romer. Księgarnia Św. 
Wojciecha. 
  

Dła oczyszczenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szlankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franciszka-Józeia". żądać w zpt. 

ską, niech żyje komunizm. Ludność 
Wreszcie szarża gwardjł obywatelskiej 

ogarnęłe panika. Skiepy zamkni:to. 
połażyła koniec zajściom ulicznym. 

Bunt lotników 
MADRYT. Pat. W obozie lotniczym w Tablada, gdzie w obecnej 

chwili znajduje się znany lotnik major Franco, wybuchł bunt. Zdaje się, 
że major Franco jest inicjatorem tego ruchu. Siły lotnicze, znajdujące się 
w Tablada, wzmocnione przez lotników, którzy przybyli z zewnątrz, ufor- 
tyfikowały się w obozie. Część garnizonu sewilskiego, udała się w kierun- 
ku lotniska. 

Mir. Franco w niełasce 

MADRYT, PAT. Donoszą urzędawo o skasowaniu funkcji dowódcy na- 
cze!nego sił lotniczych. Ukazał się dekret, przenoszący mir. Franco w stan 
rozporządza!ności. Zamorra oświadczył przedstawicielom prasy, że w całej 
Hiszpanji panuje najzupełniejszy spokój. Diatego też ze zczlwieniem dowie- 
dział się, że lotnicy w Tablada odmówili wydania samolotów, a następnie 
zbuntowali się. Zamorra odmówił udzielenia wyjaśnień w sprawie stanowiska 
rządu wobec mjr. Franco. Rząd otrzymał telefonicznie wiadomość, że w Se- 

wilil panuje spokój. Depesze wysyłane zagranicę poddawane są surowej cen- 
zurze. W Santlago de Compostelle | Orense wybuchł strajk powszechny. Ro- 
kowania między rządem a delegacją gaiicyjską doprowadziły do porozumienia, 
pozwalającego zlikwidować konfiikt pracowników kolel w pobilżu Orense 

SECESJA LIBERAŁÓW ANGIELSKICH 
LONDYN, PAT. 12 posłów z sir Johnem Simonem na czele postanowiło wystąpić- 

z parlamentarnej grupy liberalnej. Nie przejdą oni do partji konserwatywnej, lecz wystę 

pować będą jako iberałowie niezależni. Ta secesja w łonie partji liberalnej, 

wiadała się już od dłuższego czasu, nabrała 

która zapo- 

charakteru defiuitywnego wskutek — jak 

oświadczył Simon — nagłej zmiany stanowiska partji liberalnej i joj leadera Lloyd Ge- 
orge'a wobec kompromisu co do nieporozumienia między rządem a liberałami w sprawie 

podatku gruntowego. 

Pozatem Simon i iego towarzysze partyjni poczuli 

stanowiskiem Snowdena wobec liberałów. 

się upokcrzeni lekceważącem 

Sensacyjne aresztowanie wła- 
ściciela fabryki karabinów 

BERLIN. PAT. — Wielką sensację wzbu 
dziło aresztowanie właściciela fabryki kara- 
binów b. majora cesarskiego Maxa Barella, 
który w ostatnich czasach był urzędowym 
rzeczoznawcą rusznikarskim. Barella oskar- 
żony jest o szereg oszustw na ogólną su- 
mę około 1 miljona marek Wśród poszko- 
cowanych m. in. znajduje się skarb Rzeszy. 
Jak pisze „Vossiche Ztg.“. 

Barella na zlecenie władz niemieckich 
powinien był dostarczyć do Aiganistanu 5 
tysięcy karabinów, 500 milj. naboi wartości 
około *pół miljona mk., z powodu jednak 
iewolucji w Afganistanie i upadku Amanul- 
laha, dostawa ta nie była / uskuteczniona, 

EE | 
8388863500684638990889896653235393 

WRACA ŻYWA, ZDROWA KREW W ŻYŁY OJ- NIECH 
CZYZNY. NIE DAJMY SIĘ 

  

karabiny i amunicja natomiast zmagazyno- 
wane zostały w Hamburgu. W istocie oka- 
zało się, iż w Hamburgu zostawiono tylko 
część ładunku, resztę zaś, według  szerzo- 
nych tu pogłosek, wywieziono zagranicę. 
Przed kilkoma dniami Barella ogłosił upad- 
łość swej iabryki umunicj, Zarządzenie to 
umotywowane było  ciężkiemi warunkami 
eksportu broni, któse utrudniają wysokie cła 
ochronne i konkurencja. 

Wdrożone dochodzenie ujawniło, że 
ogłoszenie upadłości nastąpiło w sposób nie 
prawidłowy. Barella został z polecenia władz 
sądowych aresztowany i osadzony w wię- 
zieniu šledczem. 

    

WYNARODAWIAĆ NASZEJ 
EMIGRACJI 

Złóż grosz „na 
na 

„Fundusz-; Polskiego Szkolnictwa zagranicą”, 
konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

o Szkołę Polską. 

Mogiła Ś. p. Tadeusza Reytana 
BARANOWICZE (od wł. koresponda). Od pewnego czasu specjalna komi- 

s]a prowadziła poszukiwania mające na celu ustalenie miejsca, gdzie pocha- 
wany został š. p. Tadeusz Reytan. = 

W rezultacie tych poszukiwań ustalone zostało, że moglła poszukiwana 
znajduje się w odległości pół kilometra od rodowego majątku Reytanów-Hro- 

Rada Miejska w Słonimie 
zostanie rozwiązaną 

SŁONIM. (od wł. korespondenta). 
Na ostatniem posiedzeniu Wydziału Wojewódzkiego w Nowogródku 

odbytem pod przewodnictwem Wojewody p. Z. Beczkowicza zapadła uch- 
wała opowiadająca się za rozwiązaniem słonimskiej rady miejskiej. 

Wiadomość ta w miejscowem społeczeństwie polskiem została pizy- 
jęta z zadowoleniem. , 

Dnia 1-go września b. r. otwiera się 

Koedukacyjna przygotowawcza szkoła 
do (I, II i ill oddział.) 

GIMNAZJUM 

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

FI TUTIS 

   
    

   

W dniu Zjazdu Instytucyj Oszczędnościowych 
W dniu dzisiejszym do Stolicy zjechali 

z całej Polski przedstawiciele wszystkich 

niemal instytucpj oszczędnościowych na 

!' Zjazd Oszczędnościowy, któremu patro- 

nuje Pan Prezydent Rzeczypospolitej. jest 

on z kolei drugim zjazdem zjednoczonego 

oszczędnictwa polskiego, pierwszy bowiem 

zjazd oszczędnościowy odbył się w paź- 

dzierniku 1926 r. Okres lat pięciu, jaki dzieli 

Gba zjazdy, jest czasokresem dostatecznym 
dla stwierdzenia, jakie wyniki osiągnęło spo 

łeczeństwo poł/skie w dziedzinie oszczędno- 

ści, jak w tym czasie rozwinęły się insty- 

ZA DUŻO LEKARZY 
w POLSCE. 

Wobec zbliżającego *się końca ro- 
ku szkolnego i napływu nowej falangi 
abiturjentów szkół średnich do uni- 
wersytetów, szczególnie zaś na wy- 
dział lekarski, który obok prawniczego 
wyróżnia się największą frekwencją 
słuchaczy, nie od rzeczy będzie po- 
ruszyć na tem miejscu obecną sytu- 
ację lekarzy w Polsce. 

Według statystyki Związku lekarzy 
państwa polskiego do instysucji tej 
należy ogółem 5.400 osób. co wynosi 
60 procent ogółu lekarzy, czyli wła- 
Ściwie posiadamy na terenie całego 
państwa polskiego 9.000 lekarzy. 

Fachowe pisma lekarskie wskazują 
ciągle na to, że powiększenie tej licz- 
by. nadal w tem  samem tempie 
wpłynie oczywiście ujemnie na sytu- 
ację materjalną życia lekarzy, którzy 
i tak przeżywają obecnie okres cięż- 
kiego kryzysu. 

Zubożenie ludności musiało z ko- 
nieczności wpłynąć ujemnie nawet na 
lecznictwo, pozatem kasy chorych 
odebrały lekarzom znaczną ilość pry- 
watnych pacjentów. Nawet lekarze 
w uzdrowisksch narzekają na stabą 
frekwencję pacjentów, co wynika z 
tego powodu, że w miejscowościach 
uzdrowiskowych odczuwa się poważ- 
nie nadmiar lekarzy. Dobitnie charak- 
teryzuje obecną sytuację wśród leka- 
rzy fachowych organ „Nowiny spo- 
łeczno-lekarskie" w sprawozdaniu se- 
kretarjatu Związku. 

W końcowej części tego 
zdania czytamy między innemi: 

„Możnaby patrzeć z pewną otuchą 
na życie lekarzy związkowych, jednak 
na tem niebie pogodnem są chmury. — 
Trwające w kraju przesilenie gospo- 
darcze odbija się dotkliwie na stanie 
materjalnym lekarzy i tych również, 
którzy dotychczas pod osłoną insty- 
tucji ubezpieczeń i wogóle pod osło- 
ną zatrudniających ich instytucji pra- 
wa publicznego, byt swój uważali za 
pewny i wolny od wahań konjunktury. 

Kasy Chorych przechodzą kryzys 
nietylko organizacji, lecz i finansów, 
aby nie powiedzieć założeń bytu. Nie- 
jedna z nich ma trudności płatnicze i 
dłużna jest lekarzom znaczne, nieraz 
bardzo znaczne sumy. Organizacja po- 
mocy lekarskiej urzędnikom państwo- 
wym zalega również z wypłatami wo- 
bec swych lekarzy na sumy, które w 
województwach poszczególnych prze- 
kraczają setki tysięcy złotych, ogółem 
zaś idą już w miljony. Nawet sądy 
nie wszędzie płacą lekarzom za eksper- 
tyzy, a są i takie (jak sąd okręgowy 
radomski), które za ekspertyzy lekar- 
skie nie płacą przeszło od roku. 

Zadłużenie kas chorych, zadłużenie 
skarbu za pomoc lekarską urzędnikom 
i zadłużenie sądów ciążyło nad dniem 
codziennym wielu lekarzy i było przed- 
miotem troski i dopominań się władz 
organizacyjnych Związku... Nękani nie- 
wypłacalnością lekarze czekają na głos, 
który musi być, gdzie należy, wysłu- 
chany *. 

sprawo- 

Jak widać z powyższego sytuacja : 
materjalna ogółu lekarzy w Polsce nie 
przedstawia się Świetnie. Winna to 
wziąć pod uwagę młodzież, zamierza-- 
jąca obecnie poświęcić się wyższym 
studjom i traktująca stan lekarski ja- 
ko zawód, dający rękojmię dobrobytu, 
i spokojnego życia. 

"Ijonėw zł., to w ciągu 

tucje, roztaczające pieczę 

ściami polskiemi. 

Najlepszym sprawdzianem popularyzacji 

„dei oszczędności i należytego rozwoju kas 

oszczędności, jest z jednej strony, ogromny 

wzrost kapitałów oszczędnościowych w la- 

tach 1926 — 1931, oraz zwiększenie. się 

iczby oszczędzających= Realny wyraz tego 

wzrostu uwidoczniają nam cyfry. Tak więc, 
gdy pod koniec 1926 r. stan wkładów 

oszczędnościowych w P.K.O., komunalnych 
kasach oszczędności i spółdziełniach kredy- 

towych, wynosił zaledwie niespełna 170 mi- 

następnych 4 lat 

vkłady oszczędnościowe pomnażają się w 

sposób bardzo szybki i osiągają na koniec 

1930 r. stan 1.133 miljonów złotych, oraz 

nad oszezędno- ч 

około 2 i pół miljona oszczędzających. Pory) 

dobnie w szybkiem tempie następuje w tym 

czasie rozbudowa sieci instytucyj oszczęd- 

nościowych. P.K.O. rozszerza znacznie swą 

działalność, dzięki uruchomieniu nowych: 

tkspozytur i oddziałów, oraz znacznej ilo- 

ści zbiornic — urzędów pocztowych, kemu- 

nalne zaś kasy oszczędności -- drogą pow- 

ttawania nowych płacówek,* szczególnie w 

woj. wschodnich i centralnych / Powiększa 

się również wydatnie w tym czasie liczba 

spółdzielni kredytowych. Z początkiem 1931 

roku, posiadamy już należycie 10zbudowaną 

sieć instytucyj i zbiornic oszczędnościowych, 

na którą składają się: P. K. i). — jej о4- 

działy i ekspozytury, oraz około 4.000 urzę- 
dów pocztowych, 377 komunalnych kas 

oszczędności, a wreszcie 4711 spółdzielni 

kredytowych. Tych kilka cyfr wystarczy 

dia stwierdzenia zdrowego i szybkiego roz- 

woju oszczędności 'wi Polsce 

Dzisiejszy Zjazd, prócz zamanifestowa- 
nia siły i konsolidacji ruchu oszczędnościo- 
wege w Polsce, ma ponadtu duze znaczenie 

natury propagandowej. Podobnie, jak vrga- 

nizowany rok rocznie „Dzienh oszczędnošci“, 

tak 1 obecny Zjazd — stawia oszczędność 

na czoło nowych zagadnień gospodarczych 

i przykuwa uwagę całego społeczeństwa. 

Ponadto wystawa oszczędnościowa, zorgz- 
uizowanae z okazji Zjazdu, daje najbardziej 

naoczny i obrazowy pokaz naszego doroh- 
ku w dziedzinie odbudowy kapitałów rodzi- 
mych 

Ziazd ten prócz znaczenia propagando 
wego, będzie mial riewatpiiwie duż: zna-. 
czenic z punktu widzenia naukowego. Sze- 
reg głęboko przemyślanych referatów, jakie 
zostaną wygłoszone w dniu dzisiejszym na“ 
Zjeździe, oraz artykuły 

„Księdze Pamiątkowej”, która ukazała 
w dniu Zjazdu, będzie obfitym materjałcn: 
zarówno naukowiym, jak i propagandowym 

SZ 

Należy również pamietać, iż tegoroczay 

Zjazę f)szczędnosciowy da możność rów- 

nież po raz pierwszy, bezpośredniego  zut- 

knięcia zagranicznych działaczy z naszymi 

działaczami na poh: oszczędności i wykaza- 

nia zagranicy naszego dorobku lat Czterech. 

Będzie to możliwe dzięki odbywającemu się 

w Warszawie posiedzeniu Międzynarodowe 

go Instytutu Oszczędnościowego. Delegaci 

zagraniczni tego Instytutu w liczbie kilku- 

Gziesięciu reprezentantów najpoważniejszych 

kas cszczędności i bankówj z 10 państw Eu- 
ropy, przyjęłi zaproszenie na Zjazd Oszczęd- 
nościowy i w dniu dzisiejszym, będa obec 
ni na obradach Zjazdu, oraz na Wystawie 

Oszczędnościowej. 

Postępy, jakie osiągnęliśmy w dziedzi- 
nie kapitalizacji, dadzą niewatpliwie nale- 
żyty pogląd przedstawicielom zagranicy o 
zdrowych podstawach naszego życia. go- 

spodarczego i państwowego. Ё 
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CZYš SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 

WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 

TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 
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      Odiewnia „Metalowiec" 
J. PRZYGODSKIEGO 

Wilno, ul. Rydza-Smigłego 30. 
wykonuje odlewy żeliwne I 

mosiężne. 

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

FOTOGRAFIKA 
„ Czy fotografja jest sztuką? Oto py 

tanie, które wciąż jeszcze może rozna- 
mmętniać kłócących się ze sobą arty- 
stów - plastyków oraz fotografów. 

Artyści daja na to pytanie odpo- 
wiedź zdecydowanije negatywną, wska 
zijąc na to, że fotograf jest całkowi- 
cie zależny od aparatu fotograficzne- 
go, że nie może stworzyć żadnego ob 
iazu, bo musi brać to, co j*st, w przy 
rodzie, że w najlepszym wypadku mo 
że tylko dać obraz mniej-więcej nie- 
zgodny z rzeczywistością lub w sposób 
sztuczny, często mechaniczny zapomo- 
cą zlepków kilku zdjęć — stworzyć t. 
zw. obraz fantastyczny — 1 że na ten! 
możliwości się wyczerpitją. : 

Fotografowie zaś twierdzą, że ро- 
chwycenie obrazu i przeniesienie go 
na płytę fotograticzną nie jest wszy- 
stkiem. Przedewszystkiem fotograf mu 
si skomponować obraz w tem znacze- 
miu, iż to, co ma przed sobą, utrwala 
zapomocą aparatu ze specjalnem u- 
względnieniem otoczenia, Światła i t. 
p. po drugie zaś — utrwalony obraz 
musi artystycznie przepracować, aby 
nadać mu odpowiedni wyraz. 

Technika fotograficzna w ostatnich 
czasach posunęła się tak daleko, że 
pozwala na wydobywanie nadzwyczaj 
nych efektów i daje artyście pole do 

popisu, a przedewszystkiem do „wyv- 
powiadania się“. 

Spór o wartości artystyczne  ioto- 
grafji jeszcze nie jest zakończony, do- 
wodem tego — chociażby obszerna i 
gorąca, a czasem gorsząca polemika, 
którą niedawno prowadzili na łamach 
„Myšli Narodowej“ p. Pieńkowski i p. 
Bufhak. | 

Ale jedno stwierdzić trzeba, iż to- 
togratja,.a raczej fotografika (wyraz, 
wprowądzony w użycie przez p. J. Buł 
haka) zdobywa coraz większe uzna- 

   
w roku zaś bieżącym odniosła 

iebyłe sukces, bo została reprezen- 
towana w tegorocznym salonie wio- 
sennym w warszawskiej „Zachęcie. 

Możemy się cieszyć z tego, iuż cho 
ciażby ze względu na swój „tutejszy 
patrjotyzm: fotografika zrodziła się i 
sił nabrała w Wilnie! 

Twórcą jej i niezmordowanym szer 
mierzem jest p. Jan Bułhak, artysta o 
wiełkim talencie i niepożytej eneigji, 
w reku bieżącym obchodzący jubileusz 
25-lecia pracy artystycznej. Na ja- 
kim poziomie są zdjecia 
p. Bułhaka, nie trzeba mówić; jak jest 
iuchliwy i energiczny, wiedzą -— ze 
smutnego doświadczenia — wszyscy 
redaktorzy i wydawcy czasopism i 
publikacyj ilustrowanych, no i świad- 
czy taki np fakt, że w ciągu ostat- 
nich pięciu lat (r. 1925 — 30) p. Buł 
hak brał udział w 109 międzynarodo- 

wych wystawach, na które 
382 obrazy!.. 

P. Bułhak iest niezawodnie cen- 
tralną postacią w szedegach bojowni- 
ków 0 prawa fotografji do miana sztu 
ki, jest przywódcą i inicjatorem wielu 
nowych i śmiałych poczynań. 

Nic też dziwnego, że i w ostatnim, 
niezmiernie ciekawym, pożytecznym i 
smiałym wysiłku zbiorowym wileń- 
skich artystów - fotograiów jego po- 
stać zarysowuje się niezwykle wyrazi- 
ście. 

Fotoklub wileński (prezesem, rzecz 
jasna, jest p. Bułhak!) wydał Alma- 
nach fotografiki wileńskiej. 

Jest to duży zeszyt in quarto, po- 
siadający doskonałą szate zewnętrzną, 

w ysłał 

(okładka i układ graficzny — dr. | J. 
Kruszyńskiego, wykonanie — drukar- 
ni „Lux*) — oraz bogaty w*treść i 
świetne reprodukcje foto-obrazów. 

Reprodukcyj mamy 40, autorów w 
tym dziale — 14, a mianowicie: 

J. Bułhak (8 fot.), W. Buyko (2), 
|. Farbotko (1),, K. Kamieniecki (1), 
] Kruszyński (4), K. Lelewicz (2), 
S. Lewandowski (2), J. Misiewicz (1), 
J. Rożnowski (2), P. Śledziewski (5), 
E. Tyman (1), A. Zakrzewski (3), B. 
Zdanowska 5), E. Zdanowski (3). | 

Tekst zawiera przebogaty materjał 
informacyjny: o polskich organizacjach 
fotograf. (z imiennėmi | wykazami 
członków, o specjalnych uczelniach, o 

prawie autorskiem fotogratów, o tech- 
nice obsyłania wystaw i t. p. i t. p. 
włącznie do bibljogratji fotograficznej 
polskiej i obcojęzycznej, — oraz kilka 
syntetycznych artykułów. 

Na czoło, ze względu na zasadniczy 
charakter, wysuwają się trzy artykuły: 
x. P. Śledziewskiego — „O twórczo- 
ści w fotografice*, oraz p. |. Bułhaka 
— „Narodowość w fotegrafice* i „O 
uczciwem rzemiośle įotograficznem“. 

X. P. Śledziewski jest dobrze zna- 
ly w Wilnie jako” entuzjasta fotogra- 
tiki, Pamiętamy jego referat na „Sro- 
dzie'* — „Czy fotografja jest sztuką?" 
— pamiętamy wystąpienia w prasie. 

Artykuł, zamieszczony w Almana- 
chu, jest źwięzłem ujęciem zasadni- 
czych tez, udowodniających , iż foto- 

grafja pozwala wypowiadać się twór- 
czym jednostkom i że w tcn sposób 
jest jedną z gałęzi sztuk plastycznych. 

Już w tym = artykule poruszył x. 
Śledziewski to zagadnienie, które spe- 
cjalnie rozwinął w. naczelnej rozpsrawce 
p. Bułhak: —'o narodowości w foto- 
grafice. 

Jest to zagadnienie podstawowe. 
leżeli iotograika nietylka duje po- 
szczególnym jednostkom możność ar- 
tystycznego wypowiadania się, ale i 
cdżwierciadla ducha narodu, do któ- 
rego te jednostki należą, -- nie moż- 
na wówczas wątpić, iż fotografika 
jest sztuką. 

Artykuł p. Bułhaka o narodowości 
w sztuce słusznie został potraktowa- 
Ly przez redakcję jako artykuł zasad- 
niczy, programowy i rewelacyjny. To 
też umieszczono go na pierwszem 
miejscu i dodano trzy ścisłe przekłady 
w jęz. francuskim, angielskim i nie- 
mieckim 

Argumenty p. Bułhaka są śmiałe, 
ciekawe i przekonywające. 

Znajdając zenezę obrazu fotogra- 
ficznego w koncencji i formie art;stycz 
rej, dowodzi autor, że właśnie w kon- 
cepcji Polacy, mający głęboką  łącz- 
ność z ziemią, i nie ulegający niweluja 
jącym wpływom wielkich miast, są 
całkowicie oryginalni. 

„Nas klątwa niewoli  wielkomiej- 
skiej o wiele mniej obciąża. niż 
rarody zachodnie, a przyrodzone 
warunki bytu — przestrzeń, przyroda, 
atmosfera i słońce, nie są dla nas 
zapomniańemi dezyderatami, tylko co 
dzienną rzeczywistością...* 

„-.„Jeśli Polska już nie jest 
„narodem szlacheckim", jak nim była 
w w. XVII, to jednak przez to nie 
stała sie i nie stanie się nigdy naro- 
dem mieszczańskim. To też gdy nas 
rawet uwiężą mieszkalne skrzynki 
miasta — i wtedy potrafimy w pracy 
naszej wyszukać i ukazać walory sło 
wiańskie i polskie: i promienistość 
słońca, w ciasnym, krętym zaułku, i 
duszę, przeglądającą przez ludzkie 0- 

czy, i surową poėzję pracy i goraczko“ | 
we tętno życia i ruchu. 

Zamiast ujmować miasto od stro- 
ny jego trywjalności i brzydoty, my, 
Polacy, wolimy szukać w niem — @- 

jniejszych pierwiastków trwałości i 
ludzkości, wspólnych całej  powierz- 
chni ziemskici...“. 

Pieknle, mocne wyžznanie w iuieniu 
Polaków.... 

Ale czy naprawdę traine? Czy nie 
zanadto zabarwione rcetyckiem uczu 
ciem autora?. 

Nasza współczesna poezja... nasza 
powieść... nasze maiarstwo... — czy 
raprawdę tak doskonale odžwierciad- 
lają duszę narodu i podkreślają „ego 
łączność z ziemią i tradycjami. | 

Zresztą spójrzmy na rzeczy bliższe” 
czy reprodukcje obrazów fatograficz- 
nych, umieszczone w Almanachu, po- 
twierdzają tezę p. Bułhaka .. 

  

Nie! 47-43 
* To wszystko, co mówi p. Bułat 

o fotografice, bez zastuzeżeń można 
odnieść bodaj tylko do niega samego. 
Artysta lubi słońce, przestrzeń, 
odczuwa przyrodę iak nikt. 

Słońce znajdujemy jednak tylko na 
obrazach Bułhaka. Motywem ulubio- 
nym w Almanachu iist mgła. lub 
światło niezdecyłowau:. Już tytuly 
są wymowne: „Mułaj, „We mgle", 
„Słońce we mgle'* „Wczesnym 1an- 
kiem*, „O zachodzie”, „Krajobraz po- 

zamieszczone v% 

* 
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Aitykuł niniejszy nie ma bynaj- 
mniej na celu rozważań fachowo-Sspor- 
tcwych. Tak modna obecnie i tak 
ważna dziedzina życia posiada oprócz 

r wiciu innych stron i swoją stronę 

społeczną. Oprócz pierwiastków dumy 

+ | emocji jakie płyną ze świadomości 
r że tyka „naszego gienjalnego p. X“ 

uniosła jego grzeszne ciało w skoku 
o tyczce nieco dalej niż czecha czy 
rumtena, istnieje w sporcie i bodaj 
najważniejsze, zagadnienie ilości. 

Przy małych zarobkach, słabem 
odżywianiu, intensywnej pracy i cięż- 
kiej, nerwowo wyczerpującej walce o 
byt, sport dla szerokich warstw mło- 
dych pokoleń jest jednocześnie i naj- 

prym lekarzem i igrzyskiem. A 
igrzysko jest właśnie wtedy bodaj 
czemó najważniejszem, kiedy kryzys 
gospodarczy n. p. wpływa na pom- 
niejszenie chleba O ile więc z punktu 

1 widzenia prestiżu państwa centymetry 
!  Piełkiewicza i Kusocińskiego mają 
| znaczenie poważne o tyle z punktu 

widzenia rozwoju społecznego jest 
zagadnieniem najważniejszem ile ma- 
tych Kusocińskich biega boso po pol- 
nych j mie polnych dróżkach?l 

ł tutaj dochodzimy do zagadnie- 
nia ilości jeszcze wogóle w Polsce 
mało docenianej. Wzorowa szkółka 
dia 16 uczni, mały nakład książki, 
zresztą i tak nierozprzedany, gazety, 

których nikt nie czyta, organizacja 
społeczna, na której zebrania nikt nie 
przychodzi — to są zjawiska u nas 
codzienne, zjawiska do których przy 
wąkliśmy, na które już nie  reagu- 
jemyt 

Mam wrażenie, że to samojest i w 
dziedzinie sportu. Przepraszam naj- 
mocniej p.p. fachowców, że dotykam 
dziedzin nieznanych ale zdaje mi się, 
że mam rację. Rekordowo robimy 
znaczne postępy, jesteśmy narodem 
ambitnym, może nawet próżnym. Po- 

- bić czecha, szweda, finlandczyka — 
wielka to gratka! Ale jak jest z tą 
utrapiona ilością, nie tą andersenow- 
ką ze statystyk, ale taką rzeczywi- 
sło-rzeczywistościową z życia?! 
"A tymczasem zwiększenie liczby 

sportujących w tej dziedzinie jest łat- 

  

wiejszem niż w innych. Podczas kie-* 
dy np. do organizacyj społecznych 
trzeba nieraz „ciągnąć za uszy do 

ortu młodzież idzie sama. Dla cze- 
Óż więc cyfry naszych sportujących 
tak znikome w porównaniu nie 
©_-2-miemieckiemi i czeskiemi, ale 

i Bałtyką. 
Poza trudnościami czysto facho- 

wemi których dyletantyzować nie mam 
zamiaru przyczyna jest zdaniem ino- 
jem dość prosta; sport jest zadrogi. 

Zdaje się, że naturalny pęd, jaki 
się wytworzył wśród młodych pokoleń 
jest przedewszystkiem pędem do Śnie-. 
gu i wody. Czyż nie jest rzeczą po- 
prostu horendalną, ażeby w kraju, 
"który eksportuje drzewo, narty i ka- 
jak, kosztowały tak drogo?! Czyż nie 
leżało by w interesie zdrowia publicz- 
nego zasypać poprostu naszą mło- 
dzież i nartami i kajakami, udostęp- 
nić nabycie łódki, czy nart subjekto- 
wi, robotnikowi wykwalifikowanemu, 
funkcjonarjuszowi państwowemu naj- 
niższego stopnia?! | kto wie, czy z 
tych właśnie artykułów modnego, ale 
powszechnego użycia nie dałoby się 
wytworzyć eksportu na resztę Polski, 

W tem miejscu należy się pewna 
wycieczka w stronę przemysłu i prze- 
mysłowców. Byłem Świadkiem pięciu, 
czy sześciu wzłotów przemysłowych 
w, stronę mydła, roźlewni wódek, tar- 
taków i t. d. wszystkie kończyły się 
tak fak mydlana impreza Ś. p. Zabłoc- 
kiego. Narzekano na konkurencję i 
zwijano chorągiewkę. Nikt z tych pa- 
nów nie zadał sobie trudu wyszuka- 
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rury „W Gdymach“... 
Połte ny, »rzesu. wlnienie, przewraż 

liwierye.... 
Šiiczae :0, niemi dwóch zdań, ale 

cóż to ma wspólnego z duszą Pc izka, 

człowieka nieraz o instynktach  pier- 

/wotnych i zdrowem, nocnem ciele? 

Coś tutaj jest nie w porządku. Jed 
*»ą z przyczyn rozdźwięku pomiędzy 

irogramem a czynem artystycznym 

wileńskich fotografów jest zbytnie 
rozmiłowanie się w teciinice gumowej 

i ołejnej i dążenie do coraz bardziej 
jyszukanych efektów. 

Efekty, rzeczywiście, sa nadzwy- 
czajne, ale nieraz bezcelowe. Wiek- 
szość atttorów popełnia ten zasadni- 
czy błąd, że stara się podać obraz fo- 

tograficzny w ten sposób, aby sie 
nikt nie domyślił, że to jest fotogratja. 

" Robi się wielki wysiłek aby wpro 
wadzič w błąd widza i zrodzić w nim 

pizekonanie, że ma przed sobą obraz 
any. 

Dążenie takie jest usprawiedliwio 
ne tylko do pewnych granic. Obraz te 
iegraficzny obrazu malowanego nie 
zastąpi nigdy — ma inne walorv. in- 
ne zadanie. Fotografik nie powinien 
wstydliwie się kryć ze swym apara- 
tem... I zzowu: nie wszyscy artyści ma 
ta odwage byč iotografikami, a nie mi- 
śtrzewskimi podrabiaczami obrazów 
malarskich. 

Wypowiadając te uwagi, nie chce 

Akumulatory, bat. anodowe, radjo i części 

w f-mie MICHAŁ GIRDA 
Zamkowa 20, 

Fachowe ładowanie i naprawa akumuiatorów 
i słuchawek. 

1 
ъ 

nia jakiejś nowej dziedziny, w której 

byliby| narazie monopolistami. Pod 
zwierzóhnią przykrywką z postępu, 

ukrywa się najzupełniej wsteczna 

treść psychologiczna, zapatrzona wy- 

łącznie w) stosunki przedwojenne. | 

Tymczasem błyskawiczny rozwój 

olbrzymiego przemysłu  radjowego 

wskazuje ajdowodniej czem mogą 

się stać nodye gałęzie przemysłu, je- 

żeli są opatte o odwieczny: ludzki 

głód igrzysk., Kto wie, czy więc i w 

tych skromnych kawałkach drzewa 

KS pigs Ne prem nie kry- 

   

je sie Ra, ielki przemysł Wi- 

leńszczyzny?! w 

A teraz drażliwy temat popierania 

i nie popierania?! |akto, zapyta zdu 

miony czytelnik?! Azaliż przez ulice 

naszė nie maszerują ;co święto dziar- 

skile zastępy?! Azali kronika spo”:to- 

wa nie zabiera coraz | więcej miejsca 

w gazetach? Czyż młodzież nasza nie 

jest jak każda inna w Europie „zwar- 

jowana” na punkcie sportów! A wo- 

góle, czy sport nie pożera innych 

dziedzin życia?! s : 

Słusznie, ale ja tu nie mówię o po 

pisujących sie sportem, tylko o. spor- 

tujących. To znaczy o tym szarym 

człowieczku, który po ciężkiej pracy, 

chce w niedzielę wyjechać na włas- 

nej łódce z własną panią, czy pa- 

uienką, bez żadnych ambicyj dojścia 

nie tylko do Olimpjady, ale nawet do 

Włóczęgów?! Otóż co i kto robi dla 

niego w sporcie?! 

Duże uznanie należy się w tem 

miejscu wojskowości, reprynenda ro 

dzinie, yminie, dobra rada Izbie Skar- 

bowej. + 

Sport mie jest popularny w gene- 

racji przedwojennej. Zupełnie tak sa- 

mo, jak hasło nie dawać dzieciom 

słodyczy koliduje z zawołaniem „CU- 

kier krzepi“, taksamo hasło „nie da- 

wać nart , bo się zaziębi* i łódki bo 

„bo się utopi* nie wywietrzało jesz- 

cze dostatecznie z rodzin, przynajmniej 

na Ziemiach Wschodnich. Gminy ma- 

lych miasteczek, zajęte słusznem  bie- 

leniem, pożytecznymi wychodkami i 

chodnikami, również przeważnie nie 

pomyślały o ile wiem o magistrac- 

ich boiskach sportowych, na które 

nowocześni rzymianie z RudziszEk mo- 

gliby ćwiczyć i ogłądać nagie człon- 

ki. 

Mówiono mi niedawno, w jednem 

z miasteczek powiatowych, że na tere- 

nie powiatu powstało, aż trzy domo- 

roste fabryczki nart. Jest to objaw 

bardzo pomyślny. Jeszcze pomyślniej- 

szym byłby, fakt narodzin. Poznań- 

skiego, Scheiblera, czy Ridermana od 

uart i kajaków. Państwo taki prze- 

umysł musiałoby otoczyć czułą opieką, 

   

  

w bilansie narazie nie wglądać — 

sekwestratorów na te fabryczki nie 

wypuszczać. 

Kapitał bowiem podobno jest lękli- 
wy, jak łania i drży na widok Iwa z 

herbem Iz.-Ska. A wówczas może się 

spełnia, narazłe jeszcze fantazje i 
10.000 kajaków wypłynie pewnej nie- 
dzieli,na zdumioną Wilię. 

Tak, tak, szanowni opiekunowie 

sportu. Ze społecznego punktu wi- 
dzenia człowiek przedoskonalony jest 
rezultatem conajwyżej obojętnym. Ob- 
chodzi nas człowiek przeciętny dosko- 
nalący się. Nie tedy, człowiek. ptak 

człowiek - struś szybkobiegający, czło- 
wiek - monstrum, ale człowiek — licz- 

ba, t.j. jaknajwiększa ilość zdrowych 
średniaków jest najcenniejszą wartaś- 

cią społeczną we współczesnym pow- 
szechnym prądzie w kierunku fizycz- 
nego zdrowia. K. Leczycki 

NAJTANIEJ 

     
   
   

   
    
    

   

  

          
tel. 16-28. 

       
  

bynajmniej zlekceważyć wysiłku foto- 
grafików wileńskich i zmniejszyć ich 
zasług. O, nie. Rozpoczęli oni wielką 
* odpowiedzialną walkę o prawo foto- 
grafiki do miana sztuki, zademonstro- 
wali swe dzieła, stojące na bardzo wy 
«oki: 1 poziomie zrtys ycznyvm, Sstwo- 
rzyli  almanach, który  pewinien 
być znany każdemu inteligentnemu 
Polakowi, jako przejaw nowej. twór- 
czej myśli, — czyn więc ich godzien 
jest poklasku i uznania. 

Ale poniewaz ich wysiłek ma zna- 
czenie nietylko dla nich samych lub 
dla fotografiki, ponieważ idą oni w 
szeroki Świat, jako artyści, reprezen- 
tujący sztrkę polską, a nawet — na- 
1ód polski — trzeba się zastanowić 
nad ich dziełem wszechstronnie. 

Wówczas nawet skromne uwagi 
przygodnego obserwatora będą nie 
bez znaczenia. 

Na zakończenie dwie małe uwa_* 
gi natury raczej technicznej: 

1. „Krucytiks“ A Zakrzewskiego 
znajduje się stanowczo w nieodpowied 
viem sasiedztwie: to razi. 

2. Artykulik p. 4. „25 lat“ jest ni>- 
dziwny pod wzgledem formy i tre co 

ści: z jednej strony przypomina laurkę, 

  

" mającą być niespodzianką na imieniny 

kochanej babci. z drugiej — dezorjeu 

bije akcentowaniem wad jubilata, któ 
re na szczęście gina wobec zalet. . 

W. Ch. 

SŁ.U W U 

WZNIECIŁA OGIEŃ W CZTERECH BUDYNKACH 
SPOŁECZNY CZYNNIK W SPORCIE Szalony czyn umysłowo chorej 

Przed kilku dniami we wsi Aleksicze gminy dereczyńskiej 
wybuchł pożar, który strawił 7 stodół. Pożar powstał jednocze- 
śnie w 3-ch stodołach i jednej szopie. 

Podpalenia dokonała umysłowo chora Luba Stańczyk, która 
stale odgrażała się, że puści wieś z dymem. 

Władze bezpieczeństwa zajęły się chorą. 
Nadmienić należy, że niezamożna rodzina Stańczykówny 

niejednokrotnie czyniła starania aby chorą ulokować w zakładzie 
jednak z powodu przepełnienia 
negatywny. 

Szpitali starania te dały wynik 

Nieudana masówka komunistyczna 
POLICJA ARESZTOWAŁA SZEŚCIU UCZESTNIKÓW 

Pollcja śledcza powiadomiona została, że w iesie w pobliżu m. Miłasze- 
wicze ma się odbyć masówka kliku jaczejek komunistycznych z najbliższych 

Zarządzono obławę i w rezultacie aresztowano sześciu młodych ludzi: 
czterech żydów I dwóch białorusinów. 

Jak widać komuniści zostali uprzedzeni w czas, gdyż klikunastu ucze- 
stników masówki zdążyło uciec. 

Zbrodnicze podpalenie 
Onegdaj wybuchł we wsi 

wie Lejki Pawła pożar, 
na sąsiednie budowie. 
wów wraz 7 

Straty wynoszą 27.000 zł. 
Zachodzi podejrzenie, 

podpalenia przez Lejkę Pawła, 
policyjne. 

Spłonęło 
który wskutek wiatru przerzucony 

inwentarzem martwym i 

że pożar powstał 

Starzewo pow. Stołpeckiego w chle- 
został 

10 chle- 
żywego. 

9 domów mieszkalnych, 
częścią inwentarza 

wskutek rozmyślnego 
którym zainteresowały się władze 

Ogień niszczy akta powiatowej kasy 
W SŁONIMIE 

W piątek w lokalu powiatowej Kasy pow. słonimskiego wybuchł pożar. 
Zanim zauważono dym, ogień rozszerzył 51е ! objął szafę, w której prze- 

chowywane były akta. 
Część Ich uległa zniszczeniu. 
Dochodzeniem ustalono, że ogleń powstał przez nieostrożność. Jeden z 

urzędników przed wyjściem z pokoju rzucił palącego się papierosa do kosza 
z papierami. 2 
  

ZAKOŃCZENIE „DNI MICKIEWICZOWSKICH” 
W uzupełnieniu zamieszczonego 

w numerze wczorajszym programu о5- 
tatnich „Dni Mickiewiczowskich* —- 
dodać należy, iż dnia 28, po uroczy- 
stościach przy Kopcu i wspólnym po- 
siłku na Małym Zamku — nastąpi 0d- 
słonięcie tablicy pamiątkowej na 

dworku  Mickiewiczowskim — ufun- 
dowanej z inicjatywy i przy znacznym 
udziale finansowym Policji Państwo- 
wej w Nowogródku. 

Nadchodzą już zawiadomienia o 
przybyciu na dni 28 — 29 czerwca 
wielu wybitnych osobistości ze sier 
iządowych, naukowych i literackich. 
Kazanie w czasie nabożeństwa w: Fa- 
rze wygłosi Ks. Biskup  Bandurski; 
0d Ministerstwa Wyznań i Oświece- 
nia Publicznego przybędzie Ks. Wi- 
ceminister Żongołłowicz, który prze- 
mówi w czasie uroczystości zakoń: 
czenia Kopca. Drugie przemówienie 
przy Kopcu wygłósi Wacław Siero- 
szewski. Zapowiedziany jest również 
przyjazd. Wojewody Krakowskiego 
Dr. M. Kwaśniewskiego. Z Wilna 
przybywa Senat Akademicki w liczbie 
© protesorów; .p. Profesor Konrad 
Górski z Warszawy bawi od dnia 
wczorajszego w Nowogródku i na uro- 
czystej Akademji w dn. 28 czerwca 
wygłosi pierwszy odczyt. Z literatów 
zapowiedziani są pp. Zdzisław Kle- 
szczyński, Jan Parandowski, Woło- 
szynowski, Wiljam Horzyca, Kazi- 
mierz Leczycki, Leonard Podhorski - 
Okołow; zawiadomienia nadchodzą w 
dalszym ciągu. 

DARY DLA MUZEUM MICKIEWI- 
CZOWSKIEGO 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk z 
Wilna ofiarowało dla przyszłego Mu 
zeum Mickiewiczowskiego w Nowo- 
gródku 19 przedmiotów z pośród po- 
siadanych dubletów działu Mickiewi- 
сга — — miedzy niemi jest kilka wi- 
zerunków z różnych epok życia Wiesz- 
cza, oraz dokumenty i _ bibljografi- 
czne zabytki. P. Władysław Jaczy- 
niec —prócz ofiary pieniężnej zgło- 
sił przekazanie na tenże cel, wszy- 
stkich posiadanych przez siebie niu- 
zealnych przedmiotów. M.Róm. 

MŁODZIEŻ WILEŃSKA NA UROCZY- 
STOŚCIACH MICKIEWICZOWSKICH 

W NOWOGRÓDKU 

W dniu 25 b. m. wyruszyła 
Wilna drużyna ze 
Młodzieży Polskiej im. św. Jerzego 
aby na Kopiec sypany ku czci Mic- 
kiewicza w Nowogródku zanieść grud- 
kę ziemi wileńskiej, tej na której: żył, 
tworzył i którą tak ukochał Wieszcz, 
w okresie najpiękniejszej swojej twór” 
czości młodzieńczej. 

Czyn ten, jako samorzutny odruch 
młodzieży skupiającej się pod sztan- 
darami S. M. P., zasługuje tembar- 
dziej na podkreślenie, że będzie to 
© ile nam wiadomo jedyna grudka zie- 
mi wileńskiej, która spocznie na Mi- 
ckiewiczowskim Kopcu. 

Cicho, bez fanfar i bez głośnych 
zapowiedzi odbyła się uroczystość za- 
brania ziemi. Na podwórku  history- 
cznym domu przy zaułku Bernardyń- 
skim, w którym podczas swego poby- 

z 

Stowarzyszenia | 

iu w Wilnie zamieszkał Adam Mi- 
ckiewicz zebrała się drużyna wy- 
ruszająca pieszo do  Nowogrodka. 

Młodzi chłopcy, którzy czując głę- 
boko słowa Mickiewicza i chcąc wedle 
sił swoich wyrazić swoje do ducho- 
wego wodza 
sami rzucili myśl 
i sami tą myśl wykonali. 
Sakowicz Bolesław, 

Chmielewski Romuald, 

Narodu przywiązanie, 
zaniesienia ziemi 

Druhowie 
Sienkiewicz Cze- 

sław. i Piet- 

  

kiewicz Piotr. 
Młodzieży Polskiej w osobach Pre- 
zesa Rady Związkowej p. pułk. Wła- 
dysława Piageckiego, Zastępcy Se- 
kretarza Generalnego p. Mag. B. Ru- 
sieckiego, Komendanta Związku p. 
Mjr. St. Pilczewskiego, Instruktorów 
Związkowych i Patronatu Stowarzy- 
szenia Młodzieży Polskiej im. św. 
Jerzego Ks. A. Bachurzewskiego, i p. 
A. Kojałowicza. Dobyto ziemię, spi- 
sano akt i o godz 3 pp. wyruszyła 
drużyna z urną zawierającą ziemię do 
Nowogródka. Pieszo i w szybkiem tę- 
pie, aby móc przed godziną 12 w 
dniu 28 b. m. w chwili zakończenia 
sypania Kopca złożyć ziemię wileń- 
ską na Kopcu ukochanego przez sie- 
bie Wieszcza. ' 

Zalączona iotograija przedstawia 
moment wydobycia ziemi. 

  

  

  

Dr. G. Gierszun 
(choroby skórne i weneryczne) 

Dominikańska 77 Powrócił 

Obok nich władze Zw. 2 

NIEDZIELA 

Dziś 28 
Ireneusza 

jutro 
Piotra i Paw. 
SRS 

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

Z dnia 27 czerwca 1931r. 

Ciśnienie średnie w mm. 765 

Temperatura średnia --18 

Temperatura najwyższa --22 

Temperatura najniższa --7 

Opad w mm. — 

Wiatr: północny 

Tendencja: wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

      
W. s. g. 2 m. 44 

Z.s g. 7 m. 54 

URZĘDOWA 
— P. wojewoda wyjechał: Pan wojewo- 

da Beczkowicz wyjechał w dniu wczoraj 
szym na dni Świąteczne do Nowogródka, 
cełem wzięcia udziału w zakończzniu uro- 
czystości _ Miekiewiczowskich. 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym pan wojewoda '/ Beczkowicz 
przyjął zarząd Tow. Org. i Kółek Rolnicz. 
W czasie tej audjencji omówiono szereg za- 
sadniczych spraw z działalności Towarzy- 
stwa. Przyjęci zostaśi pp. b. min. Stanie- 
wicz, K. Wagner, dyr. Cz. Makowski, Z. 
Ruszczyc, Wł. Kamiński i E. Taurogiński. 

— Starania o kredyty, Podczas ostatnie- 
go swego pobytu w Warszawie p. wojewoda 
Beczkowicz odbył konferencję z p. wicemi- 
ristrem skarbu Starzyńskim i dyr. B. G. K. 
gen. Góreckim w sprawie kredytów dła m. 
Wilna na roboty inwestycyjne dła zatrud- 
nienia bezrobotnych. 

— świadectwa moralności. Wobec du- 
żej ilości napływających podań do Starostwa 
Grodzkiego w sprawach wydania zašwiad- 
czeń moralności, dowiadujemy się iż. za- 
świadczenia tego rodzaju będą wydawane 
I tylko w wypadkach przewidzianych przez 
odnośne ustawy, lub rozporządzenia. Prze.. 
to dla uniknięcia zwłoki w załatwieniu spra- 
wy, osoby zainteresowane w podaniach, 
składanych do Starostwa powinny wskazy- 
wać na podstawy prawne, oraz urząd, do 
którego dane zaświadczenie ma być złożo- 
re. Podania bez wskazania podstaw praw- 
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nych, oraz urzędu będą załatwiane odmow- 
nie. 

— Coiniecie koncesyį na detaliczną sprze 
daż napojów alkohołowych. W swoini cza- 
sie Ministerstwo Skarbu cotaęło  nisktórym 
kupcom koncesje na. detaliczną sprzedaż 
rapojów alkoholowych, wyznaczają: jedne- 
cześnie terminy na likwidację przedsię- 
biorstw. Terminy te zostały następnie spro- 
longowane i upły'wiaja w dniu 30 b. m. 

Obecnie Izba Skarbowa otrzymała z Mi- 
nisterstwa skarbu ckólnik, dotyczący pro- 
lcngaty cofniętych koncesyj na detaliczną 
sprzedaż alkoholu. Okólnik ten brzmi: 

W związku z upływającym w dniu 30 
L. m. terminem prolongat  ikwidacyjnych, 
cofnietvch koncesyj na detaliczną sprzedaż, 
napojów alkoholowych, Ministerstwo - Skar- 
bu poleca Izbie Skarbowej nie udzielać dal 
szej prolongaty li*widacyjnej tym detalicz- 
nvm sprzedawcom napojów ailkoholowych, 
którym władze skarbowie prawomocnie cof- 
nęły, względnie odmówiły koncesyj skarbo - 
wych: na żądanie władz administracji ogól- 

  

nej; za nadużycia skarbowe;  opróżnionej 
po zmarłym członku rodziny; z powodu 
niemożności wykazaria się z posiadania 
ważnej koncesji przez właściwą władzę prze 
mysłową, względnie samosządową, lub nie- 
zgłoszenia w Swpim  czasię posiadanych 
uprawnień do rejestracji, raz tyn: wszyst 
kim, którch skargi z powodu cofnięcia, 
ub odmowy wydania korccsji Skarbowej 
Najwyższy Trybunał Administracyjny odda- 
lił jako prawnie nieuzasadnione, - względnie 
vmorzyl z powodu niezachowania ustawło- 
wego terminu do wniesienia skargi. 

Co do pozostalych detalicznych sprzedaw 
„cow napoiėw alkoholowych, którym termin 
likwidacji ich przedsiębiorstw upływa z dn. 

"30 *szerwca b. r. upoważnia Ministerstwo 
Skarbu Izbę Szarbową do_udziełenia dalszej 
prolongaty likwidacyjnej do dnia-31 grud- 
nia 1931 r. NASZE 

Następnie Ministerstwo Skarbu poleca — 
Izbie Skarbowej niezwłocznie przedłożyć 
Urzędowi Wojewódzkiemu wykaz sprzedaw 
ców, korzystających w bieżącem półroczu z 
prołongaty likwidacyjnej, celem umożliwie- 
nia wydania opinfi. 

MIEJSKA 
— Pismo Ministerstwa w sprawie zam- 

knięcia żydowskiego seminarium. W zw:az 
ku z zamknięciem semińarjum żydowskie- 
go w Wilnie Centralny Żydowski Komitet 

(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej) 

212222 ССРАЕССЫАоя 

  

TENISOWE MISTRZOSTWA WILNA 
DRUGI 

Wczoraj, w drugim dniu tenisowych mi- 
strzostw Wilna, mimo wielu spotkań, nie- 
wanie wysunęło przeciwników o nierównej 
że niemal we wszystkich spatkaniach 10s0- 
wiele było emocyj. Tak się jakoś składało, 
sile, w wyniku czego, wałki nie były zaj-. 
mujące. 

Jedynie może gry, w których brali udział 
zawodnicy warszawscy oczekiwane były z 
większem zainteresowaniem. _ Ostatecznie 
przyjechali tylko: Zbyszewski-i Hincz (AZS) 
i Walentyaowicz (W.L.T.K.) 

Pierwszych dwóch znamy już z po- 
przedniego meczu, Walentynowicz, to jun- 
jorek, który mimo niezłej gry, nic nam 
nowego, ani ciekawego pokazać nie mógł. 

Poszczególne wyniki wypadły jak niżej: 

Merecki — por. Patyra 6:0; 6:2, rtm. 
Jędrzejewski — kpt. Gorecki 6:4; 6:0 Got- 
lieb — Lisowski 6:1; 0:6; 6:2. Wynik nie- 
co dziwny, świadcrący o wyraźnie niezde- 
cydowanej formie obu zawodników. 

Zbyszewski — Kopeć 6:0; 6:0. Kopeć 
niewiele miał do powiedzenia w tem spot- 
kaniu, mimo, że Zbyszewski grał nienajle- 

| 

Spotkanie Hincz — Pimonom  nabierato 
specjalnego posmaku, wobec tego, že Hincz 
zwyciężył przed kilku dniami w Warsza. 
wie doskonałego zawodnika Tarnowskiego 
6:3; 6:2. 

W pierwszym secie zwycięża Pimonow 
8:6, w następnych jedi słabnie i ulega 
6:4; 6:2. ' 

Na sąsiednim korcie wrzał zaciety bój 

DZIEŃ ROZGRYWEK 

Kewes — Walentynowicz. Obaj młodz: i do- 
brze zaawansowani zawodnicy walczyli za- 
wziecie o każdą piłkę. Mecz wygcywa Ke- 
wes 8:6; 8:6, grając może  nieefektownie, 
ale zato skutecznie. 

Kpt. Korolczyk uporał się łatwo z mec. 
Wiścickim 6:1; 6:0, a Zbyszewski z rtm. 
Jedrzejewskim 6:1; 6:2. Niewiele więcej kło- 
potu miał prof. Weyssenhofi z Eydrygiewi- 
czem 6:3;. 6:3. 

Walka Merecki — rtm. Jędrzejewski roz- 
strzygnięta została na korzyść pierwszego 
9:7; 6:3 po uporczywej walce. 

Najłatwiejsze zadanie miał  Turczynski. 
Zwyciężył przez wałkower wobec  niesta- 
wienia się do walki chorego przeciwnika. 

W mixcie para Hohendlingerówna — Ach 
matowicz zwyciężyła para Małanowska — 
Pimonow, a w grze podwójnej panów por. 
Jastrzębski, kpt. Korolczyk — Kewes, Prze- 
galiński. 

Wreszcie w grze  pojedyńczej pań p. 
Dowborowa, grająca nareszcie bez. tremy 
meczowej pokonała zdecydowanie silną prze- 
ciwniczkę p. Raissową 6:2; 6:4. 

Dziś od rana dalszy ciąg. Coraz bliżej 
jesteśmy finałów, to też z coraz wiekszeni 
zainteresowaniem obserwują widzowie po- 
szczególne gry. 

Nadmienić też nałeży, że z racji odby- 
wającego się w Wilnie Trójmeczu Bałtyc- 
kiego:  Estonja, Łotwa, Polska, wszystkie 
ciekawsze gry: półiirały i finały odbywać 
się będą w godzinach  przedpołudniowych, 
od 10-ej. 

Tróimecz Bałtycki w Wilnie. 
REPREZENTACJE ESTONII, ŁOTWY I POLSKI NA PIÓROMONCIE 

Dziś o godz. 4-ej po poł. zaczyna 
się czwarty z kolei trójmecz Polska — 
Łotwa — Estonia. Każde państwo wy- 
stawia do każdej konkurencji pe 2-ch 
zawodników, suma punktów  zdoby- 
tych przez dane państwo decyduje o 
zwycięstwie. 
х Dotychczas zwyciężyliśmy dwa 
razy, raz Łotwa. Utrzymanie naszego 
prestiżu wymaga by i teraz na Włas- 
nym gruncie odesłać sympatycznych 
gości z solidną porażką. 

* 4% 
  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
„._. WŁODZIMIERZ BORONIECKI 
Wilno, ul. Beliny 16, m. 5, tel. 15—43. 

._ (obok mostu kolejowego) 
Konto czek. w P. K. O. 82008 

Godz przyjęcia: od 9 —2i6— 7 p. p.   
wWezoraj wieczorem przybyła do Wilna 

nasza reprezentacja, by po cnotliwie prze- 
spanej nocy stanąć dziś w pełni sił na Pió- 
romoncie. Nazwiska znane, miarki ustalone, 
— niespodzianek się nie przewiduje; ten i 

  ów, może przegrać do  Inflantczyka, ale 
  

KOMUNIKAT KOMITETU MICKIE- 
WICZOWSKIEGO 

Komitet Mickiewiczowski zawiada- 
mia, iż na wszystkie uroczystości w 
dniu 28 czerwca, za wyjątkiem zaba- 
wy ludowej na Zamku, na którą wstęp 
będzie wolny i bezpłatny — jako kar- 
ty wejścia służyć beda zaproszenia 
przez Komitet rozesłane, — przyczjem 
zaproszenia imienne przysługują adre- 
satowi i jego rodzinie. 
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dlatego, że tamten będzie lepszy — nie z 
powodu własnej klepy. 

Nowiciuszem w spotkaniach międzyna- 
rodowych jest tylko Pławczyk. Przyjechai 
chłopczyna (80-kilowy) zeszłego roku po 
maturze z Łucka do Warszawy, o sporcie 
wiedział tyle, że szmaciankę podczas pauz 
czasami kopał na korytarzach. Mistrzowie 
A.Z.S/u wzięli go w obroty — Pławczyh 
biegał, skakał, ciskał, dziś po dwóch star- 
tach na zawodach jest reprezentantem — 
niebywale szybka karjera. : 

Adamczak i Szydłowski nie sa żółtodzió- 
bami. Nasz tyczkarz zbliża się do pięćdzie- 
Sjątki — ma synka kiłkonastoletniego, który 
już skacze dwa metry. Adamczak od 10. lat 
iest rekordzistą Pociski — co roku popra- 
wia swój rekord e dwa, trzy centymetry i _ 
ani myśli oddać komuś pierwszeństwa. 

— Gdy ten bubek mnie dojdzie, mówi 
klepiąc synalka, wtedy wręcze mu swą 
tyczkę. 

Czemu nie. Mieiiśmy dynastje Piastów 
— teraz będzie dysastja Adamczaków — 
z tyczką, miast berła w dłoniach. 

Sławosz Szydłowski, mistrz oszczepu, 
jest młodszy od Adamczaka, ale nie 0 wie- 
le. Niezmordowany sportowiec! Codzień na 
boisku, codzień trenuje. Bywało, że nie miał 
na obiad, ale na tramwaj do parku, to wy- 
gizebał. Poważny i przejęty krzepko uj- || 

muje fiński oszczep i pat — rzuca hen, na 
środek boiska, 

— Jak tam panie Sławoszu, 
dziś majtnął? 

— Oh, grubo ponad..! 
Weszło -w modę to jego określenie. Na 

ostatnich zawodach azetesiacy dopingowali 
tak_Szydłowskiego: 

"Sławosz, Sławosz — nie badź kiepem. 
Grubo ponad rzuć oszczepem! : 
I Sławosz zaiwanił 56 mtr. 90 cm. t.j. рга 

wie wyrównał rekord polski. 
Na największą oiermę wygląda Wojtek 

Trojanowski, mistrz od 110 przez płożki, Te. 
nie przeszkadza, że jest największym cwa- 
niakiem; nikt mu rie sprosta w opowiada- 
niach, komentarzach, przewidywaniach... jak 
było, jak będzie, jak powinno było być — 
Wojtek wszystko  elokwentnie wyłuszcza, 
każdy musi mu przyznać rację. Gdy bież- 
nia jest dobra, Wojtek zapycha swe 110 w 
15 sekund — techniki brania płotków mógł- 
by mu Burgley pozazdrościć. 

Kostrzewski opromieniony sukcesem W, 
Antwerpji, pokaże rvapewno Klasę. Żaden 
zawodrik nie sprawia takiego wrażenia 
swym biegiem jak Kostrzewski. Ten czło- 
wiek płynie, nie biega. Obecnie lada dzień 
spodziewa się potomka — biegający papa, 
czyż to nie rozczulające. : 

A, Sikorski, który będąc już w 5-ej kła- 
sie, nie chciał grać z kołegami w fced-baał, 
ule skakał sobie w dal na boczku, a Nowak, 
który choć mało trenuje, miewa Świetne wy 
niki, a Piechocki, Nowosielski, Meyro.. 

Tylko fujara, fajtłapa, zostanie dziś po 
południu w domu  Rozgamięty Wilnianin 
popędzi na Pióroniont, gdzie będzie  głoś- 
nym krzykiem zachęcał nzszych do zwycię- 

Karol. 

dużo pan 

stwa. 

A L E M i iki 

Japoński proszek 

KATOL 
radykalnie tepi muchy, komary, 
pchły, PLUSKWY, PRUSAKI, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

Ke inne robactwo. KATOL sprze- 
Gai AX3 daje się w Składach Aptecz- 
we nych i Aptekach. 

MAMMA НЕ 
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: oświatowy, otrzymał od Min. Oświaty ofi- 
cialne pismo, powiadamiające o odrzuceniu 
skargi tego Komitetu na Kuratorjum Szkolne 
w Wilnie, gdyż Kuratorjum, wydając za- 
rządzenie o zamknięciu seminarjum miało 
podstawy ku temu. W ten sposób sprawa 
seminarjum żydowskiego załatwiona została 
definitywnie. 

— Opłata za ogiery. Opłata należności 
za ogiery, nieposiadające świadectw uzna- 
nia, odroczona została do || września. Wolne 
cd tej opłaty są jedynie ogiery, które nie 
mają jeszcze 3 lat. lub przektoczyły wick 
15 iat. 

Mieszkańcy Wilna powinni 
zgłosić w referacie wojskowym 
ogierów. 

— Przegląd dorożek samochodowych. W 
dniu 2 lipca r. b. rozpocznie się przegląd i 
rejestracja dorożek samochodowych. 

WOJSKOWA 
— W dniu 25 lipca 1931 r. t j. w dniu 

święta pułku 13 ułanów wileńskich, odbe- 
dzie się uroczyste otwarcie i poświęceni= 
Muzeum Historycznego pułku. Tą drogą pro 
simy wszystkich, którym drogie są dzieje 
i historja pułku ułanów wileńskich, by ze- 
chcieli przekazać ra ręce Majora Stetkiewi- 
cza Oskara 13 pułk ułanów  Witeńskich w 
Nowo-Wilejce posiadane pamiątki, związane 
z pułkiem, jak to fotografje, ubiory, broń, 
rozkazy, notatki etc. 

Dowódca Pułku ppłk. C. Chmielewski 
— Podoficerowie rezerwy nie mogą być 

przyjmowani do służby zawodowej. Minister 
spraw 'wojskcwych wydał zakaz przyjmo- 
wania podoficerów rezerwy do służby za- 
wodowej. O ewentualnem cofnięciu tego 
zakazu zostaną w swoim czasie powiadc- 
mione wszystkie powiatowe komendy uzu- 
pełnień i one udzielać będa informacyj. 

— Ostatnie przedwakacyjne zebranie Za- 
rządu Koła Wileńskiego Peowiaków, odhe- 
dzie się w dniu 30 czerwca — wtorek G 
godz. 17 w lokalu Federacji, Żel. qowskiego 
rr. 4. Obecność członków zarządu konieczna. 

Jednocześnie Sekretarjat powiadamia, 14 
z powodu okresu - xaeyjnego, będzie nie- 

| ipca do 1 września. 
„— Ze Związku Legjonistów. Sekcja Kult. 

Owiatowa Związku Leg. i Stow. Rez. FZZ 
la 

swych członków, oraz ich rodzin wycieczkę 
krajoznawczo-historyczną do Trok. 

Zbiórka © godz. 8-mej w skwerku na pl 
Orzeszkowej. 

— Kadeci Iwowscy obozują w Trokach. 
Do obozu letniego w nowych Trokach przy 
byli już wychowankowie Korpusu Kadetów 
ze Lwowa, aby tam, za przykład:m lat ubie- 
głyci odbyć letnie ćwiczenia obozowe. 

— Dodatkowe komisje poborowe. Poczy- 
nając od 15 lipca, mają się rozpocząć do- 
aatkowe komisje poborowe. Będą one urzę- 
dować co gwa tygodnie po kilka dni w 
lokalu przy ul Bazyljańskiej. 

RÓŻNE 
— Do Nowogródka na uroczystości. 

W związku z urorzystościami Mickie- 
wiczowskiemi, wyjechali w dniu wczo 
rajszym do Nowogródka: j. E. ks Bi- 
skup Wł. Bandurski, ks. wiceminister 
Żongołłowicz, oraz Senat U.S.B. z J.M. 
Rektorem prof. A. Januszkiewiczem na 
czele. 

— Wielki festyn misyjny. Sodalicja św. 
Piotra Klawera urządza w dniach 28,i 29 
czerwca r. b. wielki festyn misyjny. 

W programie wiele przeróżnych niespo- 
dzianek. Początek 6 godz. 1 pc poł. 

Wstęp bezpłatny. Wejście przez bramę 
U.S.B. 

-- (fiaruicie zabawki biednym dzieciom. 
Komitet Kotonij Letnich przy W. T Prze- 
<iwgruźliczem, które prowadzi kołonję dla 
czieci w wieku przedszkolnym (do lat 7-miu) 
«dczuwa dotkliwy brak zabawek cla swych 
pupilków. 

Przeto zwraca się do wszystkich dzieci, 
oraz ich rodziców z prośbą o ofiarowanie 

do 1 lipca 
posiadanie 

. zbędnych zabawek, o które tak łatwo w każ 
dym prawie domu, szczególniej teraz, kiedy 
przed wyjazdem na letnisko, po generalnym 
przeglądzie, ninóstwo zabawek  zcstaje 
wprost wyrzuconych. Ofiarv prosimy skła- 
dać w godzinach rannych do Poradni W.T. 
P. Wilno, Żeligowskiego I — 16, tel. 8 —53. 

BALE I ZABAWY 
— Liga Morska i Kotonjalna urządza, w 

niedziełę dnia 28 czerwca 1931 r. w nowo- 
wybudowanem Schronisku L. M. i K. w No- 
wych Trokach zabawę towiarzyską, pod na- 
zwą „Noc wenecka w Trokach". W. pro- 
gramie: spacery łodziami żaglowemi i wic- 
słowemi, zwiedzanie ruin zamku na wyspie, 
loterja iantowa, oraz obficie zaopatrzony 
bufet pod zarządem Związku Pracy Obywa- 
telskiej Kobiet. Z nastaniem zmroku ilumi- 
nacja wysp, korowody udekorowanych łodzi, 
reflektory, ognie sztuczne 

Na zakończenie „Bal* w wielkiej sali 
Schroniska. Wstęp na zabawę zł +, członko- 

"wie zł. '3. 
Całkowity dochód na wyvosażenie schro- 

riska, 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś, o godz. 
* min. 15 wiecz. ukaże się po raz drugi 
kapitalna krotochwila Wincentego Rapac- 
kiego (syna) p. t. „Cichy wspólnik”, która 
wywołała na prenierze szczery, niefrascbli- 
wy śmiech na rozbawionej widowni, Publicz 
ność oklaskuie zarówno arcydowcipne Sy- 

Z SĄDÓW 
Sprawa © zamach na p. Grzego- 

rza Kureca. 
Zamach na popularnego przemy- 

  

słowca wileńskiego p. Grzegorza Ku- | 
reca dokonary w styczniu r. b. przez 
Michała Bejnarowicza był dla Wilna 
niemałą sensacją. 

Różnie sobie komentowano to zaj- 
šcie, podczas gdy był to zwykły wy- 
bryk człowieka niespełna rozumu, któ- 
ry zdenerwowany odmową wypłace- 
nia mu urojonej należności postanowił 
w ten okropny sposób zemścić się. 

Zamachowiec pracował u p. Kure- 
ca w Grzegorzewie jako ekspedytor. 
Zwolniony zaczął rościć pretensje do 
trzechmiesięcznego odszkodowania, 
wszczął sprawę sądową i przegrał ją. 

Nie zniechęciłfsię tem. Zaczął na- 
chodzić p. Kureca w lokalu firmy 
„Tektura“ przy ul. Wileńskiej 14. 
Wyproszono go. Wówczas to powstał 
w jego głowie szałony plan. 

Z rewolwerem zaczaił się w sieni 
i kiedy p. Kurec wszedł do niej od- 
dał sześć strzałów. 

Jedna z kul przebiła kość policz- 
kową. Poszkodowany chorował długi 
czas. 

W środę Sąd Okręgowy rozpozna 
sprawę i wymierzy karę Bejnarowi- 
czowi. 

  

sera Sztuki który nadał jej 
prowdwie komediowe tempo.  Melodyina 
picsenka: „Zawsze będę cie kochała”, śpie- 
wana przez S$. Sawicką, wywołała burzę 
oklasków. Pomysłowe urzadzenie wnętrza 
przez p. J. Hawryikiewicza, oraz efektowne 
tualetv pań, wykorane w pracowni teatral- 
nej, stwarzają barwne rarzy @а tej dosko- 
nałej komedji. 

    

lutro o godz. 6 m. 15 wiecz. „Cichy 
wspólnikó. | 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernar- 
dyńskim. Dziś o zodz. 8 m. 15 wiecz. uka- 
2е się po raz druy: głośna sztuka berlińskiej 
cutorki Vicki Baum, p. t. „Ludzie w hotelu". 
wczorajsza premiera tej arcyciekrwej no- 
włości, granej z dużem powodzeniem — па 
wielu scenach europejskich, była prawd:i- 
wym ewensmentem dla publicz wileń- 

j. Zarówno fascynująca treść, jak i cty- 
wnalna konstrukcia sztuki,* spotxały się z 
dużem uznaniem Nowość te wprowadził na 
scene wileiską reżyser R. Wasilewski. Cały 
zespół Teatrów Miejskich z Eichlerówną, N 
wińska, Rvchłowską, Ciecierskim, Ja: 
czem, Kreczmarem, oraz Wasilewskim na 
czele znalazł wdrieczne pole do popisu 
zktorskiego 'w całym szeregu ról, przedsta- 

acych barwny tłum typów wielkomiej- 
skich, przewijających się przez pokoje wiel- 
kiego, luksusowego hotzlu. Niezwykle po- 
n.ysłowe dekoracje projektu J. Hawryłkiewi- 
cza, oraz oprawa świet'na i dzwiękowa two 
rzą z z wiaowiska tego wysoce artystyczna 
całosć o niezapomnianem wrażeniu. 
niezapomrianem wrażeniu. 

Jutro o godz. 8 min. 15 wiecz. „Ludzie 
w hetelu", 

— Dzisiejszy koncert popułarny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 min. 
30 wiecz. odbędzie się w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim koncert popularny z udziałem 
orkiestry 35 pułku pod batutą por. T. Wo- 
łcszczuka, oraz artystów Teatrów Miejskic". 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Kobieta, która się śmieje, 
Hollywood — Owoc zakazany. 
Stylowy -— Pieśń żywiołów. 
Casino — Dynamit. 
Kino Miejskie — Oddajcie mi dziecko 
Mimoza — Złoty cielec. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Prezes malwerszntem W 

związku tragarzy w  Stołpcach ujawnione 
zostały poważne nadużycia, sięgające sumy 
20.000 zł. Matwersacje te popełnił prezes 
związku Janowski, którego aresztowano. 

— Śmiertelna bójka. Onegdaj 
we wsi Bielowce, gm. Brelickiej, dwaj go- 
spodarze tej wsi Franiuk Michał i Kucuła 
Stanisław wszczęli z nieustalonych dotąd 
przyczyn bójkę, która zakończyła się tra- 
gicznie, gdyż ofiarą jej padł Franiuk Michał, 
ugodzony Śmiertelnie nożem w okolicę serca 
przez Kucułę. Zabójcę aresztowano i oddano 
do dyspozycji władz 'sądowych. 

— Niedoszła samobójczyni. Mieszkańcy 
domi: Nr. 9 przy ulicy Połockiej zostali za 
elarmowani, że w: własnem mieszkaniu targ 
nęła się na życie 25letnia Janina Glinska. 

Denatka, korzystając z chwilowej nieo- 
l.ecaości pozostałyci: domowników, wypiła 
większą ilosć kwasu solnego poczem poło- 
żyła się do łóżka 

Wypadek zostai 
rzeczonego Glińskiej 

Po udzieleniu pierwszej pomocy  prze- 
wieziono ią w stanie poważnym do szpita- 
la Sawicz. 

— w gminie Żołudzkiej spło 
nęło 10 domów. We wsi Olgówce 

  

     

   

   

   

  

   

  

  

zauważony przeż na- 

tvacje, jak i doskonałą grę Sawickiej, Zel- gminy Żołudzkiej, pow. Szczuczyńskiego z 
weruwiczówny, Balcerzaka, oraz Wyrwicza, nieustalonych narazie przyczyn, wybuchł 

* 

pożar w zabudowaniach Matji Gordziejo 
wej. 
, Mimo energicznej akcji ratunkowej, po- 
żar strawił 10 dcmów mieszkalnych, 10 
chiewów, 7 stodół i 2 spichrze, wraz z inwen 
tarzem. Straty wynoszą przeszło 30.000 zi. 

— Kradzieże. W biurze eksped m 

        

   

  

bramowi pierścionek złoty z br) 
wartości 15 dot. Sprawcę kradzieży 

Brytany Josela ze skradzionym  pieršcion- 
kiem zatrzymano. 

Ze składu w  kolonji Magistrackiej na 
szkodę Sawicza zefa dokonano kradzieży 
narzędzi stola 1 'wartości 35 zł. Ustalo- 
no, że kradzieży tej dokonał Jankuniec 16- 
zci, którego narazie nie zatrzymano. 

— Pozytywny wynik obławy. 
W dniu wczorajszym policja m. Wilna urzą 
dziła ebławę, w wyniku 
rano czternastu przestępców, ukrywających 
się w melinach złodziejskich. 

-—— Pożary. W majątku  Czevniszki, 
gminy Worniańskiej, pow. Wileńsko- Trockie 
go, spalił się dom należący do właściciela 
tego snajątku Włodzimierza Szmidta. Strata 
wynosi 40 tys. zł. 

We wsi Stare Międzyrzecze, gminy 
Rudziskiej, pow. Wileńsko- Trockiego, spali- 
ły się dwa domy mieszkalne. Szkoda wy- 
nosi 13 tys. zł. 

— Tragiczny wypadek przy pracy. Przy 
robotach ziemnych, prowadzo:'vch przez D. 
O. W.-Wilno na ul. Krzywe Koło został ża- 

    

   
   

sypany ziesiią Dąbski Wawrzyniec  (Bel- 
mont 12). Dąbski doznał złamania lewej 
nogi. Lekarz pogotowia odwiózł go do 
szpitala św. Jakótą w stanie niezaorażają- 
cym życiu. 

— Podrzutki. Przy ul. Piłsudskiego Nr. 
2 znaleziono podrzutka płci żeńskiej. Umie 
szczeno go w przytułku Dzieciątka  Jezte 

Ve wal. Wełekunipie MA Tdrodze znale- 
„юпо podrzutka pici męskiej w wisku około 
£ miesięcy į umieszczono w przytułku Dzie- 
ciątka Jezus 

    

   

  

WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIA 23 CZERWCA 

  

  

10.15 Transm. rabożeństwa z Krakowa. 
11.35 — 1150: Odczyt misyjny z War. 

szawy. 
12.10 — 1310. Trausm z Benjaminowa. 
13.10: Komunikat meteorologiczny z War 

szawy. 
13.20 — 1105: Pogadanki i muzyka. 
15.05 — 15.25: Szkodliwość pasania by- 

dła w lesie — odczyt. 
16 — 1640: Audycja ż dnierska 
1640 — 171C: Adycja dla dzieci 
17.26 -— 16.40: Transm. z Tarnopola au- 

dycji reportażowej. 
18.40 — 19: „Co się dzieje w Wilnie” 

pogadankę wygłosi prlo. Mieczysław Lima- 
nowski, 

1900 — 19.30: Tr. z  Wszechsłowiań- 
tkiego Złotu Skautów w Pradze. 

         

20 — 20.15: „Wiadomości przyjen'ie i 
pożyteczne * 

40.15 — 22: „Mikadė“ — wera kami cz. 
na w dwóch akt Artura Seymoura Sulli: 
vana w wykonaiu zespołu — срегу londy 

  

skiej. Objaśnienia pióra pref. Michała Józe- 
fow.cza. 

22 — 22.15: Uwagi o turystyce — felj. 
22.15 — 22.30: Komunikaty z Warszawy. 

(0 — 23: Recita! Hołyńskiego z War- 
   szawy. 

25 — 24: Muzyka 
szawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 29 CZERWCA 
10.15: Transm. r abożeństwa z Poznania 
12.5: Muzyka cperowa (płyty) 

13.20: Muzyka i pogadanki z Warszawy 
15: Audycje rolnicze z Warszawy. 
16.40: Audycje dla dzieci z Warszawy 
17.40: Koncert z Warszawy. 
19: Program na wtorek i rozmaitości 
19.15 Muzyka "osyjska (płyty 
19.40: Pogadanka radjotechniczna z War- 

szawy. 
20: „Wiadomości przyjemne i pożytecz- 

ne' z Warszawy. 
z War- 

taneczna z Wa= 

20.15: „Miasto : wieś* — felį. 
szawy wygłosi dr. ] Gajkowski. 

20.30: Operetka z Warszawy („Panna z 
lalką" — Falla). 

22.30: Komunikaty z Warszawy. 
22.45: Wileński komunikat sportowy 
23: Muzyka taneczna z Warszawy. 

WTOREK, DNIA 30 CZERWCA 
12.5: Muzyka taneczna (ołyty). 
13.10: Komun. meteorologiczny z War- 

szawy. 
16.45: Komunirat dla Żegirgi z Warsz. 
16.50: „Mózg a inielektualizm" — odczyt 

7 Krakowa wygłosi dr. Żeimi-Żejmis. 
17.10: „Uśmiechy życia* — felj. z War- 

szawy wygłosi: 1. Dehnelówna 
17.25: Utworv Ryszarda Straussa (płytył 

      

17.35: „Wrażenia z podróży po Szwaj-, 
carji' — cz. Il —>dczyt wygłosi prof. Ste- 
jen Glaser. Tr. na wszystkie stacje. 

-18: Koncert popularny z Warszawy. 
19: Radjowa gazetka rzentieślnicza. 
19.15: „Wewnętrzna sytuacja na Litwie" 

- Vl-ty djalog aktualny (p. p,  Marjan 
Beierman i Tadeusz Byrski). 

19.40: Prograni na šrodę i rozmaitošci. 
: Komunikaty z Warszawy. 

‚ Muzyka lekka z Warszawy 
21.30: SŁuchowsko z Warszawy. 
22; „Śród bagnisk . moczarów* — felj. 

z Warszawy wygłosi J. Sokolicz-Wroczyński 
22.15: Komtnikaty z Warszawy. 
22.30: Koncert solisty z Krakowa. 
23: Koncert symfoniczny (płyty). 

    

JANUSZ MEISSNER 

PRZED CZOŁEM BURZY 
Był to dla Scieszyca cios nielada. 

Jego młoda sława została odrazu zła- 
mana i to prawie bez możności re- 
'wanżu w tym roku. Przegrał pod ko- 
niec partji i nie mógł się już odegrać. 
Został nagle usunięty w cień, prosto 
z blasku mistrzostwa żaglowych 
lotów. ь 

‚ №е рой4а?} 16 przeciež. Miał je- 
szcze jedną ostatnią szansę. Jedną па 
sto, i postanowił ją wyzyskać: ostatni 
dzień zawodów. - 

Z początku szczęście zdawało się 
mu sprzyjać. Daleko na południu 
chmurzyło się porządnie i wiatr dął 
z mocą podczas startu. Teraz jednak 
ustawał zupełnie, choć chmury pły- 
nęły dalej, jakby własnym rozpędem. 
Szybowiec trzymał się resztkami 
szybkości i przepadając docierał do 
zbocza niemal na poziomie startu. 
Widać było, że niedługo już zdoła 
utrzymać się w powietrzu. 

— W górze musi być wiatr — po- 
myślał pilot. — Musi być bardzo sil- 
my wiatr, tak z 10—15 metrów na 

wydawca Stanisław Mackiewicz 

sekundę. A tu — psia krew! 
Kląt z rozpaczy, widząc, że ostat- 

nia nadzieja rozpada się w gruzy. 
Czemuż nie próbował poprawić 

własnego rekordu? Czeniu nie pole- 
ciał za Bergerem w podróż po 
obłokach. 

Zapomniał, że jego szybowiec cięż- 
szy od niemieckiej „Fledermaus* i o 
mniejszem wydłużeniu skrzydeł, nie 
mógł przy bezwietrznej niemal wczo- 
rajszej pogodzie współzawodniczyć z 
płatowcem Bergera. Że zanimby się 
dostał w komin rozgrzanego pod ku- 
mulusem powietrza, zabrakłoby mu 
oparcia w słabych podmuchach tere- 
nowych prądów. To, co zdawało się 
niemożliwe przed dwudziestu cztere- 
ma godzinami, przybrało teraz w je- 
go myślach postać pominiętej okazji 
łatwego zwycięstwa. 

Lecąc wzdłuż zbocza, tuż nad skra- 
jem lasu, szukał wzrokiem miejsca do 
wylądowania, Jednocześnie wszystkie- 
mi zmysłami wczuwał się w leciutkie 
kołysania i zaledwie dostrzegalne 
drgania swego „Bociana*, chwytając 
każdy najmniejszy nawet podmuch 
wiatru na ster, aby utrzymać się bo- 
daj o sekundę dłużej w powietrzu. 

Nerwy, napięte i wyczułone przez 
oczekiwanie, zdawały się pękać i roz- 
szczepiać na drobniutkie włókna, 
spajane zpowrotem siłą woli. Wytę- 
żona uwaga  pochłaniała wszystkie 
myśli, skupiała je w jedno pragnienie 
tysiąckroć powtarzane, błagalne, to 
znów niecierpliwe, jak głos instyn- 
ktu, szukającego ratunku przed nie- 
bezpieczeństwem. 

— Wiatrul Za wszelką cenę wiatru! 
Nagle — uderzył. 

Tchnienie krótkie i mocne, jak 
zdmuchnięcie świecy, przemknęło pod 
skrzydłani szybowca, rzucając go w 
górę i przepadając gdzieś bez śladu. 
Ale zaraz po niem przyszło drugie, 
trzecie, dziesiąte... Były coraz gwał- 
towniejsze i coraz dłuższe. Jak  łań- 
cuch wzgórz powietrznych, o coraz 
szerszych grzbietach, sunący z połud- 
niowego wschodu, od strony ciemnie- 
jącego horyzontu. 

(D. C. N.) 
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Od dnia 26 do 29 czerwca 1931 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

  

  

czego  przytrzy- 

KINO 

MIEJSKIE | „ODDAJCIE ĄI DZIECKO” : 
SALA MIEISKA | 77 SE МЕ DZESE Dramat w 10 aktach, ® 
Oztrobramska 5 Film osnuty ma tle głośnej powieści ELIZY COOP/ĄER: W roli głównej: genialna Mary Carr. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansėw od gofiz. 6-ej w. Następny program: „Barjera śmierci". 3 

Dźwiękowy Fiim mówiony po po POLSKU! / Najwspanialszy tryumf b. Miss Polonji 
w najnowszem arcydeieje ® E š 

KINO-TEATR Zofji Batyckiej " ""parrosntu* obieta, która się Śmieje < 
„AELIOS“ w porosi, rol: Al. Žabezyfski, K. afwiczówna, W. Blegański i inni 
ui. WILEŃSKA 38. Nad program: Dodatk: dźwiękowe. Płoczątek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Tel. 926. Ceny zniżone: Na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parte: 5) gr. Na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od 1 zł. < 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLywoop: | OWOC ZAKAZANY 
Mickiewicza 22, oraz Ina Eiben. Film ten jest najbardziej drastyczny/m i często spotykanem 

tel. 15-28 jest odźwierciedieniem przeżyć tysięcy dziewcząt, 

wstrząssjąca i wzłuszająca trag. 

  Paramount'u. Na 1-szy Seans ceny zniżone. 

Ž 
D z i ś! Słynna i okrzyczana CJARK/ALI przerobiona na wspaniałe arcydzieło 

nieuświadomionych młodocianych kochantów. | 
W rol. gł szesnAstoletaia Albertini Tamara, dwužziestoletni Rotand Varno 

wydarzeniem XX wieku. Film ten 
Nad program: Komedja rysunkowa i Tygodnik dźwiękowy 

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

DŹWIĘKOWE KIO 

CGJINO 
  

DŹiśŚł o" dźwiękowył 
reżyserj: znakomitego € m 4 

Ceat de Milles 
Nad program Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

Porywający dramat życiowyi y 
A Ę T W ro! gł. Jutja Faye, 

Conrad Nagel. 4 
Począt:k seansów a godz. 4, 

  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. o godz. 2-ej. Jutro premjeral, „Student ze Sztokholmu” ko 

Najiepsza aparatura w Wilniel / Dziśi Wybitnie artystyczne 100 proc, dźwiękowe ac; dzieło p. t. 

Dźwiękowy B z 4 ów Potężny dramat meksykański. W rol. gł 
Kino-Teat" < PIEŚ y IGE Cary Cooper i Lupe Velez 

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

[LEKARZE | 
Dr. medycyny х _ 

2. Cymbier Mieszkania „c 
Choroby weneryczne, 5 pok. wszelkie wygo- śliczna 

  

sucha Wilna 
miejscowość, 

skórne 1 marząda mo- dy Rzeczna 12 i 14 i las, rzeka, Jagiellońska 
kiosk 9—13 
а поноани 

1-2 pokoję, Letnisko 
jasne, z  wygodami, dziennie, komunikacja 
Trocka 11 m. 8-a. autobusowa pół godz. 

do 
w stronę Niemenczyna, 

Pokó wy- dowiedzieć się majątek 
najęcia Mesyna. 

słoneczny, suchy ciep- 
ły. Wielka 56 m. 3. 

czowego. Mickiewicza do sprzedania 
12, róg Tatarskiej przyj- wody sodowej. 

maje 9—2 i 5—8. - 
Tel. 15-64. 

lub red. „Slowa“ 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
powrócił 

chor. skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 
5—8 wiecz. Mickiewi- 
cza 24. tel. 277, 

  

Pensjonat Werki. 
Wobec zniżki uposa- 

Pokój do wy-żeń urzędniczych Za- 
najęciarząd pensjonatu Zni- 

Jagiellońska 9-10. Dru- żył o 15 proc. dla 

  

  

  

DOKTOR j i gie wejście z ógródka, wszystkich. Pensjonat 
Hawryłkiewi- a nowoczešnie urządzo- 

uży, sło ny, czynny od 1 cze:- 
czowa Pokó neczny wca. Światło elektrycz- 

przyjmuje 0d.11—12 I trontowe wejście done, wanu zali a y, kanalizacja, 

sa a: PROCY R odnajęcia. Zygmuntow- pierwszorzędna kuch- 

PE ptaka: E M ska 412) nia. Dojazd autobusa- 
Spadsaż: kalmetyci Ž Е mi z piacu Orzeszko 

А уе trontowy, wej i statkami. Tel. Wilno, Wileńska 33 m. 1 Pokój StóŃeói, Vilko 12 peasjonat: 

ceł z oddzielnem wejściem, ————-—— — —— 
oraz z całodziennem | atnisko- DOKTOR 

utrzymaniem de wy- 
s pensjenat Szyrwindt najęcia od zaraz u in- 

choroby weneryczne, (jj Ё A . 5 
ы gentnej rodziny. wśród lasów. rzeka, ten 
Rana: OOBE Wiwulskiego 29 m 5 nis, radjs i inne. 5 zł. 
sieka 19049 481 s» ——— dz. za 5 razowe odży- 

  

  

  

  

RZ _ Dwa lub jeden yvianie się. Dowiad. 

DOKTOR pokój do wynajęcia, ŽAS „ 16 m. 17 
Biumowicz Mickiewicza 19—31. z 

choroby weneryczne na stano- Przyjmę zaraz 
skórne I oczyśkkiowE Panu wisku od- opak 5 

WIELKA 21 dam pokój dobrze u- dzien A 1 
rel 921, od9—113—9 meblowany wygodny, Ž 22 latek: "WA 8» 

"W Z.P. 25 ewentualnie z trzy: S a, mająte > 
———--—--—— maniem, centrum, O- Padu Oleże zee 
or Ginsberg e Adm., e pod *TUdy-Uleszyna, 

. „Mila gosposiA*. S i 
Choroby skėrme, wWe:-- — ——— Druskieniki 
seryczne I moczopłcio Pokój do wy-Poleca się suche sło- 
we. Wileńska 8 o* najęcia neczne pokoje, elek- 
8 — 114 — 8. Tel.ze wszelkiemi wygoda: tryczność, ładne ume- 
567. mi. Wileńska 25 m. 5.biowanie, Ceny  do- 

stępne. Zgłoszenia: 
Willa „Promień* wl. 

  

  

2 pokoje 

PIANINA, FORTEPIAK 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZKŁ 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

4 : i SPRZEDAŻ — WYNAJĘCIE 

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

     

    

      
      
         

    

      
      

  

  

  

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie roziewa swoge 

nał owartościowe piwo w używane butelki 

„Patent“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU 

В - х ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 

Konsumentów 

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed taisyfikatamu i 

prosimy uważać przy kupuie prawdziwego wszechświatowej sławy) 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykietę | korek z lirmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Raprezeniacia: Wilno, Zarzeczna 19. Tei. 18-62 

        

   

  

PRZEMYSŁOWCY którzy pragną zdobyć rynek w ołyńs ki) 

wystawiają na Targach Rówieńskich 308 — 69. 

Inf macje i zapisy Zarząd Targów, Równe, uł. 3 maja 

ODCISKI 
radykalnie leczy plaster 

obwodowa. Dasne za- = SALVATOR| 
] 

szkód w naszej pracy, 1 
Tylko naprawdę ener- znak ochronny Sfinks : 
giczni winvi się zgło- A wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 
siė dnia 30 bm. i 1 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
lipca cd 11—13 16—17. Sprzedaż we wszystkich aptekach 
Mickiewicza 28—3 z i składach aptecznych. 
dokumentaini. 

   

   
Energiczn i 

Pan (Pani) w wieku od 
lat 22-ch, może otrzy- 
mać w b. poważnej sp. 
akc. stałe i dobrze 
płatne zajęcie. Praca 

  

   

Poszukuję 

  

[Akuszerkij oddzielne, umeblowane Io OAZĘ 
z używalnością salonu posady gospodyni, lub 

ŚMIAŁOWSKA 
i łazienki 
cia. 

  

т Bi STS zarządu ke Tatar- 
asztanowa | : | З 

eraz Gabinet Kosmeiy + Z POSADY TRÓTRE 
czny, msnwa zmarszcz- 
ki, plegi, wągry, Inpie?, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

dzieć się u dozorcy. 

—- towuję 
[kos Erna Pensjonatį _ szkoły średniej i pi 

„Wilnianka“  wszechnej, lub sekre- 

GABINET 
RACJONALNĘ: 

  

KOSMETYKI 
LĘCZNICZĘJ 

WILNO, MICKIEWI 
CZA 

Urod 
mali, odświeża, 

81 m. 4, 
kobiecą 

konserwa- 
je, dosko- 

nIawWA 

Dwu pokojowe Poszukuję 
mies kanie z kuchnią tyjko na m-ce lipiec i 
do wynajęcia ul. Do-serpień zajęcia do Maszynę 
minikańska 14. Dowie- majątku jako nauczy- do pisania mało uży= 

ciel do dzieci, przygo-waną kupię. Oferty: 
w _ zakresie Portowa 8 m. 3 Swida.   

AE JA Z 

w  Druskienikach ul.tarza majątku, łaskawe kę 
św. Jakóba 16, (obok zgłoszenia proszę kie- tanio 
Kościoła) w ogrodzie.rować pod adresem: konserwy rybne: Szpro 
Piękne słoneczne po- Poczta Dangieliszki ty, skumbrja, byczki, 
koje, werandy. Dosko-Skrzynk. pocztowa 7.kilki duże pudełko zł. 
nała kuchnia. Blizko Sekretarz-Nauczyciej, 1,20. Ser primo, pęłno 
parku i kąpieli. Ё іэіцзіу‚ główki zł. 

aka ч „80 kg. Wino rumuń- 
kobiecą Stolarz skie własnego importu 

Й W. Wołosewicz, ul.314 1. 3.60. Kawa, cos 
* Mickiewicza 46. Przyj- dziennie świeżo palo 

  

Zi Pó 4ę 

  

jej skazy i braki, Masaż wuje, doskonali, odswie- muje zamówienia nana z palarni „Brazylja* 

twarzy i ciała (panie, Aa 
Sztmczne opslanie cery) Ua 3 + 

włosów Kosmetyki Cedi6 Wypadanie 
łapież, Najnowsze z do Leczniczej 

bycze kosmetyki racje J. Hryniewiczowej, tożytnych ceny przy- 

rza usuwa draki i skazy, meble: mahoniowe, w Warszawie. Poleca: 
czeczotowe, żakopp iD.-H. St, Banel i S-ka 
inne oraz reperacje i Wiluo, Mickiewicza 23, 

odnowienia mebli sta- 

  

wilczycę 
nalnej. ul. WIELKA M 18 m9 stępne w ykończenie 

E дн: , solidne. ładną dużą młodą u- 

SAO eg w Przyj. wg. I0-1i 4-7 kina „m Czoną sprzedam. Kal- 

  

Opłata ża 

  

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANT. 
Wiino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSK!I 
czynny 11—6 pp. 

leczenie i utrzymanie w 

lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie zostałaobniżona 

  

W. Z. P. NŁ26 mum Warjska 31 M. 6. 

PRZETARG 

Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizono- 
wego ogłasza przetarg na roboty konserwa- 

cyjno-budowlane w budynku Oficerskiego 

Kasyna Garnizonowego—Mickiewicza 13. 
Informacyj dotyczących przetargu i ro- 

bót udziel: Referent Administracji Koszar w 

Komendzie Placu Wilno, ul. Kościuszki 7, 

pokój 29, gdzie można nabyć ślepe kosztorysy. 

Oleity w zalakowanych kopertach nale- 

  

   
  

  

  

Najkorzystniej 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃ- 

ży składać w Komendzie Placu pokój Nr. 29 

do dnia 9 lipca b.r. godz. 10-ta 

nę Dalestinų zh jedwabie, 
jedwabie sztuczne deseniowe, jedwabie 
bieliźniane oraz jedwabie PASOWE, LL 
markizety deseniowe i perkale. Pensionat Ka ina 
UWAGA — WILEŃSKA 27 ! T Akos   
  

    
TWOJE 

POMYŚLAŁ O 
TEK, KTÓRYM OBCA SZKOŁA 
WYKRADA DUSZĘ DZIECKA? 
Złóż grosz na,„Fundusz Polskiego 
Szkotnictwa zagranicą”, na komte 
P. K. O. 21895, Komitetu Obenu- 
du 25-iecia Walki o Szkołę Polską 

  

DZIECI UCZĄ 
W OJCZYSTYM JĘZYKU, CZYŚ 

Pokoje słoneczne. Kuchnia zdrowa i 
obf:ta. Radjo, Pianino, Ceny zniżone. 

г 
Chcesz otrzymać po- Rasowe droždže 
sadę? Musisz ukończyć i rurki fermentzcyjne 
kursy fachowo - kores- do wyrobu win owo- 4 
pondencyjne im. profe- cowych Świeżo otrzy- 
sora Sekułowicza. War mane w składzie Ap- 
szawa Żurawia, 42. Kur teczn., perfum i ko- 
sy wytuczają listownie: smet. Prow. Farm WŁ. 
buhaiterji, rachunkowo- NARBUTA Ś-to Jańska 
Ści kupieckiej, kore- Nr. 11. Tel 4-72 я 
spondencji handlowej, 
stenogralji, uavki han- 
dlu, prawa, kaligrafii, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — £u 
gielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ekonomji. Po u- 
kończeniu egzamin. 

    

Ptanina I Torteplany 
nowe 

  

Żądajcie prospektów. raty, Kijowska 4-14 

о d jcie. H. Abelow 
szczędzajcie 

lecz pijcie WybOróWĄ Szczenięta 
herbatę od zł. 13—18, Ceter - Irlandzki Įdo | 
Kawę zł. 6.50—11 ki- sprzedania 5-cio tygo- 
logram. Wysyłamy ki- dniowe. Jezuicka uł. 
lowe—półkilowe pacz-8—8 od godz. 1—6 рр 
ki za _ zaliczeniem, 
Większym _ od>iorcom Zsvbiona zniżkę ko- i 
rabat. Dom Importowy lejową wydana 
„MIKADO*. Warszawa, przez U.S.B ua imię 
Przechodnia 10. Abrahama Winika u- 
a — nieważnia się. 

ZIARNA › 
W dniu 30 czerwca 1931 r. o goć 

5-8į po poł. w lokalu Syndykatu, ul. Zaw 
na Nr. 9 odbędzie się Zwyczajne Walr 
Zgromadzenie członków Wiłeńskiego Spć 
dzielczego Syndykatu Rolniczego z następ. 
jącym porządkiem dziennym: a 

1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2) Odczytanie i zatwierdzenie protokułr 
zeszłorocznego Walnego Zgromadzenia, 

3) Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzor 
czej za rok operacyjny 1930 i odczytar 
protokułu Związku Rewizyjsego. 

4) Przyjęcie bilansu oraz r-ku Zysków 
Strat i udzielenie absolutorjum Zarządowi i 
Radzie Nadzorczej. 

5) Wnioski Zarządu w sprawie podziału 
zysków. 

6) Zatwierdzenie budżetu na r. 1931. 

7) Wybory członków Rady Nadzorczej 
na miejsce ustępujących. * 

8) Wolne wnioski. 

   

    

    

   

  

    

   

    

   

  

      

  

  

    
LLS 

ĄBDAICIE 
we wszystkich aptekach | 
składach aptecznych znanego 

$гобяа od odcisków 

P. т 

TRAGEDJI MA- 

         

   

  

Fabryka I skłać mebli 
® 4 a a - 

W, Wilenkin I $-ka 
Spółza z ogr. odp, 

Wiins, ul. Tatarska 26, dom wiasey, 
Istnieje od 1843, 

"Jašaluie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka uiklowane i angielskie, kredet- 
sy, stoły, szaty, binrka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i ua taty 

      

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo” Zamkowa 2 Redaktor w.z. Witold Tatarzyńeti. 

 


