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Freudowskie dzieci 4  chorobliwi 

młodzieńcy lubują się w  samomira- 

żach, — czy można na tem jednak opie- 

rać system wskazań w polityce między- 

narodowej dużego państwa? 

Oto głos Robotnika: 
Gdy w Polsce prasa endecka, a częścio- 

wo sanacyjna ze „Słowem wileńskiem na cze- 

te wychwała faszyzm i jego metody, a „Strze- 

iec* otwarcie „zazdrości Niemcom Hitlera" — 

w opinji świata kulturalnego zagranicy hitle- 

ryzm przez swe barbarzyńskie postępki przy- 

czynił się do wzrostu nastrojów  antyniemiec- 

kich... 

Zwrot przeciw Niemcom daje się zauważyć 

przedewszystkiem w Anglji, w której donie- 

dawna panowały nastroje pronićmieckie. 
Bielmo iilo-niemieckie spadło z oczu po- 

litykow i publicystów angielskich. Ba, nawet 

taki zażarty filo-niemiec, jak znany historyk 

angielski liberał Gooch, pracujący obecnie nad 

redagowaniem i opracowaniem dokumentów 
Wielkiej Wojny, doznał shocku po dojściu do 

władzy hitlerowców i dziś urbi et orbi potępia 

Niemcy i zrywa swe koneksje z przyjaciółmi 

z nad Sprewy. A plejada publicystów filo-nie- 
mieckich, jak Garwin z „Observera* jak Gar- 
diner i redakcja „Manchester Guardian“? Zmia 
na na całym froncie publicystyki angielskiej. 
Reżim hitlerowski obrzydził Niemcy opinji pu- 

blicznej W. Brytanii. 

Bielmo spadło... wykrzykuje się z 

triumfem. Bielmo spadło... i Mac Do- 

nald nietylko podpisał pakt czterech, ale 

był najgorętszym jego inicjatorem. 

Doprawdy, jaki niski musi być po- 

ziom publiczźności polskiej, jeśli moż- 

na ją pocieszać takiemi spadnięciami 

bielma. 

Nikt nie zaprzeczy, że  nastro- 

je anty-hitlerowskie w Anglji są sil- 

ne, że na Hitlera oburzają się wszystkie 

trzy stronnictwa. Ale samookiamywanie 

się polega na tem, że o tych antyhitle- 

rowskich nastrojach pisze się jako © wy- 

razie polityki angielskiej, że niemi po- 

ciesza się i uspakaja publiczność pol- 

ską. 

Teraz polskie wylewy uczuć. 

Wacław Sieroszewski pisze tak: 
Doprawdy nie wiem dlaczego i naco ten 

„wrzód Świata”, jakim stały się wojenne i po- 

wojenne Niemcy jest tak  -szczędzony i tak 

łaskawie „opiekany*.. już go wykataplazmo-- 

wał w dostatecznej mierze Briand, winowajca 

duchowy hitleryzmu. Czas z tem skończyć!.. 

Europa obchodziła się doskonale bez udziału 
Niemców w rozwoju swej kultury i obyczajo- 

wości i nic na tem nie straciła. Można, ba, 
należy ten eksperyment powtórzyć... Niech się 

same wewnątrz siebie trawią, gdyż niema siły, 

któraby z zewnątrz mogła zmienić duszę naro- 

du... Wtedy Niemcy zmądrzałe, uczłowieczone 

przez ból i wstyd, zostaną znowu przyjęte, 

jako nieszczęśliwy, zbłąkany brat w rodzinie 

wolnych narodów. 

Teraz muszę się sam przed czytelni- 

kiem wylegitymować, że nie działam pod 

wpływem kontr-sentymentu. 

Oto uwiełbiam i uwielbiałem zaw- 

sze Sieroszewskiego, jako pisarza. Jest 

to Kipling Polski. Dawałbym go do czy- 

tania tym naszym pokoleniom, które 

marzyć będą o powiększaniu swej ojczy- 

zny. Obok Sienkiewicza, jest to prorok 

budzącego się imperjalizmu. Jak Kipling, 

W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. Н 
  

tak Sieroszewski, budzi miłość do ziemi, 

w którą wkłada się pracę i jakkolwiek 

Sieroszewski tego nigdzie napisał, 

to pod wpływem jego lektury budzą się 

imperjalistyczne myśli, że pracą, włożo- 

ną w terytorja odległe można prawo do 

tych terytorjów uzyskać. Kładę więc 

Sieroszewskiego - artystę, pomiędzy pro- 

roki. 

Z drugiej zaś strony, osobiście 

znoszę Niemców, ich języka, obyczajów, 

brutalności, nigdy nie gustowałem w ich 

literaturze. Osobiste najcięższe wspom- 

nienia, najdotkliwsze upokorzenia, zwią- 

zane mam z epoką okupacji niemieckiej, 

którą przecierpiałem w Wilnie, widzia- 

łem w Warszawie. 

A więc nie żaden sentyment powodu- 

je mnie dziś do wyrażenia ubolewania, 

że tak wielki pisarz * wypisuje tak małe 

bzdury. jest w tem przedewszystkiem za- 

przeczenie samego siebie. Przecież to pi- 

sze ułan Sieroszewski,wachmistrz ułanów 

wielkiej wojny, który jadąc w szpicy 

przed oddziałem  Beliniaków, wiedzia: 

chyba, że jedzie jako towarzysz broni 

tego „wrzodu świata”. Przecież te wo- 

jenne Niemcy, to heroizm zarówno lud- 
ności pozbawionej chleba, jak żołnierzy 

na froncie, to cnota militarna całego na- 

rodu, który bił się prawie sam jeden 

przeciw połączonym narodom prawie ca- 

łego Świata. O! do tradycyj rycerskich 

należy szacunek, należy sprawiedliwość 

wobec przeciwnika, zwłaszcza jeśli ten 

przeciwnik poniósł klęskę wobec  prze- 

wagi nieprzyjaciół, co niewątpliwie mia- 

ło miejsce w 1918 r. — Niech Pan Sie- 

roszewski przeczyta, z.jakim _entuzjaz- 

mem i uznaniem opisuje Claude Farrćre, 

francuski pisarz, francuski oficer mary- 

narki bohaterstwo krążownika „Emden'* 

i niech nie plami na przyszłość swego 

ładnego imienia. Cat. 

nie 

nie 

Notatki polemiczne 
w ostatnim numerze „Oriensu* ks. 

Urban T.]., kreśląc sylwetkę ś.p. księdza Su- 
perjora, Włodzimierza Piątkiewicza T. j., za- 
znaczył mimochodem że „Słowo* i „Kurjer 
Wilenski“ podaly nieścisłą wiadomość o pracy 
publicystycznej Zmarłego. 

Napisał: 
„W  pomienionych dziennikach podano, że 

ś. p. O. Piątkiewicz pracował w „Przeglądzie 
Lwowskim*. Widocznie pomieszano ten „Prze- 
glad“ х „Przeglądem Powszechnym*. „Prze- 
gląd Lwowski” już nie istniał, kiedy ś.p. Zmarły 
rozpoczynał swoją pisarską działalność”. 

Tyle ks. J. Urban. 

Wyjaśniam. Odpowiedzialność za ten 
„błąd* ponoszę ja, bo „Kurjer Wilenski“ naj- 
wyražniej skorzystał z mojej notatki. Jeżeli 
jednak informacje moje są nieścisłe trzeba miec 
pretensję, przedewszystkiem do znakomitego 
dziejopisa zakonu Jezuitów ks. Stanisława Za- 
łęskiego, który w swem kapitalnem dziele p.t. 
„Jezuici w Polsce* (tom V, część II, str. 1197), 
rajwyraźniej mówi o współpracy ś.p. O. Piąt- 
kiewicza w „Przeglądzie Lwowskim”. 

Drugą osbą, która twierdzi to samo, jest 
Marjan Bartynowski, autor notatki w „Podręcz- 
nej ROLE Kościelnej”. (t. XXXI str. 
111). 

Czy w šwietle tych iaktow, uwaga ks. J. 
Urbana nie straci na sile, i nie stanie się tylko 
dowodem, iż redaktor „Oriensu* przecenia do- 
kładnóść swej pamięci i niedocenia wartości 
drukowanych źródeł .. W. Ch. 

jan 

Echa przelotu Kpt. Skarżyńskiego 
        

Na zdjęciu naszem widzimy samolot kapitana Skarżyńskiego R. WL D. 5, lądujący 
na lotnisku w Rio de Janeiro w dniłu 11. V. 1933 r. 

  

Lot dookoła ziemi 
MOSKWA. PAT. — Lotnik amerykański 

Mattern opuścił miejscowość Biełoje o godzi- 
nie 1.50, udając się do Chabarowska. O godzi- 
nie 2.30 Mattern przeleciał nad Irkuckiem. 

MOSKWA. PAT. — O godzinie 10.15 w-g 
czasu moskiewskiego Mattern minął Ruchlowo, 
położone na wschód od Czyty, na granicy ro- 
syjsko-mandżurskiej, o 750 mil od Chabarow 
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PRZYJAZD DELEGACJI POLSKIEJ 

LONDYN. PAT. — W dniu 10 b.m. 
rano przybył tu szei delegacji polskiej na 
wszechświatową konierencję ekonomicz- 
ną wiceminister skarbu Adam Koc, wraz 
z dyr. Reichmanem, p. Baczyńskim i rad- 
cą Mohlem z Ministerstwa Skarbu oraz 
sekretarzem generalnym delegacji Żółtow 
skim. Siedzibą delegacji polskiej jest ho- 
tel Mayfair. 

OBAWY DELEGACJI NIEMIECKIEJ 

BERLIN. PAT. — Delegacja niemiecka na 
światową konierencję gospodarczą wyjeżdża 
dziś do Londynu. W skład jej wchodzi 7 człon- 
ków, a mianowicie Neurath jako kierownik de- 
legacji, minister finansów Krossigk, minister po- 
łączonych resortów gospodarczych Hugenberg, 
dyrektor Banku Rzeszy Schacht, burmistrz Ham 
burga Krogmann, poseł do Reichstagu inż. Kep- 
pler i ambasador niemiecki w Londynie von 
Hoesch. Pozatem wyjeżdża 8 rzeczoznawców, 
Prasa niemiecka przewiduje zgóry wyłonienie 
się poważnych trudności w toku obrad konie- 
rencji. 

Zaufanie bez 
PARYŻ. PAT. — Na wczorajszem posiedze- 

niu Izby Herriot przedstawił projekt rezołucji, 

przyjmującej deklarację rządową, wyrażającej 

votum zaufania i odrzucającej wszelkie dodat- 

kowe wnioski. 

Dep. Marin proponował dodać zdanie: 

„„„.wyrażając zaufanie rządowi, iż nie podpisze 

żadnego paktu, w którym nie wzięłyby udziału 

  

  

DDRII | 

dodatkowego zdania 

PRZEDSTAWICIELSTWZ 
DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃ$K — Księgarnia Polska —. St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
j 5 М — Ksi a J. Ryppa ul. 
| ŠMORGONIE e oma Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindel, skład apte _ny. 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk.. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. duwalska 13 — S. Mateski. 

LUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ i 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚSWIEŻ — ut. Ratuszowa — Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“ 

Faktem jest, iż nie zdoła ona powziąć u- 
chwał, tecz poprzestać będzie musiała na zale- 
ceniach. Niemcy zmierzać będą do tego, aby 
w zakresie kwestyj gospodarczych uregulowanie 
poszczegółnych spraw nastąpiło z punktu wi- 
dzenia gospodarki poszczególnych narodów, 
nie zaś ogólno-światowej oraz do tego, aby za- 
wierane były przedewszystkiem umowy pomię- 
dzy poszczególnemi grupami państw o bližo- 
nych interesach. Niemcy nie zniosłyby narzuce- 
nia im w umowie kolektywnej zniesienia ich 
zakazów importowych lub zarządzeń o regla- 
mentacji dewiz. 

SENSACYJNY WNIOSEK DELEGACJI 
7 SOWIECKIEJ 

LONDYN. PAT. — Delegacja sowie- 
cka na wszechświatową konierencję eko- 
nowiczną przygotowała sensacyjną pro- 
pozycję, z jaką Litwinow zamierza wystą 
pić w swojem przemówieniu programo- 
wem. Fropozycja sowiecka zmierza do 
wszechświatowego paktu nieagresji eko- 
nomicznej. Wniosek ten byłby przede- 
wszystkiem wywierany przeciwko polity- 

RECZ YZ, 
  

Mała Ententa, Polska i Belgja*. 

Jednakże w związku z tą propozycją rząd 

wysunął kwestję zaufania, domagając się od- 
rzucenia dodatkowego zdania. W głosowaniu 
dodatkowe zdanie odrzucono, poczem Izba przy 

jęła 406 głosami przeciw 185 projekt rezolucji 

Hierriota, zaaprobowany przez rząd. 

Stosunki włosko-francuskie 
RZYM. PAT. — W kołach dziennikarskich 

cudzoziemskich panuje przekonanie, że zapo- 
wiedź ambasadora de jouvenela, iż w ciągu 
6 miesięcy postara się doprowadzić stosunki 
włosko-trancuskie do wyrównania, prawdopo- 
dobnie się sprawdzi. Wszystko zdaje się prze- 

1 czerwca rata długu am 

mawiać za tem, že po parafowaniu paktu 4 m0- 
carstw pertraktacje o uregulowanie stosunków 
pomiędzy Paryżem a Rzymem wejdą na nowe 
tory, szybko zdążając do pozytywnego rezuita- 
tu. 

erykańskiego 
Narzzie mała suma 

WASZYNGTON. PAT. — Rząd Sta- 
nów Zjednoczonych wystosował do wszy 
stkich państw dłużniczych pismo z przy- 
pomnieniem raty, przypadającej 15 czerw 
ca. 

LONDYN. PAT. — „Daily Mail* i szereg 
innych dzienników stwierdza, że na wczoraj- 
szemi posiedzeniu gabinetu, na którem  wiek- 
szość ministrów była przeciwna płaceniu Ame- 

ryce 15 czerwca, pogodzono się w ten sposób, 
iż rząd brytyjski zaproponuje Rooseveltowi ma- 
łą sumę — mniej więcej 2 miljony funtów — 
jako zadatek na przypadającą płatność. Zada- 
tek ten miałby być uznaniem płatności jako ta- 
kiej ze strony Wielkiej Brytanji, ale jednocześ- 
nie podkreśleniem, że rząd brytyjski nie akcep- 
tuje obowiązującego obecnie układu jako trwa- 
łego i żąda jego rewizji. 

  

Meratorjum długów zagranicznych w Niemczech 
LONDYN. PAT. — Decyzja Niemiec ogło- 

szenia moratorjum dłagów zagranicznych na 
1 lipca wywołała w Londynie bardzo ujemne 
wrażenie. W kołach miarodajnych podkreślają, 
że aczkolwiek częściowo moratorjam byłoby 
uzasadnione, to jednak moratorjum ogólne jest 
bezprzecznie bezpdostawnie. Nadwyżka ekspor- 
tu nad importem, jaką Niemcy wciąż jeszcze 
posiadają, dostateczną jest, aby — jak wyja- 
śniają ze strony miarodajnej w Londynie — po- 

  

kryć conajmniej 75 proc. spłat pożyczek zagra- 
nicznych. Ogłoszenie moratorjum jest krokiem, 
który poważnie narazi kredyt niemiecki, W ko- 
łach miarodajnych brytyjskich przypuszczają, że 
krok niemiecki, powzięty w przededniu wszech- 
światowej konierencji ekonomicznej, obliczony 
jest na wywarcie nacisku na kraje wierzyciel- 
skie, aby obniżyły one swe taryiy celne wobec 
Niemiec. 

Proces terorystów ukraińskich 
LWÓW. PAT. — W dalszym ciągu proce- 

su przeciwko teroystom ukraińskim kontynuo- 

wał w sobotę swe zeznania nadkomisarz policji 

Petry, naczelnik urzędu śledczego we Lwowie. 

Świadek zbijał w sposób wymowny obecne ze- 

znania oskarżonego Motyki, który, obciążyw- 

szy w czasie rozprawy doraźnej Biłasa i Dany- 

łyszyna, teraz odwołuje wszystkie swoje oskar- 

żenia. Świadek twierdzi stanowczo, że Motyka 

w jego obecności wydał wielu wspólników i ob 

ciążył ich licznemi faktami. Następnie świadek 

zeznawał w Sprawie oskarżonego Ruspisa, co 

do którego niema wątpliwości, że był czynnym 

działaczem U.O.N. i ułatwił ucieczkę spraw- 
com napadu na pocztę w Gródku  Jagielloń- 
skim. 

Kolejny świadek Suchenek, kierownik urzę- 
du śiedczego w Stanisławowie, odpowiadał 

krótko na zadawane mu pytania, poczem roz- 
prawę odroczono. 

int to Połdniow- Zachodniej Polski 
KRAKÓW. PAT. — W sobotę rano, o go- 

dzinie 7 odbył się wśród deszczu start samo- 
lotów sportowych do V-go lotu Południowo- 
Zachodniej Polski im. kpt. pilota Franciszka 
Żwirki, organizowanego przez Aeroklub Kra- 
kowski. 

Trasa pierwszej części lotu prowadzi z Kra- 
kowa, przez Łódz, Sandomierz, Mielec, Zamość 
do Lwowa. I)ruga część lotu odbędzie sie w 
niedzielę. 

Lot ten rozpoczął uroczystości 5-lecia Klu- 
bu Krakowskiego, które odbywać się będą w 
dniu dzisiejszym i jutrzejszym pod protektora- 
tem ministra komunikacji inż. Butkiewicza. 

W LUBLIiNKU 
ŁÓDŹ. PAT. 'Wkrótce po godzinie 8 ramo 

zaczęły na! lotnisku tłódzkiem: w; Lublinku 
lądować «wlionietki, biowące udzilał «w locie 
o nagrodę ś. p. Źwibkii i Wigury, arganizo- 
wamym przez Aeroklub Kirakowski. (Pierw 
szy o godz. 16-tej wylądoweł nia lotnisku 
łódzkim aparat RDW 5 z pillatem Korbiliem 
z Aerokilubu Warszawskiego, dnugi o głodz. 
8. 20 — RDW 5 z pilotem por. (Pronaszko 

Startowali kolejno: pilot Chałupnik z Aero- 
klubu Krakowskiego, inż. Korbel (Aerokl. War- 
szawski), kpt. pilot Halewski (Aerokl. Warsz.), 
piot Sołtykowski (Aerokl. Krakowski) z obser- 
Watorrme Sido, konstruktorem maszyny S. 1, 
inż. por. Gaździk (Aerokl. Śląski), inż. dr. Pio- 
trowski (Aerokl. Krakow.), pilot Kasperowski 
(Aerokl. Śląski), por. Pronaszko (Aerokl. War- 
szawski), pilot Zapora (Aeroklub Śląski), pilot 
Martyniuk (Lubelski K. Lotn.). Wreszcie o go- 
dzinie 8.50, z powodu trudności formanych z 
opóźnieniem startował inż. Drzewiecki (Aero- 
klub Warsz.). 

POD ŁODZIĄ 

z Warszawiskiiego Aeroklubu — tnzecia .a- 
wiionetka PZL 5 o godz. 8.39, piillotowana 
porzez Chalupniika. (W dalszym ciągu przy 
byli kpt.  Halewiski, pilot Kasperowski, 
pilot dr, Piofirawsiki, pilot: Sołtykowski z 
konstnuktorem Sido, pillot inż, Drzewiecki, 
por. Gaździk. Po przyjęciu na Uoltinisku — 
przez komisarza sportojwego lotnicy wy- 
startiowali "w: dalszą dnogę. 

USZKODZENIE I NIEPOWODZENIE 

ŁÓDŹ. PAT. W. okolicach (wiowa dwa 
apamaty bilonące udział w locie do Lwowa, 
uległy uszklodzeniu MW pobliżu Łodzi: wy- 
Tądawał aparat PZL 5 z Uokinikiem. Ziaiporą. 
(Aerdkl, Śląski)  wisikutek drobnego de- 
fektu silmika i uszkodzenia śmiigła. Po 
najpralwiieniiiu aparat uda? slię w; dalszą dro- 

gę. Druga maszyna LIKIL 2 lądowała przy 
musowio nia łąkach wsi Wola. Zaradyńska 
pod Pabljanicami: Na skutek lądowania a- 
pamalt doznał poważnych uszkodzeń, wo- 
bee czego moszyna będzie remontowana į 
przetransportowana do Łodzi. 

sunku do Sowietów. 

KONFERENCJA U DYREK 1 ORA 
BANKU ANGIELSKIEGO 

PARYŻ. PAT. — Z Londynu informują, że 
dyrektor Banku Angielskiego Norman odbył 
w dniu 10 b. mu. szereg konierencyj z przedsta- 
wicielami Francji i Ameryki, Pozatem nawiązał * 
kontakt z gubernatorem Banku Francuskiego 
i z dr. Schacntem. Te i szereg innych rozmów 
między finansistami Oceniane są w Paryżu w 
ten sposób, że kwestje walutowe wysunęły się 
na pierwszy plan i że będą one dominować w 
czasie całego przebiegu konierencji londyń- 
skiej. 

Nominacja ks. biskupa- 
sufragana pińskiego 
Ojciec Św. mianował ks. dr. Karola 

Niemurę, proboszcza parafji św. Augusty- 
na w warszawie, biskupem tytularnym 
Tavu, oraz biskupem - sutraganem diece- 
zji pińskiej. 

Ks. biskup-nominat Karol Iiemura po- 
chodzi z rodziny kresowej z Ukrainy. 

  

Biskup-Nominat ks. dr. Karol Niemira prob. 
parafji św. Augustyna w Warszawie, mia- 
nowany przez Ojca św. 10 b.m. biskupem 

sufraganem w Pińsku. 

Urodził się w Warszawie dn. 28 paździer 
nika 1882 r. Mając lat dwa stracił ro- 
dzicow i jako sierota wychowywał się w 
zakładzie, prowadzonym przez siostry 
zakonne. Po skończeniu szkoły został 
przyjęty do seminarjum duchownego w 
r. 1504, a po ukończeniu seminarjum wy- 
jecnał na aalsze kształcenie się do Rzy- 
mu, gdzie odbył studja na Uniwersytecie 
Gregorjanum, uzyskując dyplom doktora 
prawa kanonicznego. Po powrocie do 
kraju w r. 1yl1 otrzymał Święcenia ka- 
pańskie i został mianowany wikarjuszem 
w Łodzi. 

W roku 1912 ks. Niemira został prze- 
miesiony do Warszawy do paraiji kate- 
dralnej, wchodząc do Kolegjum Księży 
Wikarjuszy oraz mianowany obrońcą Sa- 
kramentu małżeństwa przy Sądzie Arcy- 
biskupim. W r. 1917 ks. Niemira został 
mianowany kanonikiem honorowym. W 
roku 1919 dekretem biskupa polowego za 
stał powołany na stanowisko kapelana 
Wojsk Polskich. ' 

W r. 1920 ks. Niemira został miano- 
wany proboszczem katedry. W roku 1925 
na wniosek Kurji Arcybiskupiej został 
mianowany przez Ministerstwo W. R. i 
O. P. wizytatorem nauki religji w szko- 
łach zawodowych na terenie m. Warsza- 
wy. W roku 1926 został wybrany rad- 
nym m. st. Warszawy, które to obowiąz- 
ki pełni do ostatniej chwili, pracując w 
komisjach: budżetowej, opieki społecz- 
nej i jako przewodniczący Komisji roz- 
szerzenia sieci szkolnej. W roku 1929 z0- 
stał przeniesiony ma probostwo do Św. 
Augustyna, gdzie dotąd pracuje. | 

Poza powyższemi pracami ks. Niemi- 
ra nauczał w gimnazujm Porazińskiej, w 
Seminarjum Nauczycielskiem imienia Ko- 
narskiego i w szkole powszechnej Nr I. 

Ks. Biskup-nominat dał się poznać 
społeczeństwu Warszawy, jako cichy a 
niestradzony pracownik na niwie społecz- 
nej i dobroczynnej. W okresie wojny 
był członkiem Komitetu Obywatelskiego. 
prowadząc kuchnię i herbaciarnię dla 
biednych i dzieci. Od wielu lat jest człon 
kiem zarządu Warsz. Tow. Dobroczyn- 
ności, przyczyniając się wydatnie do ul- 
żenia lasu biednym, a zwłaszcza bezdom- 
nym starcom. Jako duszpasterz jest ko- 
chany przez swych parafjan, którzy cenią 
w nim gorliwość i miłość ku ludziom. 

J. E. Ks. Biskupa Bukraba i diecezja 
pińska pozyskują w nowym Biskupie-Su- 
fraganie pasterza według myśli Bożej, ca- 
łem sercem oddanego sprawie służenia 
Bogu i bliźnim. 

  

Mickiewicza 10. 

gazetowe ul. 3 Maja 5. 
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światowej konferencji ekonomiczne 
ce gospodarczej Wielkiej Brytanji w sto- 

į TELEGRAMY 
NOMINACJA P. KAPLANA 

WARSZAWA. PAT. Dzisiejszy „Moni- 
tor Polski“ zamieszcza szamządzenie p. 
Ministra Przemysłu i Handlu, miamiujące 

аее Izby  Prziemysłowło - Hiamidlowej w 
Wiiliniie na' czas obecnej kadencji p. Dawi- 
dia: Kapłan - Kapłańskiiego, ma miejsce o- 
próżnione przez iinż, Tzraela Reicha. 

ZWYCIĘSTWO POLAKÓW 
W TALLINIE 

TALLIN. PAT.  Miiędzyjnamodowe mi- 
strzostwa Tallliinia "w (temisie zostały roze- 
gnzne wczoraj i przynilasłyj duży sukces 
naszym zaiwiodniikom. Tytuł mistrzowski w 
grze mieszanej zdobyła polska para 
Wiittmani — Dubieńska.  Miistinzem w grze 
pojedyńczej pamów. zostałł Witłtman W 

iłurmieju 0 puhar Me:e Kibbilnja zwyciężył ° 
wówinież Witimajm. 

OLBRZYMIA PANAMA W ROSJI 

MOSKIWA, PAT. Na budowie wielkiej 
magistrali węglowiej w Moskwie , łączącej 
Moskiwę z zagłębiem Donieckiem wykryto 
olbrzymią pamamę  sięgrjącą przeszło 6 

miijomów riublii, Imspekiecja Robotniczo - 
Wllościańska sfilwiendziła, poziatiem fatalny 
sani robót. Szereg osób m kierownictwa: 
budowy, usunięto ze stanowisk ii pociągnię 
to do odpowiedziialniości sądowej. 

ZDERZENIE SAMOLOTÓW 

BUKARESZT. PAT. W: Tecuci ма 
samoloty: wfojskkowe zderzyły się w. powlie- 

trzu. 4 osoby: znajdujące się 'w tych samo- 

Iottuch odhiiosty many. Aparaty zostały zni- 
SZCZOWIE. 

WIELKA KAT ASTRvFA KOLEJOWA 

KONSTANTYNOPOL, PAT. Koło Fs- 
kógzehte jwytkoleił się ekspres idący, z Ada- 

ny do tAinkary.  Wedllujg: dotychczasowych 

wiadomości 12 osób zostało zabitych a 
о 50 braki wiadomości Punzypiuszczają, że 

utoemęły.  Przyjczymą (katłastnofy jest uszko- 
dzenie tomu przez powódź. 

WYBUCH W FABRYCE 

FERRARA. PAT“ W Masė! san; Giorgio 
nastąpił wybuch wi fabryce  ogni satucz- 

mych. Budynki fabryczne leżą w gruzach. 
4 osoby: utraciły życie. Przypuszczają, iż 

wybuch spowojdoąwainiy został  mozkiladen 
środków  chemiezniych, używanych do fa- 
prykacji, 

KONKURSY HIPPICZNE 
W ŁAZIENKACH 

WARSZAWIA. PAT. W sobotę ne. torze 
w Ławiienikach  nozegriano konkurs skoków 
stanowiący _ zakończeniie  jwiszechstroniniej 
próby. klonia iwierzchowiego onaz konkursu 
amnij zagranicznych. — Ро zreasumowaniu 
wiyllnków klasyfikzeja! ogólna w konkursie 
przedstawia się mastiępująco: 1) par. Olędz- 
Iki na „Turkimenie“, 2) por. Rojeewicz ma 
„Two Steep", 3) riim. dypil. Lewicki na — 
„Dunkanie*, Konkurs ammji zagranicznych 
« nagrodę miinistra: Beckiu przyniósł zwy- 
cięstwo naszemu zawiodnikowi riim. Sku- 
pińskiemu ma Promieniu. Dalsze dwa miej 
sea. zajęli! Francuzi! płor. Diubreui! na „Ca- 
sftłaemiette! i por. Czwaillle na: „Olivette. 

Jubileusz naukowy prof. Bro- 
nisława Dembińskiego 

Bronisław Dembiński prof. Uniwersytetu i 
prezes Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu, ob- 
chodzi półwiekowy jubileusz pracy na niwie 
historycznej. Rodem z Pomorza, doktoryzował 
się we Wrocławiu w roku 1883 na podstawie 
rozprawy o udziale Polaków w Soborze Try- 
denckim. Po archiwalnych poszukiwaniach w 
Krakowie, Wiedniu, a głównie w Rzymie, ogło 
sił „Studja nad pontyfikatem Piusa IV“ i ha- 
bilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
roku 1887. Lata następne poświęcił w dalszym 
ciągu badaniom nad epoką odrodzenia i re- 
formacji, a najważniejszem jego dziełem z te- 
go okresu jest „Rzym i Europa przed rozpo- 
częciem trzeciego okresu Soboru Trydenckie- 
go”. Z wiosną 1892 r. objął po Ksawerym Li- 
skem katedrę historji powszechnej we Lwowie, 
i był na niej czynny pržez lat 26, piastując 
godność dziekana Wydziału Filozoficznego, w 
roku 1898—9, a rektora w roku 1907 — 8. U- 
wagę swoją zwraca w tym czasie przedew- 
szystkiem na wiek XVIII i zagadnienia rozbio- 
rów Polski. Dla zebrania dokumentów, rozświe- 
tlających schyłek dziejów Rzeczypospolitej, po- 
dejmował liczne podróże do Moskwy, Berlina, 
Wiednia, Drezna, Paryża i Londynu. Owocem 
ich są liczne wydawnictwa źródłowe. Prof. Dem 
biński dążył wszakże zawsze do syntezy i dal 
ją dla tego okresu w głównem swem dziele 

p.t. „Polska na przełomie”. Dzięki tej zdol- 
ności, do ujmowania wielkich problemów, wcze 
Śnie był znany w kraju i zagranicą, gdzie nau- 
kę naszą Świetnie reprezentował. Od 1917 zo- 
stał członkiem czynnym w Akademji Umiejęt- 
ności i jest nim także w Tow. Naukowem 
Warszawskiem i Lwowskiem. 

W odrodzonej Połsce był podsekretarzem 
stanu i dyr. Departamentu Wyznań w latach 
1918 — 1920 poczem objął znowu katedrę na 
Uniwersytecie Warszawskim, aby wreszcie w 
roku 1923 osiąść w Poznaniu, dokąd był wzy- 
wany od chwili utworzenia tamtejszej wszech- 

nicy. Nie przestał jednak nadal być czynnym 
na terenie międzynarodowym. Jest prezesem 
grupy polskiej Unji międzyparlamentarnej i 
prezesem generalnym Tow. Przyjaciół Ligi Na- 
rodów. Brał udział w licznych konferencjach 
i kongresach, a dowodem uznania, jakiem cie- 
szył się w świecie, było nadanie mu doktoratu 
przez Uniwersytet w Oxfordzie. Pięćdziesięciole 
cie jego pracy dla nauki uczcił uniwersytet po- 
znański wybiciem medału. a Tow. Przyjaciół 
Nauk w Poznaniu dyplomem członka honoro- 
wego, których doręczenie nastąpi na uroczy- 
stej akademji w środę, dnia 14 czerwca b.r. o 
godz. 12 w Uniwersytecie Poznańskim.



SILVA RERUM 
„Czuwajk*.. Jakże przyjemnie jest 

mówić o nich, jak chętnie się skierowuje 
myśl ku naszym harcerzom!.. Harcerstwo 
polskić rozwija się dobrze, robi wielkie 
postępy, zaszczytnie się wyróżnia z po- 
śród bratnich organizacyj innych naro- 
dów. 

Kurjer Poranny 
szer harcerstwie: 

Rok bieżący, a raczej nadchodzące lato, 
stanie się początkiem rozgłosu sukcesów  pot- 
skiego harcerstwa. Szykują się bowiem takie 
sprawy, któze same za siebie krzyczeć będą. 

Pierwszy sygnał owej rozgłośnej przy- 
niosła nam w tych dniach drobna wzmianka o 
triumiie harcerskiej drużyny im. Marszałka Pit- 
sudskiego w Rumunji. Pod Czerniowcami w za- 
wodach harcerskich nasi chłopcy zajęli pierw- 
sze miejsce w sztuce obozowania, a w grach 
harcerskich i sportowych zajęli wszystkie miej- 
sca w rozgrywkach finatowych. Król Karol ru- 
muński osobiście gratułował komendautowi na- 
szej drużyny tego sukcesu. 

Zuchy, chsogcy polscy!.. Ale to jest 
dopiero początek przyszłych niezawod - 
nych riumfów. W. sierpniu odbędzie się 
IV międzynarodowy zlot harcerzy w Gó- 
dėlė za Węgrzech, znany pod nazwą 
jamboree. 

W zlocie tegorocznym wezmą udział przed- 

(159) pisze o na. 

  

" stawiciele trzydziestu pięciu narodów w liczbie 
około dwudziestu tysięcy jednostek, Reprezen- 
tacja polska należeć będzie do najliczniejszych, 
prezentując około tysiąca pięciuset osób. Pierw- 
sze miejsce pod względem liczetności zajmą na 
turalnie gospodarze w sile około ośmiu tysięcy 
ludzi, a drugie miejsce oku* puje ojczyzna ruchu 
skautowego, Anglja, z czterema tysiącami osób, 
mając już w tej liczbie reprezentantów  domi- 
njów i zolonij. 

Program zlotu jest obszerny. Oprócz poka- 
zów, zawodów i popisów, zorganizowana  bę- 
dzie międzynarodowa wystawa skautowa, gro- 
madząca uniformy, odznaki, literaturę, modele 
namiotów, totogratije, mapy itd. 

Teren obozowy w Gódólłó jest już od paru 
miesięcy widownią energicznych prac przygo- 
towawczych. Powstają na nim budowie i mo- 
sty, urządzenia pomocnicze, tereny sportowe. 
W czasie zlotu teren wraz z jego mieszkańca- | 
mi bęazie pod opieką specjalnej milicji skauto 
wej. 

Udział Polski mieć będzie duże znaczenie 
propagandowe. Po raz pierwszy w historji tego 
rodzaju zlotów język polski należeć. będzie 
wraz z niemieckim, irancuskim, angielskim i 
węgierskim do rzędu oficjalnych języków mię- 
dzynarodowych. W czasopiśmie, a będzie niem 
prawdopodobnie dziennik, jaki ukazywać się 
ma w czasie trwania jamboree, przyznano Pol- 
sce obszerny dział specjałny. Oto jest rezuitat 
odniesionych dotąd sukcesów na terenie mię- 
dzynarodowym. 

To powodzenie zawdzięcza polskie 
harcerstwo doskonałej organizacji i grin 
townemu wyszkoleniu drużyn. 

Z punktu widzenia obozownictwa, harcer- 
stwo nasze uważane jest za najbardziej repre- 
zentacyjne. Niedarmo w tej dziedzinie zdoby- 
wamy pierwsze miejsca w konkurencji między- 
narodowej. Uczestnicy zlotu rozmieszczeni będą 
na terenie w dwóch klinach. Polacy znajdują 
miejsce w każdym z tych klinów, aby zwiedza- 
jacy musieli zetknąć się z naszemi obozami, nie 
zależnie od tego, jaką część terenu zwiedzają. 
W jednym z klinów Polacy otrzymali honorowe 
miejsce — między Anglją a Węgrami — tuż 
obok namiotu naczelnego skauta świata. 

Świetaie! jeszcze raz: Biawo, „CZU- 
wajki“! 

Udział nasz w węgierskiem jamboree przed- 
stawia się imponująco. Prócz dwóch zwykłych 
chorągwi harcerskich (warszawska i prowin- 
cjonalna) wyrusza z Polski jedna chorągiew 
specjalna, obejmująca następujące działy spraw 
ności narcerskich: lotniczy, motorowy, żegłar- 
ski i kolarski. 

Grupa lotnicza zabierze z sobą dwa samolo- 
ty, szybowce własnej konstrukcji, kajaki i mo- 
tocykle. Szybowiciełe kształcą się na kursach 
w Bezmiechowej i Polichnie, które są naszemi 
najlepszemi terenami szybowcowemi. Do Gó- 
dóló uda się dwudziestu wyszkolonych pilotów 
szybowcowych na czele z p. Grzeszczykiem, oj- 
cem szybownictwa polskiego, najwybitniejszym 
naszym szybowicielem i rekordzistą. 

W dziedzinie żeglarstwa Harcerstwo polskie 
od lat paru nie ma konkurencji. Nawet Anglicy, 
przedstawiciele narodu wyspiarsko-morskiego, 
zostali przez Połaków parokrotnie pokonani. 
Odtąd niechętnie stają do konkurencji z nami. 
Zdaje się, że w tym roku harcerstwo nasze sta- 
Pa się postrachem jeszcze i w dziedzinie lotnic- 

wa. 
Wiele liczymy na polski pokaz z techniki obo 

zowania, w tej bowiem dziedzinie również trzy- 
mamy prym. 

Rezr yślaria o polskiem hare-rstwiż, 
a cóż acpiero obcowanie z naszymi har- 
cerzań:: — oto najlepsze lekarstw» na 
pesymizm!.. Lecior. 

SUDORĘMH 
|POT;NIEMIŁA „WOM 

  

  

   
      

    
USUWA 

  

        

  

    

| *M ETA MORPKOSRZ 
radykalnie usuwa piegi, wagrÓ. 
Di lamų, zmarszczki i inne wady cery 

    

SŁOWO 

ZAGADKA PONARSKIEGO LASU 
Donosiliśmy juz we wczorajszym nu- 

merze o ponownie zmylonym śladzie w 
pościgu za tajemniczym autem koło Ła- 
waryszek. Przydało się policji, bo ujęła 
poszukiwanych przestępców z innej spra- 
wy. Ale Ponary?... Tak trudne i zawiłe 
sprawy zdarzają się często w życiu, bar- 
dziej jednak w powieściach Conan Doy- 
le'a. Czy jednak być moze, iżby krwawa 
zagadka Ponar nie została nigdy rozwią- 
zaną!? — Nie, stanowczo tak pesymi- 
stycznie nie zapatrujemy się na przebieg 
akcji śledczej. 

НОЛЕН 

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

  

Dzień Spółdzielczości 
Spółdzielczość spożywcza na Wileńszczyźnie 

W dhiu 11 czeriwca. br. wszystkie organiza- 
cje spółdzielcze caiego Świata obchodzą 
mroczyście Święto Spółdzielczosci, będące 

  

    

widomym znakiem braterstw» ludzi. Uro- 
czystość powyższa ma być zarazein prze- 
glądem wilalsnych sił, jak i manifestacją 
na zewnątrz, mającą na celu zwrócenie u- 
megi ibilermego spoieczeństwa na nasze po- 
cezynania. Chcemy wykazać, że spółdziel- 
czość tlo mietylko organizacje o lokalnem 
znaczeniu, mormujące handel. nłatwiające 
zbyt artykułów rolniczych, czy prepagu- 
jące drobną oszczęduość, — а1е potęż : 
much społeczny, płynący wciąż wz 
jącą, falą we wszystkicn prawie krajach 

rlillizowanych i abejmująey już (oprócz 

słji Sowieckiej) przeszła "0 miijonów 
idlolbnowiallnie zmzeszonych członków, dążą- 
cydh +xspólnie do jednego eelu przekudo- 

my: mia zasadłich sprawiedliwycn obecne 
go ustroju. 

Ograniiezmy się wyłącznie do spółdziel 
lezości spożyjwiców i to tylko na terenie wi- 
leńszczyzny. 

Ze względu na specjalne warunki ekono 
miiczne, komunikacyjne. jak i wskutek 
braku większych ośrodków  prizemyslło- 
wiych, spoldzielozošė szożywcoów та - 
leńszczyźnie mie osiągnęła, pod względem 
gospodarczym, poważniejszych rozmiarów 
imie może być w takiej skali porówny- 
iwiamia z wiojewódziwam! centralnemi, czy 
zachodniiemi. Nie znąszy to jednak, aby 
ibyła oma me! 'tymm terenie zbyteczny. Od- 
wirotniie. (Potnzeba zospodarecza istnienia 
spółdzielnii spożywców daje się coraz bar- 
dziej odczuwać czego najlepszym dowodem 

  

          

jest fakt powstania w roku wież. 6-ciu 
mowych placówek spółdzielczych.  Zakła- 
damie miowtych spółdzieini jest najczęściej 
poldjyktowianie  samidobnoną  miejs 
ludności przed zdzierstwem drobnych skle- 
pikarzy. W Onm:nach np. zeorganizowianio 

spółdzielnię, a tlo przedewszystkiem na 
skutek tego, iż ceny artykułów Spożyw- 
czych były iw milasteczku zmacznie wyższe 

niż w wiiosce poblisk'ej (Bortele), gdzie 
istniieje spółdzielnia. 

Jaik prizedstajvia się lotychczasowy do- 

„obiek spółdzielni nalsżących do Związku 
„Społem'' i czy zrobiły one mimo kryzysu 
krok: majpirzód ? 

W roku 1932 i lo na ierenie wi- 
leńszczyzny 40 spółdzielni związkowych — 
(w roku 1931 tylko 37) zrzeszających łą- 
danie 6.706 członków. W raku 1932 
spółdziłelnie zdołały pozyskać 301 uzion- 
ków t. jj powiększyć swój stan posiadaa- 
nia prawie o 10 pnoc. (Wszystkie wspom- 
miane spółdzielnie (prowadziły łącznie 50 
piuntktów, 
1932 ze sprzedaży towarów, sumę zł. 
1.843.971. W porównaniu z rokilem ubieg- 
łym spadek: obrotów 'wyniiósł 18 ;pro. uw- 
zględniejąc jediniaik, Ito, že iw iokresie oma- 
iwiamym Spółdzielnie iniie prowadziły, ami 
hurtowej sprzedaży soli, ani  malwozow 
sztłudzny(ch mia wiłalsny: raichiunek, jalk i) blio- 
rag pod uwagę znaczny: spadek cen, mo- 

žinia: śmiało stwierdzić, iź. spółdziklnie na- 
Sze mie doznały ilościowego spadku ob: 
rotów. Ziupelinie jedniak pacieszającym ob- 
jawem jest ujstwniiający się (w bilansach 
zbiorowych stały wzrost kapitałów, włas- 
mych (udzilałtowiego i społecznego), 

Mimo spadku obrotów  dochodowość 
omawianych spółdzielni  mielłyllkio nie 
zmnliejszyta. się lecz odwrotnie — wtzino- 
sta. Czysta niadwyżke: osiągnięta tw roku 
1931 wynosiła zł. 16.042 t. j. 3.1 proc. su- 

    

   

    

  

DWIE PREMJERY 
TEATR „LUTNIA*. — JAN I KRYSTYNA* P. GERALDY'EGO. WYSTĘPY ZE- 

SPOŁU ARTYSTÓW TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE. — TEATR 

LETNI. — „ROXY* BARRY CONNERSA. 

Tak się dziwnie złożyło, iż lekkomyśl 
na dotychczas „Lutnia* nagle spoważnia 
ła, dając sztukę o zabarwieniu drama- 
tycznem, — poważny natomiast Teatr 
Wielki, który tylko raz jeden fiknął ko- 
ziołka, udzielając gościny artystom — ге- 
wjowym, po przeniesieniu się do ogrodu 
Bernardyńskiego, zdecydowanie odrzucił 
swe koturny i zaczął bawić widzów. 

Równowaga więc została zachowana. 

Iw „Lutni* i w Letnim są obecnie 
występy artystów o nazwiskach niebyle 
jakich. To jest ciekawe. 

„Jan i Krystyna“, najnowsza sztuka 
Geraldy'ego, która w piątek po raz pier- 
v'szy zobaczyła scenę polską, nie jest wła 
ściwie sztuką sceniczną. Nie jest to dra- 
mat, bo brak jest akcji, — jest to raczej 
dialogowane opowiadanie o przeżyciach 
dwojga młodych ludzi, — kochających 
się, przeżywających rozterkę, zrywają- 
cych ze sobą i wciąż siebie wzajemnie 
szukających... 

Ale nie jest to naturalistyczny sceni- 
czny komentarz do jakiejś noweli. Autor, 
mając przed sobą niesłychanie trudne za- 

WYSTĘPY JADWIGI  ZAKLICKIEJ. 

danie dramatu bez akcji dramatycznej, 
wywiązał się z niego doskonale pod tym 
względem, że napisał sztukę, która nie 
nuży widza. 

Można zasadniczo zwalczać koncep- 
cję utworu, który jest raczej do czytania, 
niż do oglądania na scenie, ale nie moż- 
na zaprzeczyć, iż w niesłychanie ciasne 
ramy dramatu bez akcji wlał autor cieka- 
wą treść, którą ujął w całkiem niebanal- 
ną formę. 

„Jan i Krystyna“ — to, jak tłuma- 
czy podtytuł, — „historja dwojga serc". 

Ona i on. Stare to, jak šwiat, zagad- 
nienie. Wiecznie ciekawe. 

Co to jest miłość? Czem jest kobieta? 
Jaka jest jej rola w życiu mężczyzny wo- 
góle, mężczyzny zaś twórczo pracujące- 
go — w szczególności? Czy zdrada fizy- 
czna jest zdradą duchową? I t.p. t t.p. 
— oto pytania odwieczne, zawsze aktual- 
ne, a w dobie obecnej może wyjątkowo 
poważne i „irowe* ze względu na za- 
sadniczą zmianę układu życia społeczne- 
go i rodzinnego, oraz na coraz większa 
niezależność kobiety. 

sprzedaży: osiągając w mokujest 

my biłansu zbilomowegio, gdy w roku 1932 

— zł. 17.484 t. j. 4 proc. tej sumy. Naltlo- 
miast straty z 5,3 proc. sumy bilansowej 
zminiejszyły, się na 3,8 proc. tejże. 

"To, iż wok 1932 jest lepszy „od wzglę- 
dem wynilków! operacyjnych odl roku ubie- 
głego, tłumaczy: sie zdobyciem większego 

doświaldczemiai przez nasze spółdzielnie 
(umiejętna. walka z kredytem) jalk 1 dużą 
ofiarność ize stromy mz wójw nb pracowników 
jak i władz spółdzielni, którzy bez żadniego 
osobistiego initeresu, pośssięcali nieraz bar- 
dzo dużo czasu, aby: tylko obronić placów 
kę przed slkutkami szalejacego kryzysu. 
Pełna, poświęceniia ich praca przynosiła nie 
waz  zidłumiiejwające rezultaty. Do takich 
spółdzielni, które mogą świecić pramdzi- 
"wym: przylkcłaldeni zalia: należy w pierw- 

szym. rzędzie „Lud* w Widzach, .Jutnzen- 
Ike“ ix, Ostrowieu, „„Rolnika“ w Zanaroczu, 
Spó!dzielniię w Hotubiczach, „Oszczędność” 
w Święcianach ii jeszce Liika innych. 

Zianownjo osiiggnięte uezultaty gospodar- 

cze jak i przedewszystkiem materjał ludz- 
ki, który, gamnie się do naszych spółdziel- 

ni (duże zaintenesowanie się ze strony na- 
uczycielstwa)  pozwialeją nam przypusz- 
cząć, iż ruch spółdzielczy na Wileńsz- 
czyźmie, mimo. istniejących linudnośći go- 
spodanczych, będzie stale kroczyć naprzód 
zmierzając do lepszej przyszłości dla zorga 
nizowanyich spożywców. BE 

  

   

  

   

   

    

Odrodzenie gospodarcze 
Odrodzenie gospodarcze i zapewnienie 

dobrobytu drobnym i średnim warstwsm 
wyiwówczym i zarobkującyn, oto najważ- 

  

+ miejsze zadanie naszych czasów. 

Przez wytiriwallą, pracę i oszezęda >: 0- 

siągniiemy; Mein) cel, jeżeli! zdobędziemy się 
ponzidto na wspólny wysiłek i zyodme 
współdzilałamiie gospodarcze stanu średnie 
go w spółdzielniach. 

Spółdzielmie stanowią najszerszy i naj- 
liczniejszy firont: gospodarczy warstw 
drobnych i średnich, na którym toczy 
walka o Twój byft, o lepszą przyszlość 
Twoją i! Twiego Niznodu:! 

Hasłem Twojem musi być: 

Miiejseowie kapitały: do miejscowych 
spółdzielni. (ktrledytowiych: mia! potrzeby, krre- 
idtyltoiwe miejscowych wiarszitatów| pracy! 

Dlatego skiładaj 'wszystikile Twoje o0sz- 
czędności il wolinie kepitałyj w miejscowej 
spėldzielni: Ikinedyjilomež:! 

Wiedz, że iw [Polsce istnieje przeszło 
6.000 spółdzielni! krediyftiowiych w kttówych 

znayeszomych _ 1.600.000 cezłoników, w 
których zgiłożono przeszło ćwilerć miljarida 
zicltych samytch oszczędności i które u- 
ddziielity członikom pożyczek nia sumę prze- 
szło pół miilljarda złotych. 

Straieilt, kito, tuzymiał pieniądze iw: poń- 
czosze lub kupił 'w luty obce. 

Zyskał procenty, dające możniość utirizy- 
mania. niezlllczonym  wansztatom pracy, 
kto złożył swłoje oszczędności ma ksią- 
żeczce olszdzędiniościojwej. 

Samopomoc i współdziałanie: gospodarr- 
cze staniu Średnilegio w: spółdzielniizich ! 

Uświadomienie spółdzielcze i organiza-- 
cja! 

Moralność ii! uezeiwość osobisita' ii społe- 
cznia! 

Oto hasła muchu spółdzielczego, Iktlone 
ma. wszylstikiim przypomnieć „Dzień Spół- 
dzielczości!'. 

    

  

Jan i 
kobieta... 

— Kto pani jest? — pyta piękną ko- 
bietę, która przychodzi do niego... 

Krystyna... Znakomity pisarz i 

—Kto pani jest? — rzuca pytanie po 
latach, prowadząc rozmowę z wizją swej 
zoiy, z którą się rozstał na zawsze. 

I tak, jak podczas pierwszej rozmo- 
wy, tak po długich, ciężkich latach wspól 
nej drogi i jednoczesnego wkroczenia 
na bezdroża, słyszy odpowiedź: 

— Kobieta!.. 
Kobieta... Jaką treść zawiera ten wy- 

raz? Czy kobieta i miłość — są to syno- 
nimy? Czy może kobieta — to jest ży- 
cie?... / 

A miłość?.. Czy miłość jest walką, 
czy też wielką błogą ciszą, kojącą zmę- 
czone dusze, które odbywają daleką i 
uciążliwą drogę ku ideałom?... 

I znowu pytamia, — i znów brak od- 
powiedzi, a może raczej nadmiar odpo- 
wiedzi, cisnących się na usta... 

Półtonami operuje autor „Jana i Kry 
styny*, — subtelnie cieniuje drgnienia 
serc, dążących ku sobie i nie mogących 
zrzieźć harmonijnego rytmu. 

Nie stawia autor kropek nad „i', nie 
probuje rozwiązywać żadnych zagadnień, 
nie narzuca żadnych tez. 

Rzuca pytanła bez odpowiedzi —, i 
w ten tylko sposób przykuwa uwagę wi- 
dza, e raczej słuchacza, którego zmusza 

do współpracy. 

ZAKOŃCZONE DOCHODZENIE 
W POBLIŻU MIEJSCA MORDU 

Najbardziej oczywiście, od początku 
strzeżone i badane były tereny, położone 
w bliskości miejsca samego przestępstwa. 
Brygada wywiadowcza w ciągu ostatnich 
dni zdołała przewertować wszelkie zakąt 
ki i przepytać kogo się dało. Niestety nic 
pozytywnego wywiady te nie przyniosły. 
W pierwszym rzędzie miano na oku ro- 
boiników zatrudnionych w pobliskiem ja 
gielionowie, ale ci mic nie widzieli, coby 
przynieść mogło korzyść śledztwu. 

OBWIESZCZENIE 

Wczoraj ukazało się już ma mieście 
rozplakowane obwieszczenie o nagrodzie 
500złotowej za ujawnienie identyczności, 
bądź też wskazanie zabójcy. Obwieszcze- 
nie to ponaoto zawiera opis znalezionych 
rzeczy, kióre oglądać można w komen- 
dzie powiatowej policji przy ul. Ostro- 
bramskiej 16. Tam tez kierować wszelkie 
ir formacje. 

ODBITKA FOTOGRAFICZNA 

Jak wiadomo wśród znałezionych w 
jesie rzeczy była również odbitka ioto- 
graiczna, mocno wytarta. Twarzy na niej 
znac nie było, a jedynie nogi mężczyzn 1 
iedncį kobiety. Pantofle kobiety różnią 
się od kupionych w firmie „Bata”. Zresz- 
tą tolografja dokonana być mogła  jesz- 
cze przed zakupem. Natomiast inna oko- 
liczność nasuwa trudności: oto okazano 
odbitkę wszystkim fotografom wileńskim. 
Ogłądali ją też fachowcy: Nie, ona nie 
jest zrobiona w Wilnie! Żaden fotograf 
tutejszy nie posiada podobnego rysunku 
ekranu. rozatem nogi stoją na posadzce. 
fakiej posadzki też niema w wileńskich 
zakładach fotograficznych. 

Najbardziej zdumiewające w całej a- 
ierze jest to, iż nikt, absolutnie nikt nie 
zgłosił się dotychczas, nie zameldował o 
zaginionej kobiecie, o człowieku, który 
znikł. Czyżby istotnie nie posiadała ona, 
ani krewnych, ani znajomych, czy bliz- 
kich?.. 

Popisy baletu opery paryskiej 

  

Na stadjonie związku Sportowego 'w Vancresson odbyły się ćwiczenia i 

Wz: 
į 
1 

popisy Towarzyst- 
wa Sportowego opery paryskiej. Na zdjęciu naszem widzimy jeden z efektownych pokazów 

baletu. 

Proces © nieuczciwą Konkurencję 
Wytoczony flrmie „Śląski Przemysł Cynkowy" w Kostuchnie 

Wielką sensację w sferach przemysłowych 
Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego wy: 
wołała wiadomość o niedawno przeprowadzo- 
nej rewizji w Śląskim Przemyśle Cynkowym 
S. A. w Kostuchnie. 

Rewizja ta została przeprowadzona z pole- 
cenia władz prokuratorskich na skutek skargi 
Polskich Zakładów Przemysłu Cynkowego w 
Będzinie. Fabryka ta w ostatnich czasach stwier 
dziła ku swemu wielkiemu ždžiwieniu, że na 
rynku ukazała się blacha ocynkowana z marką 
„Królewska”, podobna do stempla Polskich Za- 
kładów, które swą blachę sygnują znakiem 
„Królewska Huta”, a co ważniejsza, że blacha 
ze znakiem „Królewska* kosztowała na rynku 
taniej, będąc gorszej jakości. 

Zaczęto bacznie obserwować, w jaki spo- 

sób podrabiana blacha dostaje się na rynek. 
Przeprowadzono szereg rewizji na składach 
konsygnacyjnych, gdzie znaleziono większe ilo- 
ści podobnej blachy cechowanej marką „Kró- 
lewska“, która została opieczętowana do czasu 
rozprawy sądowej. 

Jako dostawca tej blachy figurowała fabry- 
ka Śląski Przemysł Cynkowy S. A. w Kostuchi- 
nie. Gdy i tu z polecenia władz przeprowadzo- 
no rewizje, znaleziono stemple i szablony z na- 
pisem „Królewska*. Wobec tak wyraźnych do- 
wodów winy, fabrykę Polski Przemysł Cynko- 
wy w Kostuchnie pociągnięto do odpowiedzial- 
ności. 

Fabrykę tę, jako nieuczciwą  konkurentkę, 
czeka obecnie sprawa karna i cywilna. 

z 

| Grosz za grosz 
Żyjemy pod znakiem handlu kompensa- 

cyjnego. jest to obrona państw poszkodowa- 
nych przez nadmierny wzrost barjer celnych. 
Jeśli więc republika X ma kupić od Republiki 
czy Królestwa Y towarów za jednego dolara, 
to stawia warunek, aby Republika czy Króle- 
stwo Y również kupiło od Republiki X towarów 
za jednego dolara. Jako idea obrony bilansu 
handlowego i walki z bezrobociem w kraju, 
zasada ta jest całkiem słuszna. W tych warun- 
kach obrony szczególnie ważnem staje się za- 
gadnienie walki z przemytem. Co przemycają? 
Nieomal wszystko, a przedewszystkiem te to- 
wary, które łatwo znajdą nabywców, a więc 
perfumy, drobiazgi kobiece, tytoń i t.p. Uświa 
domienie obywatelskie niewątpliwie robi u nas 
stałe postępy. Obywatele przekonywują się, że 
wyroby krajowe nie są gorsze, a częstokroć o 
wiele lepsze od zagranicznych. Ale jest jedna 
dziedzina zasługująca na szczególne pótępienie 
— palenię przemycanego tytoniu. Czy przemy- 
cają do nas jakieś wyborowe gatunki tytoniu? 
Nic podobnego, przeważnie najgorsze, lub — 
rzadziej — co najwyżej średnie. A tracą na tem 

PEWNOŚĆ — ZAUFANIE 

koncesjonarjusze inwalidzi, traci skarb, «tracą 
obywatele. Handel przemytem tytoniu posiada 
własną, zakonspirowaną organizację, posługu- 
jąca się w znacznej części mętami społeczne- 
mi. Od przemytnika, który przenosi tytoń z Nie 
miec przez granicę, do tajnych składów, wre- 
szcie do „fabrykanta” papierosów, tytoń prze- 
chodzi bardzo dziwne koleje, jest powielokroć 
tłamszony, zanieczyszczony, by wreszcie zna- 
leźć głupka nabywcę, któremu się wydaje, że 
Pana Boga za nogi złapał, bo to „zagraniczne*. 
Niemcy Śmieją się w kułak, wydają specjalne 
instrukcje o  przepuszczaniu przemytników 
przez granicę w każdej porze dnia i nocy, ba! 
— nawet subsydjują ten rodzaj „eksportu 
drodze specjalnego zwalniania go od podatków, 
a tutaj w Polsce znajdują się naiwni amatorzy. 
Niech taki jeden z drugim naiwniaczek zrozu- 
mie własny interes, jeżefi nie chce zrozumieć 
powszechnego. Przepłaca lichy tytoń niemiec- 
ki, podczas, gdy w kraju posiada w tej samej 
cenie znacznie lepsze papierosy krajowe. 

To już nie snobizm, a groźne przestępstwo. 
к S. K. 

Wyjeżdżając na lato nie bierz ze sobą gotówki. 

Każdy Urząd Pocztowy wypłaca pieniądze 

z książeczki oszczędnościowej P. Et. © 
ЫАМИ 

Ale sam pośrednio wzywa słuchacza 
do dezercji: ustami służącej wypowiada 
zdanie, iż praca jest odpoczynkiem, bo 
pozwala... nie myśleć... 

Tak Ucieczka przed własnemi 
ślanii, nieraz jest wypoczynkiem... 

Sztuka Geraldy ego w czytaniu powin 
na sprawiać wielką przyjemność ze wzglę 
du na świetną formę literacką, subtelną 
ironię i 

my- 

nie banalne ujęcie, skąd inąd 
lego tematu. Na scenie powodzenie 

sztnki caikowicie zależy od wykonaw- 
ców, dwu tytułowych ról. Poza temi dwie 
ma osobami, nikogo właściwie w sztuce 
niema. Służąca i przyjaciel Jana, — wy- 
konywują w sztuce rolę wielokropków, 
czy kresek powieści, — są to tylko znaki 
pisarskie, wskazujące na pauzy. 

Dwie osoby całkowicie wypełniają 
sobą cztery akty sztuki. Mówią, wciąż 
mówią. Z tego mówienia tak łatwo jest 
zrobić straszliwą gadaninę, lub chociaż- 
by poprewne, ale nużące recytowanie. 
Sztuka wymaga nietylko doskonałego о- 
panowania pamięciowego i niezwykle 
subtelnego i umiejętnego operowania 
głosem, ale i wyjątkowo przemyślanej 
gry. Każdy ruch, każdy gest, spojrzenie, 
—- wszystko tu ma olbrzymie znaczenie, 
— bo tylko w ten sposób można stwo- 
rzyć pozory akcji, której w sztuce nie- 
ma. 

Czy artyści, którzy zorganizowali w 
Wilnie przpremjerę, należycie wywiązali 

  

  

się ze Sweg” 
nia... 

Śmiało można powiedzieć, tak. Acz- 
kolwiek rola Krystyny, nie całkowicie od- 
powiada charakterowi talentu (wybitne- 
go talentu), p. Janiny Romanówny, jed- 
nak artystka wykazała tak głębokie prze- 
myślenie roli i tak staranne jej opraco- 
wanie, iż stworzyła postać bardzo cieka- 

wą i ujmującą. Rola Krystyny jest tem 
trudniejsza, że właściwie nie jest przez 
autora zarysowana wyraziście, Krystyna 
to raczej tylho tło, na którem zarysowu- 
je się postać [ana. 

Jan jest csobą główrą w sztuce. Jan 
szuka siebie w Krystynie, — Krystyna 
zaś szuka w sobie Jana. 

W „historji dwojga serc“, skreślo- 
nych przez mężczyznę, sercu " męskiemu 
udzielono więcej uwagi, niż sercu niewie- 

ściemu. To też postać Tana jest wyrazist- 
sza, a rola nieco łatwiejsza. W opraco- 
waniu artystycznem p. Aleksandra Wę- 

» riezmiernie trudnego zada- 

gierki, rola |]ana nabrała szczególnych 
barw i życia, ' 

P. Helena Buczyńska, i p. Ryszard 
Łaciński tchnęli życia w blade role słu- 
żącej i przyjaciela Jana. 

Ze szczególnem uznaniem trzeba pod 
kreślić bardzo efektowną, wytwornie 
skromną oprawę dekoracyjną sztuki, pro 
jektu p. Zotji Węgierkowej. 

* * + 

W Letnim — „Roxy“. Przed paru 1a- 

w” 

W WIRZE STOLICY 
DOKTORZY NIE SĄ WINNI ŚMIERCI 

zdrowej przed operacją pacjentki. 

  

Karze się u nas cywili, za zabójstwo, do- 

liniarza za co setną kradzież, za komunizm, o 

iie się nie jest członkiem Legjonu Młodych. Za 

głupotę, nieudolność i podejmowanie się rzeczy, 

o których się nie ma pojęcia — nie ponosi się 

żadnej kary. Sąd uniewinnił zabójców, vel ope- 

ratorów pani Ufnowskiej, która chciała schud - 

nąć co znakomici doktorzy Rostkowski i 

Hellin jej solennie obiecali. 

Potęgi naukowe uniwersytetu warszawskie- 

go, zwaliły jak wiadomo całą winę za przed- 

wczesny zgon na samą nieboszczkę. Po tak u- 

danej operacji, tylko wyraźnie zła wola, mogła 

zaprowadzić inżynierową na tamten świat. 
Profesor Glatzel z Krakowa i Jurasz z 

Poznania, wysunęli całą masę objekcyj i za- 

rzutów. Zdawało się, że wobec ich fachowych 

twardych oświadczeń, nic już nie uratuje cięż- 

korękich rzezikrajków — tymczasem sąd nad- 

wyraz lekko obalił wszelkie argumenta profe- 

Ssorów. 

Sąd orzekł mniej więcej tak: 

Lokal operacyjny nie był idealny (pokój 

prźechodni, firanki), ale sto lat temu, operowa- 

no w jeszcze gorszych i jednak się udawało! 

A podczas wojny, krajano w żłobie, w stajni! 

Doktór Rostkowski nigdy nie robił opera- 

cyj, ale mógł namawiać zmarłą, bo wiedział, 

że takie operacje się robią i to dobrze. Zresz- 

tą on tylko asystował. 

Dr. Hellin operował przed wojną, od tego 

czasu przestał, ale przecie nie musiał wszyst- 

ko zapomnieć. Robił zawsze operacje nosa, nie 

piersi — nic nie znaczy, w każdym razie kra- 

jai. Jest stary, ale bywali inni, starsi chirurdzy. 

Operacja trwała 6 godzin — nie jest rze- 

czą bezwzględnie stwierdzoną, że operacja ma 

trwać krótko, może właśnie długa jest skutecz- 
niejsza. 

Wobec złego stanu pacjentki, należało 

przerwać w połówie operację — kiedy może 

ten zły stan okazał się właśnie po rozpoczęciu 

drugiej połowy, przytem jest rzeczą normalną, 

że operowany czuje się nieszczególnie.. 

Lekarze nie przewidywali śmiertelnego wy- 

niku, nie byli winni lekkomyślności!! 

Zatem pełna rehabilitacja zręcznych dokto- 

1ów. Rostkowski i Hellin są w oczach sądu 

królami polskich (i palestyńskich) chirurgów. 

Trzeba się spodziewać, iż sędziowie skierują 
do nich swe żony w celu upiększenia kosme- 

tycznemi zabiegami. Karol. 

Każdy może jechać na 
letnisko 

Wszyscy dziś mamy skromne budże- 
ty. Trudno, musimy zdobyć się na cier- 
pliwośc przetrwać ten tak zw. „kryzys* 
i czekać na lepsze jutro. Musimy żyć z 
ołówkiem w ręku. Inaczej nie sposób. 

Nadchodzi lato. Człowiek radby za- 
czerpiąć świeżego powietrza do zmęczo- 
nych płuc. Ale jak tu wyjechać? W mie- 
ście jeszcze jakoś można obejść się bez 
służącej, ale na wsi? Stać od rana do wie 
czora przy piecu kuchennym, puii! gorą- 
ce poty na samą myśl o tem uderzają. 
już lepiej zostać w mieście i chodzić z 
dzieckiem do ogrodu. Trudno... 

„Trudno”, mówi ten, komu brak in- 
wencji. Można wyjechać na wieś i bez 
służącej. Kuchnię wiejską nietylko zastę- 
puje całkowicie, ale ją nawet pod wszyst- 
kiemi względami przewyższa, spirytu- 
sowa kuchenka „Emes'. 

Na kuchence spirytusowej „Emes'*, 
niożna gotować wszystko: począwszy od 
szklanki wody gorącej, a skończywszy 
na najwytworniejszych potrawach. 

Stojąc przy małej, czystej kuchence 
„Emes*, nie trzeba ani, czekać na dobry 
cug” ani obawiać się dymu, swędu, brud 

nych rąk ani żaru, towarzyszącego nor- 
malnym kuchriom. Bez pomocy służącej 
każda pani w ciągu kilkunastu minut mo- 
że przy* ądzič na „Emesie“ najbardziej 
skomplikowary obiad. Nawet naczynia 
pani może sama zmyć, bo się nie brudzą, 
ani nie kopcą. na czystym ogniu denatu- 

'ratu. Zresztą, jeśli chodzi o mycie garn- 
ków. przyniesienie wody ze studni, za kil 
ka złotych można się wyręczyć z pomocą 
dziewczyny wiejskiej. 

Tak to, zaopatrzywszy się w kuchen- 
kę spirytusową „Emes*, można Śmiało 
wyruszyć na letnisko, bez obawy — паги- 
szenia skromnego budżetu. 

  

ty, sztuka ta była wystawiana w Wilnie, 
ale w nieco odmiennej interpretacji re- 
żyserskiej. Dyrektor « T. Trzciński, jak 
sam zaznaczył, starał się o wydobycie 
„tredrowskich* pierwiastków, tkwiących 
w sztrce amerykańskiej, przystosowanej 
do sceny europejskiej przez autora wę- 
gierskiego. 

Nie „amerykańskość* i „grotesko- 
wość'* sztuki, zwróciły na siebie uwagę 
dyr. Trzcińskiego, lecz pierwiastki serde- 
cznego, beztroskiego humoru, które w 
niej tkwią. 

Stąd większe jej ciepło, które zazna- 
cza się w obecnej interpretacji. 

Na tle wciąż się zmieniających za- 
bawnych sytuacyj w zwarjowanej (ach! 
jakże normalnej obecnie!..) — rodziny 

zarysowuje się ujmująca postać przemi- 
łego urwisa — złotej dziewczyny, uro- 
czej Roxy (J. Zaklicka). 

Co się dzieje na scenie w ramach 
trzech aktów — opowiedzieć niesposób, 
— trzeba to zobaczyć i uśmiać się do 
IE Zi 

Ale — ale... „Nie trzeba wylewać łez 
do mleka, bo i tak w niem jest dużo wo- 
dy..l“ 

Co znaczy ten tajemniczy aforyzm, 
może dowiedzieć się każdy, kto pójdzie 
na najbliższe przedstawienie „Roxy. 

Posłyszy i zobaczy wiele jeszcze cie- 
kawszego!... W. Charkiewicz.



  

kn 
race ziemne, a tembardziej prace 

wykopaliskowe wymagają dużo czasu. Z 
tego względu wszelkie badania  odby- 
wać się mogą bardzo powoli. 

Czytelnicy nasi będą poinformowani 
0 postępujących robotach w miarę uzy- 
skiwania nowych rezultatów. 

Rozkopy w Cielętniku prowadzone 
są z prywatnych funduszów, które po- 
zwalają na zatrudnienie jednego  tyłko 
robotnika. 

Wydaje się 
Urząd Konserwatorski 
mocą inicjatywie prywatnej 
dziewskiego. 

rzeczą konieczną, by 
przyszedł z po- 

ks. dr. Śle- 

* * * 

— Gromadząca się koło wykopalisk 
publiczność wcale nie ułatwia pracy. Dla 
dobra więc sprawy ograniczyć należy 
swoją ciekawość, gdyż oku laika nic po- 
za rowami i cegłami rozkopy nie pokażą. 
Szczególnie przestrzec trzeba rodziców, 
by nie pozwalali dzieciom zbliżać się do 
„wykopów, gdyż nie trudno o wypadek. 

* * * 

Za naszem pośrednictwem zwraca się 
ks. dr. Śłedziewski do wszystkich, kto z 
tradycji rodzinnei lub innych źródeł ma 
jakiekolwizk wiadomości, dctyczące daw- 
nego Zamku Dolnego i budowli zamko- 
wych, by zechcieli dostarczyć ewentual- 
ny materjał do Redakcji. 

nkopaliskach W 

  

Čili 
— Przy okazji odkryć w Cielętniku 

warto przypomnieć skąd nazwa „Cielęt- 
nik* pochodzi. Nie jest to nazwa dawna. 
Utarła się w wieku XIX, z powodu pasą- 
cych się tu cieląt. 

Aczkolwiek właściwsza byłaby nazwa 
— ogród zamkowy lub pałacowy — to 
jednak „Cielętnik* ma już tak silną na- 
turalizację, że wykorzenianie tej nazwy 
byłoby prawie niemożliwe. 

ж * * 

— w jednem z pisemek brukowych 
ukazała się wczoraj notatka 0 rzekomej 
krzywdzie, jka dzieje się  robotnikowi, 
pracjącemu przy wykopaliskach. 

Pomijając już bezsens podobnego że- 
rowania na zupełnie nieodpowiedniej 
„sensacji* — stwierdzić należy absolut- 
ną bezpodstawność tej wiadomości. We- 
dług zasiągniętych przez nas informacyj 
u kierownika robót p. inż. Pekszo — ro- 
botnik ów otrzymuje stawki takie same, 
jakie płaci Magistrat za roboty ziemne. 
Umowa była wyraźna i dobrowolna. Co 
więcej należność jest wypłacana  punk- 
tualnie i w umówionym wymiarze. 

Wysuwanie więc nieistniejących 
„krzywd niepotrzebnie stwarza atmo- 
sterę sensacji tam, gdzie jej niema ani 
śladu. Tad. C. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 
z dnia 10 czerwca 1933 r. 

Ciśnienie średnie: 160. 

Temperatura średnia: - 21. 

Temperatura najwyższa: -+ 24. 

Temperatura najniższa: + 10. 

Opad w mm.: 4,0. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.i.X.-£ 

na dzień dzisiejszy: 
ciepło. Słabe 

Wschód słońca g, 2,45 

Zachód słońca g 7,49 

Dość pogodnie i wiatry 

wschodnie. 

WOJSKOWA 

— Inspekcja gen. Składkowskiego— 

Przez wczoraj bawił w Wilnie wice-mi- 

m >:er spraw wojskowych gen. Składkow- 

ski. 
P. wice-minister 

spekcję w okolicy, a wczoraj 
łach wileńskich. 

— ODROCZENIA SŁUŻBY WOJSKO- 

WEJ. Poborowi którzy zrimiengają sta- 

rać się o oldroczemie służby wojskowej z 

stłudjów. lieometyczniych, względnie 

praktycznych iwiamii złożyć podania z do- 

łączeniem zaświadczenia, odniośnego za- 

kładu miaukiowego |oraz odpisu zaświiladcze- 
mika komisji poborowej do Słtarostiwa w 

ciągu 14-iu dni! po uznaniu ich za zdoliniyjch 
db czyninej służby wojskowej. 

Terminiujący iw, rzemiośle powinni skła- 

dać zaświadczenia o odbywaniiu mauk: 
terminajtomskiej. Gdyby okoliczności uza- 

sadniające prawo do ubiegania się o odro- 

czenie powstaly po upływie tych 14-tu 

dni, podania winne być wnoszone mie 

później jaki w 4 tygodnie od chwili uzy- 

skamia iwiadomości o (tych okolicznościach 

"Wi tych samych termihniajch podania adrezo 

walne do IKiomisarjatu Rządu składają po- 
borowi sb.rający się o, odroczenie służby 
wojskowej z tytułu prawi jedynych żywi- 
cieli, ale podania 'te przesyłają za pošred- 
niebwem: Klomisarjatu (Polileji. 

SKARBOWA. 

— WIPŁYWY SIKARBOWE. W miiesią- 
cu maju iwpłynęło do klas skarbowych w 
Wiilmie około 70 proc. mależności podatko- 
wych. Zmniejszenie się wpływów tłłuma- 
czyć mależy przesunięciem terminu płat- 

i miekitórych podałtłków z maja na 
czerwiec. 

przeprowadził in- 
w oddzia- 

  

— ZEBRANIE STOW. URZĘDNIKÓW 
SKARBOWYCH. Na podktawie art. 19 
statutu S. U. S. Zarząd Koła Wileńskiego 
zwołuje nia dzień 26 Iczenywiea 1933 raku ma 
godz. 18 w sallii posiedzeń Izby Skarjbor 
wej (W. Pohulanka 10 pokój Nr. 24). — 
Nadzwyczajne Wialne Zebramie członków 
Koła Wileńskiego z następującym porząd- 
kiem dziennym: 

1) Sprawa wysokości składek członikow- 
skich. 

2) Uzupelniiające wybory, do Zanządu 

3)Sprawa gremjalnego zapisania się 
członików Koła ma członków [Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 

' 4) Wolne wnioski, 
W nuzie braku kompletu członków 

przewidzianego (w art. 13 statutu, następne 
Nadzwyczajne Zebranie członków Kołat 
odbędzie się tego samego dnia o godz. 18 
m. 15. 

AKADEMICKA. 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akademic- 

ków, zawiadamia, że dnia 11 b.m. o godz. 8 
w kaplicy sodalicyjnej (Wielka 64) odbędzie 
się Msza Św. z Komunją św., poczem šniada- 
nie i zebranie ogólne. 

— Z KOŁA FILOZOFICZNEGO STUD. 
U.S. B. W poniedziałek! dnia, 12 czerwca 
1933 m. o godz. 0-tej (odbędzie się w: to- 
tefiz Seminarjum Filozoficznego,  Zamiko- 
ma 11, XIII Zebranie Naukowe Koła z re- 

feratem Kol, St. Wawrzyńczyka, p. t. — 
„Kmyfterjum Dobra w etyce Nikomachej- 
sikiej Amystotelesa“ 

(Po referacie dyskusja. Wstęp wolny. 

Goście miłe widziani. 
— KOŁO ETNOLOGÓW STUD. U.S.B. 

(Wi pomiedziałek dnia 12. VI. b. r. o godz. 

20-tej odbędzie się w lokalu Seminarjum 

Aricheologji Klasycznej Zamkowa 11, ze- 
bnajniie naukowe nia porządku dziennym re- 
ferat p. Leona Kalinowskiego p. t. „Bee 
szkiry” z przezroczami. (Wstęp wolny. — 
Goście mile widziani. 

— Z AKAD. ODDZ. ZW. STRZELEC- 
KIEGO. Nieniejsze mpodaje się do wisdo- 
mości czloników) Oddziału, że we czwu prtek 
mia 15 czerwca b. r. o godz. 10-tej od- 
będzie się ostatnie przedwakacyjne  ze- 
branie A. O. Z. 5. 

Obecność członków i kandydatów: bez- 
względnie konieczna. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
‚ — Baczność oficerowie rezerwy- Zarząd 
Koła Wileńskiego ZOR, zawiadamia, iż 12 
czerwca r.b. (poniedziałek) o godz. 19 min. 30 
w lokalu ZOR (ul. Wielka 33) p. Ksawery Pru- 
szyński po powrocie z Palestyny wygłosi dla 
członków ZOR, odczyt pod tyt. — „Renesans 
Ziemi Obiecanej". 

— Herbatka u Peowiaków. — Dzisiaj, w nie- 
dzielę dn. 11 bm. o godz. 18, w lokalu ob. W. 
Kowalskiego, ul. Żeligowskiego 4, odbędzie 
się herbatka towarzyska, na której wygłoszo- 
ne zostaną referaty ob. Z. Nagrodzkiego: „Wy- 
prawa wileńska r. 1919 w sprawozdaniu cywi- 
la“ oraz ob. A. Pudło „Program pracy na rok 
1933—34“. 

— Zarzad Wileūskiego T-wa Opieki nad 
Dziećmi zawiadamia członków Towarzystwa, 
że 20 czerwca w Sali Schroniska, « ul. jakóba 
Jasińskiego 20-22, odbędzie się o godz. 6-ej 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
T-wa. O ile Zgromadzenie w oznaczonym ter- 
minie z braku quorum nie dojdzie do skutku, 
drugie zebranie odbędzie się tego samego dnia 
i w tymże lokalu o godz. 6 i 

Porządek obrad: 
1. Zagajenie. 
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza. 
3. Sprawozdanie ogólne z działalności To- 

warzystwa w 1932—3 roku. 
4. Bilans i Rachunek Strat i Zysków. 
5. Sprawozdanie ogólne i kasowe poszcze- 

gólnych instytucyj Towarzystwa. 
6. Preliminarz na rok 1933/34 tych instytu- 

cyj. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
8. Zatwierdzenie bilansu, sprawozdań i pre- 

liminarza. 
9. Wybory członków zarządu. 

10. Wolne wnioski. 
Osobne zaproszenia nie będą rozsyłane. 
— BACZNOŚĆ PODOFICEROWIE RE 

ZERWIY. [W niedzielę, dnia 11 b. m. o g. 
16-tej iw lokalu Koła odbędzie się infor- 
macyijne zebri:(aie, mal kitórem p. prof. Ma- 
trustzikiewicz iwybłosi odczyt z dziedziny 
wychowania obywatelskiego. Jednocześ- 
mie odbędzie się prelekcja na (temat: 
„Nłapolecni I"*. — Goście mite widziani. 

— WIALNIE ZGROMADZENIE CZŁON 
КОУ WILEŃSKIEGO ODDZIAŁU POL- 
SKIEGO T-WA HISTORYCZNEGO odbę- 
dzie się dniia 18 b. m. we wtorek w pienw- 
szym 'terminie o godz. 6 wiecz., w! drugim 
— bo godz, 6.30 wiiecz. w: lokalu Seminea- 
jum Histor. (Zamkowa 11). Na ponząd- 
ku dziennym: 1) referat p. dr. Mawiji 
Łowmiańskiej p. t. Sprawa Grzegorza O- 
ścika me. tle zdrad w W. X. L. ma rzecz 
Moskwy, 2) wybory uzupełniające do Za- 
rządu (prezesa i człomkówi zarządu). Go- 
ście mile widziani. 
Lim SOCZYSTE DEO OTOK 
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— Prywatna Szkoła Powszechna im. E 

Czackiego Steiana Świętorzeckiego przy koed. 

gimnazjum im. T. Czackiego: w Wilnie (z peł- 

nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 

czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 

lu l-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 

roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. gimnazjum im. T. Czackiego bę- 

dą czynne klasy od Il do VIII. Egzaminy wstęp 

ne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum roz- 

poczną się dnia 16 czerwca O godz. 8 rano. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 

dziennie od 10 do 13 kancelarja gimnazjum 

przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10.56. gmach wła 

sny obszerne boisko, (w zimie ślizgawka) i 

ogród szkolny. 

— Gimnazjum Koeduk. Humanistyczne F. 

Welera z prawami państwowych, Dabrowskie- 

gc 5, podaje do wiadomości, że egzamina wstę 

pne do klasy I — VII rozpoczynają się dnia 

16 czerwca. 
rrzy gimnazjum czynna jest koed. szkoła 

powszechna w składzie I — VI oddz. Zapisy 

do szkoły powszechnej odbędą się w tym że 

terminie. 

— Szkoła Zawodowa Sióstr  Salezjanek 

podaje do wiadomości, iż zapisy uczenic na rok 

szkolny 1933 — 34 rozpoczęły się i będą trwa 

ły do 20 sierpnia r.b., Kandydatki do klasy 

I przyjmowane są po ukończeniu 4-ch oddzia- 

łów szkoły powszechnej. ч 
Bliższych informacyj udziela kancelarja co- 

dziennie od godz. 12 do 2 i od 4-tej do 6-tej 

przy ul. Stefańskiej 37, tel. 455. 
Siostry Salezjanki prowadzą przedszkole, 

— internat, po cenie bardzo przystępnej. 

— Kierownictwo Szkoły Powszechnej Zgro 

madzenia S.S. Wizytek w Wilnie — Rossa 2 
ogłasza, że kancelarja szkolna przyjmuje poda- 
nia nowowstępujących uczenie do oddz. Il — 
VI włącznie codziennie. od godz. 9 rano do 4 
po poł. z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 

— Roczne Kursy Pielęgnowania i wycho- 
wania dzieci egzystujące od 1925 roku w Wil- 
nie. Program obejmuje kurs teoretyczny i pra- 
ktykę w szpitalach, przedszkolach i żłobkach. 

W kursach biorą udział profesorowie USB. 
Docenci, oraz lekarze specjaliści w chorobach 
dziecięcych. 

Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocznych 
Kursów Handlowych przy ul. Mickiewicza 22— 
5 od godz. 5 — 7 wiecz. codzień oprócz 
świąt. Tel. 16—02. 

— Egzaminy publiczne w Konserwatorjum. 
— Zwyczajem dorocznym odbędą się egzaminy 
publiczne wybranych uczniów i uczenic Kon- 
serwatorjum w terminach następujących: 

Dn. 12.6 (godz. 10 rano) egzamin ostatecz- 
ny dła kończących; dn. 12.6 (godz. 5 i pół 
po poł.) — egzamin klasy skrzypiec, śpiewu, 
kontrabasu i instrumentów dętych; dn. 13.6 
(godz. 5 i pół) egz. klas fortepianowych prof. 
prof.: Dąbrowskiej, Kaduszkiewiczowej, Roma- 
szkowej, Świętorzeckiej, Tymińskiej i Ziembi- 
ckiej; dn. 14.6 (godz. 5 i pół po poł.) — egz. 
klasy fortep. prof. C. Krewer; dn. 15.6 (godz. 
5 i pół po poł.) — egz. klasy fortep. prof. Ki- 
montt-Jacynowej. 

Doroczny popis publiczny odbędzie się dn. 
18.6, o godz. 12 w poł. 

"Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego i 

wątroby, kamieniach żółciowych i żółtaczce, 

naturalna woda gorzka „Franciszka-Józefa* zna 

komicie ułatwia trawienie. Zalecana przez le- 

ODCISKI 
M ZGRUKIAŁĄ.SKORĘ | BRODAWKI 

@ ЧООа еа 

A MPS) PAZ LI 

RÓŻNE 
` — PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHO 

WY. Podaje się do wiadomości, iż osoby 
pragnące wziąć udzieł w pielgrzymee do 
Częstochowy,  połączoniej m wycieczką do 
Warszawy — Kiralkowia — Zakopanego, — 
mogą się zapisywać na listę uczestinilków 
tylko (do, dnia 15 czerwca (włącznie) w 
kanceb:irj Komitetu Organizacyjnego Akcji 
Katolickiej parafji Ostrobramskiej w 
Wilnie, przy ul. Bazylljańskiej Nr. 1/3 
m, 16 wi godzinach: od 9 — 12 i od 15—18 

Koszta przejazduu koleją tam i z po- 
wrotem łącznie 2 koszłtamil orgenizacyj- 
memi: Ikl. Il-gą 47 zł., kl. ITI-cią 32 zł. 50 

groszy. 
Odjazd mastąpi dnila: 3 lipca: 1933 r. 
Podróż będzie itrwiała 12 dns. 
Bliższe szczegóły udziela Komitet przy 

zapisach. 

— Radcowie Izby Rolniczej. — W 
wyborach, przeprowadzanych przez po- 
szczególne Okr. T-wa Org. i Kółek Roln. 
w czasie od 24 do 31 ub. m. powołani zo- 
stali w charakterze radców Wileńskiej 
Izby Rolniczej pp. pos hr. Emeryk Hut- 
ten-Czapski (pow. Słonim), Andrzej hr. 
Rostworowski, prezes O.T.0. i KR. 
(pow. Szczuczyn), Konstanty Sielužy- 
cki, prezes O.T.O. i K. B. (pow. Stołpce), 
pos. Mieczysław Górski (pow. Lida), 
Zygmunt Jarmoliński (pow. Nieśwież), 
inż. Cz. Dębicki, prezes O.T.O. i K.R. 
(pow. Wołożyn), Ant. Dulęba (pow. No- 
wogródek) i p. Hałaburda (pow. Barano- 
wicze). 

— ZARZĄD OKRĘGU 'WILEŃSKIE- 
GO P. C. K. dziękuje konporacjom Villnien- 
sia, Concordii: Lecnidania ii Uniitaniia, krtó- 
re z pośród wszysłtkich kojrporacyj akade- 
miekich w Wilnie, zaproszonych do współ- 
pracy (podczas Tygonia IP. Ć. K,, zgłosiły 
się dnia 4 czerwca r. b. i przeprowedziky 
mczdawnietwo ulotek, oraz rmozsprzedaż bro- 
szur pmopagainidowych na rzecz Czerwone- 
go Krzyża. 

— SAMOCHODAMI CIĘŻAROWEMI 
NIE WOLNO PRZEWOZIĆ LUDZI. 
Płatny bądź bezpł:(tniy: pnzewóz osób  sa- 
mochodami ciężamowemi ii! półciężarowemi 
w różnych celach a przeważnie w celach 
turystyczno - wycieczkowych, jest zaka- 
zany. 

Przepisy, o ruchu pojazdów mechsńicz- 
mych poza szczegółowo omówionemi wypad 
kami kategorycznie zabraniają tego mo- 
džaju przewozów, ia! to ze względu ma po- 
rządek i bezpieczeństwo. 

Samochody, cięż:rowe nie są bowiem 
przystosawene do podróży, osób i niie gwa- 
rantują bezpieczeństwa oraz" wygody ja- 
dących 

    

    

         

PĘD BYDŁA. W ub. tygodniu na 
tamg miejski spędzono 1675 sztuk bydła i 
nierogacizny, Na konsumicję miejscową 
1597 sztuk, pozostałe zaś załkupiły poblić 
skie gminy. Ceny. w porównaniu z poprze- 
dnim tygodniem pozostefły bez zmian. 

Najlepszym środkiem regulującym trawienie 
Naturalna Sól Morszyńska Gen. Repr. Dr. 

K. Wenda, Warszawa, Krak. Przedm. 45. 

Poselskie zebranie sprawo- 

zdawcze na Zwierzyńcu 
W niedzielę dnia 11 b.m. o godz. 13 odbę- 

dzie się w dzielnicy Zwierzyniec (lokal iabry- 
czny p. Tomaszewskiego ul, Lipowa 4), zebra- 
nie członków i sympatyków BBWR, zorganizo- 
wany przez Radę Grodzką. Na zebraniu tem 
wygłosi reierat na temat pracy ostatniej sesji 
sejmowej, poseł wileński dr. Stefan Brokowski. 
Wstęp na powyższe zebranie dla członków Ra- 
dy Grodzkiej i sympatyków BBWR. — wol- 
ny. 

  

Manifestacje m. Rakowa ku 

czci Pana Prezydenta Rzpilitej 
Z m. Rakowa w powiecie Mołodeczań- 

skim donoszą: w niedzielę 28 maja r.b. odby- 
ło się tutaj zwołane przez komitet gminny 
BBWR. zebranie ludności, na program które- 
go złożył się odczyt p. Leona Meynartowicza z 
Mołodeczna, na temat obecnej sytuacji politycz 
nej + gospodarczej kraju, oraz znaczenia po- 
nownego wyboru na stanowisko Prezydenta 
Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego. 

Zebrani wysłuchawszy wywodów prelegen 
ta nie szczędzili słów oburzenia pod adresem 
opozycji, która działa na szkodę państwa nsi- 
łując wichrzyć stosunki w kraju i w związku 
z tem uchwalili rezolucję, potępiającą stanowi- 
sko opozycji względem najżywotniejszych za- 
gadnień ogólnopaństwowych. Zebranie uchwa: 
lilo wślad za tem wysłanie depeszy hołdowni- 
czej do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

  

Wkłady oszczędnościowe 
w P.K.Q. w m-cu maju 1933 r. 

W miesiącu maju wkłady oszczędnościowe 
jak i liczba oszczędzających w P.K.O. wykazu- 
ja dalszy poważny wzrost. 

Wkłady oszczędnościowe wzrosły 0 
3.266.624.— osiągając na dzień 31.5 1933 stan 
417.546:321 zł. łącznie zaś z wkładami, pocho- 
dzącymi z waloryzacji dawnych wkładów mar- 
kowych zł. 445.383.923.—. 

Jednocześnie ze wzrostem wkładów oszczę- 
dnościowych wzrosła w tym czasie i liczba 
oszczędzających w P.K.O. W ciągu m-ca ma- 
ja P.K.O. wydała 21.071 nowych książeczek 
oszczędnościowych, osiągając na dzień 31.5 
1933 r. ogólną liczbę 996.141 książeczek łącz- 
nie zaś z książeczkami pochodzącemi z wałory- 
zacji 1.031.305 książeczek. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 214—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

  

      
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

— Dnia 8 czerwca r.b. na posiedzeniu 
Zarządu T-wa (pierwszem po Walnem 
Zgromadzeniu) dokonane zostało, zgod- 
nie ze statutem, ukonstytuowanie Zarzą- 
du na r. 1933—34. 

Na osierocone przez zgon ś.p. Alfon- 
sa Parczewskiego stanowisko prezesa 
T-wa został powołany profesor i b. rek- 
tor U.S.B., członek Akademji Umiejętno- 
ści, dr. Marjan Zdziechowski. 

Na inne stanowiska zostali obrani: na 
wiceprezesa i kierownika działu rękopi- 
sów proi. dr. Stanisław  Košcialkowski 
(ponownie), na sekretarza sędzia 
Aleksander Jodziewicz (pon.), na kie- 
rownika bibljoteki — prof dr. Stanisław 
Zajączkowski, na kustosza zbiorów mu- 
zealnych — Michał Brensztejn  (pon.), 
na skarbnika — kwestor Jozei 1 Dunaj 
(роп.), na redaktora wydawnictw — ks. 
prof. dr. Bolesław Wilanowski  (pon.), 
na administratora nieruchomości — nota- 
rjusz Władysław Hołownia, na kierowni- 
ka działu wymiany wydawnictw — do- 
cent dr. Jan Safarewicz. Ponadto w skład 
Zarządu wchodzą obecnie: prof. dr. Wła- 
dysław Dziewulski, doc. dr. Ryszard Mie- 
nicki, prof. dr. Jan Oko, prof. dr. Józef 
Trzebiński reprezentujący wydziały 
naukowe lIowarzystwa. 

— Z KOWNA DO WILNA. Prasa ko- 
wieńska donosi, że na Litwę przybywa pu- 
bllilcysta szwiądzki Karfilbnink, który po 
zwiedzeniu Kowna i. Kłajpedy przybędzie 
do Wilna. 

TEATR I MUZYKA. 

— Wielka kreacja Jadwigi Zaklickiej! — 
Wezorajsza premjera „Roxy“ — ukazała nam 
bez maski oblicze świetnej artystki. Jeśli o 
sławnych aktorach mówi się, że posiadają 100 
oblicz — takie określenie ujmuje może najle- 
piej różnorodność talentu Zaklickiej. 

Próby „Roxy”* odbywały się, jak wiemy, 
pod znakomitym kierownictwem dyr. Trzciń- 
skiego, to też wesoła ta sztuka została wycią- 
gnięta „na ostatni guzik”. 

Dziś wieczorem, o godz. 8 m. 15 — „Ro- 
ху“ po raz drugi. 

— Występy zespołu Reduty. — Zespół Re- 
duty, zostający pod kierownictwem j. Osterwy 
i M. Limanowskiego, zjeżdża na 2 występy, 
wtorek 13 i środa 14.6 (wyjątkowo o godz. 8 
m. 30 wiecz.). 

Tym razem Reduta daje przedstawienia tak 
atrakcyjne („„Murzynek*, „Człowiek, którego 
zabiłem''), że niewątpliwie Teatr Letni zapełni 
się po brzegi. Bilety po cenach niepodwyższo- 
nych już do nabycia w kasie Lutni. 

— Popołudniówka niedzielna (11.6, o godz. 
4-е] pop.). — W gorące popołudnie niedzielne 
rozbrzmiewać będzie wesoła wrzawa w Tea- 
trze Letnim. Nareszcie egzotyczny  kostjum 
DŻIMBI będzie pasował do pogody, która na- 
reszcie jest już latem. Ceny na popołudniówkę 
zniżone. 

— Tani poniedziałek. — W poniedziałek 
12.6, o godz. 8 m. 15 pierwszy raz wieczorem 
po cenach zniżonych, ujrzymy szampańską far- 
sę Stefana Zagona „Dźimbi* — z gościnnym 
występem uroczej artystki Jadwigi Zaklickiej. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie wy- 
stępy zespołu Teatru Polskiego z Warszawy. — 
Dziś odbędą się dwa ostatnie przedstawienia 
zespołu Teatru Polskiego z Warszawy. Popoł. 
o godz. 4-ej po cenach zniżonych i wiecz. o g. 
8.30 odegraną będzie przecudowna sztuka Ge- 
raldy'ego „Jan i Krystyna”. Sztuka ta ze wzlę- 
du na interesujący problem i świetne wykona- 
nie zespołu z Janiną Romanówną i Aleksandrem 
Węgierko na czele, wywołała ogólne zaintere- 
sowanie. Opracowanie reżyserskie A. Węgier- 
ko. Urządzenie wnętrz pomysłu art. mal. Zofji 
Węgierkowej. Na przedstawienie wieczorne — 
zniżki ważne. 

— Występy teatru muzycznego „Lutnia* — 
w Białymstoku. — Dziś zespół teatru muzycz- 
nego „Lutnia” wystawia w Białymstoku popoł. 
„Peppine”, wieczorem zaś „Kobieta, która wie, 
czego chce* z H. Makowską na czele. 

W poniedziałek zespół powraca do Wilna, 
we wtorek zaś udaje się w pełnym. składzie 
na dalsze występy do Krynicy. 

— Rewja humoru i tańca. — Od soboty 
17 czerwca gościć będzię Rewja humoru i tań- 
ca „Na paryski wzór* pod art. kierownictwem 
Witolda Zdzitowieckiego. Udział biorą:  Dow- 
munt,  Wilińska Ninka, Balcerkiewiczówna, 
Brochwiczówna i wiele innych osób. 

PAB SOS KS 
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ZIEMIANIN WOJ. 

EMASZKO 
WILEŃSKIEGO 

zmarł w Wilnie 9 czerwca 1933 r. przeżywszy lat 60. 

Nabożeństwo żałobne w kościele po-Tryuitarsk'm na Antokolu 12 VI o g. 10. 
Pogrzeb w Horodyszczu, w grobie rodzinnym 14 VI. 1933 r. 
O czem zawiadamia w głębokim smutku pogrążona 

UE LRA TS BA PRN + 

IEMASZKO 
OBYWATEL ZIEMSKI 

zmarł w Wilnie dnia 9 czerwca b r, 
Nabożeństwo żałobne za spokój Jego duszy zostanie odprawione w ponie- 

działek 12 czerwca o g:dz, 10 w kościele po-Trynitarskim na Antokolu. 
Złożenie zwłok do grobów 1odzinnych na cmentarz w Wilejce pow. nastąpi 

KAROL $5 

13 czerwca b. r. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają MIESZKAŃCY M. PARAFJAK ów 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWIA — Głos serca 
CASINO — Adjutant Jego Wysokości 
HELIOS — Miłostki księcia pama. 
HOLLYWOOD — „Tajemnica ? sełore- 

tarki. 
PAN — Szalony karnawał 
ŚWIATOWID — Parada miłości 
ADRJA — Afera mężatki, 

Kawalerowie dzikiego zachodu. 
LUX — „Umiedziona“. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Skradziony rower. — Rower wartości 
100 zł. skradziono z korytarza domu przy ul. 
Zawalnej Nr 25 na szkodę p. Marjana Pieku- 
towskiego. Skradziony rower znaleziono u 
Rachmiela Kaznańczyka przy ul. Wingry 25. 
Rower zakwestjonowano. 

— Podrzutek. — Na rynku drzewnym znale- 
ziono w dniu 9 bm. podrzutka płci żeńskiej, w 
wieku około 2-ch tygodni. Niemowlę umieszczo 
no w przytułku Dzieciątka Jezus i wdrożono 
dochodzenia. 

— SAMOBÓJCA! (W) ZAKRECIE. W 
desiie mia Zakrecie usilował olddebnać sobie 
życie 25 letni Semgjusz Guryk (Szeptydkie- 
go 7). Z mozeiętemii arferjamii męki odiwie 
ziłomio: go: dł szpitala żydowiikiego. 

— PODRZUCONIE DZIECI — Na ul. 
Zamikowej u wylotu ma pl. Magdaleny, — 
znaleziono troje dzieci wi wieku 7, 6, 4 lat 
porzuccnych przez nieznamych rodziłców. 

Podrzultików skierowano do przytułku 
tut. 

AWANTURNIK.  W piwiarmi przy ul, 
Śniieęgowiej 4, aresztowalno pijeneago osob- 
nika, Kkitóry: usiłował strzelać do obecnych. 

SAMOZWAŃCZY  SEKIWESTRA- 
TOR. (W! mileście grasuje jakiś loszust, — 
kitóry: podjąc się za (sekiwesttinaftoria! skar- 
bowego  inkasuje inlależności z tytułu za- 
leglości podatkowych, 

iPrzy; (wpłalcainiiu mależmości  sekwiestra- 
orom należy żądać wypisania kwitu z 
pieczątką urzędu skarbowiego onez legi- 
tymacji, 

WILNO — TROKI 

— UTONĘŁO DZIECKO. — We wsi Wit- 
kowszczyzna, gm. rudomińskiej utonęła w sa- 
dzawce podczas zabawy 'w dn. 9 bm. 3-letnia 
dziewczynka Helena Gasiulewiczówna. Zwłoki 
wydobyto. 

— POŻAR LASU. — W gminie orańskiej od 
ogniska rozpalonego przez pastucha zapalił się 
las koło wsi Drućminy. Płomienie zniszczyły 
pnie drzew do wysokości 4-ch metrów na prze- 
strzeni 15 hektarów. Poszkodowani mieszkańcy 
wsi Drušminy obliczają swe straty na 1.000 zł. 
Spaliło się trochę drzewa opałowego w sąsied- 
nim lesie państwowym. 

WILEJKA 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Z Wiłejki 

piszą o usiłowanem  samobostwie mieszkanki 
maj. Murożyszcze, 21-letniej Zofji Protasowej, 
która wypiła większą dozę esencji octowej. 
Odratowano ją przy pomocy wezwanego leka- 
rza. Życiu jej nie grozi niebezpieczeństwo. 

MOŁODECZNO 

— STRZAŁY ODPALONEGO. — Mieszkan 
ka wsi Rogozy, gm. i pow. mołodeckiego, An- 
na Krzywiec zawiadomiło policję, że będąc w 
polu w godzinach wieczornych spotkała swe- 
go znajomego Wiktora Karpowicza, który rze- 
komo nakłaniał ją do małżeństwa, a gdy spot- 
kał się z rekuzą, dobył rewolweru i załadował 
go. Widząc to Krzywiecówna poczęła uciekać, 
zaś Karpowicz strzelił za nią dwukrotnie. Nie 
umie ona powiedzieć, czy Karpowicz celował 
do niej, czy też strzelał w górę na postrach. 

POSTAWY 
— ZABITY W BÓJCE. — We wsi Woło- 

chy, pow. postawskiego, w czasie zabawy 
przyszło do kłótni, a następnie bójki, w czasie 
której Szurpik Włodzimierz tak silnie uderzył 
kijem w głowę Antoniego Antucha ze wsi Za- 
brodzie, iż ten w dniu 9 bm. zmarł, nie od- 
zyskawszy przytomności, 

Radjs wileńskie 
Niedziela, dnia 11 czerwca 1933 r. 

10,05: Transm. nabożeństwa. 11,57: Czas. 
12,10: Kom. meteor. 12,15: Koncert kolejarzy. 
13,00: Muzyka lekka z Ciechocinka. 14,00 Do- 
kąd zmierza spółdzielczość w Polsce — odczyt 
14,15: Kom. roln.-meteor. 12,40: Wyścig samo- 
chodowy. 14,45: „Zielone Świątki" odczyt. 15,05 
Audycja dla wszystkich. 15,00: Audycja dla 
młodzieży. 16,30: Kącik językowy. 16,45: „Ro- 
la spółdzielczości w życiu gospodarczem i spo- 
łecznem Wileńszczyzny” odczyt. 17,00: Trans- 
misja Międzynar. zawodów konnych. 17,30: 
Koncert. 18,10: Transm. finisha wyścigów sa- 
mochodowych. 18,40: Litewska audycja literac- 
ka. 18,55: Komunikaty. 19,00: Słuchowisko. 
19,40: Skrzynka techn. 19,55: Program na po- 
niedziałek. 20,00: Wieczór kultury ludowej. — 
22,00: Muzyka taneczna z Ciechocinka. 22,25: 
Wiad. sport. 22,40. Kom. meteor. 22,45: Muzy- 
ka taneczna z Ciechocinka, 23,00: Kom. o mię- 
dzynarodowych zawodów konnych. 

  

RODZINA. 

   

    
   

    

Likwidacja komitetu odbudowy 

kościoła garnizonowego 
W sobotę, 10 bm., o godz. 18-ej, na walnem 

zebraniu sprawozdawczo - likwidacyjnem Głów 
nego Komitetu Odbudowy Kościoła Garnizono- 
wego Św. Ignacego w Wilnie, odbytem w Wiel 
kiej Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie 
go, nastąpiło zamknięcie prac tego Komitetu i 
likwidacja jego: 

Wszystkim Wilnianom doskonale wiadomo, 
iż w miejscu, na którem wznosi się dziś i otwar 
ty jest Kościół Garnizonowy, jeszcze w roku 
1925 stały ruiny rosyjskiego kasyna garnizono- 

wego. ‚ 
Zbudowany w roku 1622 przez biskupa Wo- 

łowicza, kościół również pod wezwaniem Św. 
Ignacego zamknęli Rosjanie w roku 1798, po- 
dzielając go na 3 piętra, na których mieściły 
się salony i biura kasyna oficerskiego. Kościół 
otoczono rozmaitemi przybudówkami. 

Od roku 1925-go, dzięki 3-letniej intensyw- 
nej pracy Komitetu Odbudowy, kościół powstał 
z gruzów i w dniu 26 września 1929 roku odby- 
ło się w obecności Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Mościckiego uroczyste poświęcenie i 
oddanie kościoła do użytku Garnizonu Wileń- 
skiego. 

Naprzekór kilkakrotnie wyższym pierwotnie 
kosztorysom odbudowanie kościoła kosztowało 
170.000 złotych, pochodzących z  subsydjum 
rządowego i z ofiarności społeczeństwa. 

Komitet Odbudowy powstał i pracował pod 
protektoratem Pana Marszałka Piłsudskiego, 
który interesował się wielce sprawą odbudowy 
świątyni. Prezesem Komitetu Głównego był o- 
becny Marszałek Senatu W. Raczkiewicz, wi- 
ceprezesami zaś Ś. p. ks. biskup dr. Władysław 
Bandurski i ks. biskup Michalkiewicz. 

Odbudowy dokonano wg. projektu Wilnia- 
nina inż. arch. $. p. Pawła  Wędziagolskiego, 
główny ołtarz projektował inż. arch. Jan Bo- 
rowski, polichromję w absydzie wykonał art. 
malarz prof. Matusiak. 

Na czele Wydziału Wykonawczego stał wiel 
ce zasłużony Ś. p. gen. Pożerski i jego po- 
przednik generał  Paslawski, w Wydziale 
pracowali płk. jan Ożyński, inż. architekt prof. 
Otton Krasnopolski jako rzeczoznawca, wresz- 
cie zasługi około doprowadzenia do skutku dzie 
e odbudowy położył niestrudzony sekretarz ko- 

itetu prof. U.S.B. ks. Michał Sopoćko, były 
probszcz Garnizonu Wileńskiego, który był 1ni- 
cjatorem tego dzieła. 

Na dzisiejszem zebraniu po wysłuchaniu 
sprawozdania wydziału wykonawczego i komi- 
sji rewizyjnej, udzielono wydziałowi absoluto- 
rjum komitet zakończył swą działalność, prze- 
kazując gotowy kościół bez długu władzom 
wojskowym. 

Zebrani uczcili przez powstanie pamięć 
czternastu członków Komiteu Odbudowy, któ- 
rzy zmarli od roku 1925, w tej liczbie pamięć 
J. E. ks. biskupa dra Władysława Bandurskie- 
go, Ś. p. generała Olgierda Pożerskiego i proje- 
ktodawcy ś. p. Pawła Wędziagolskiego. 

NA BEZROBOTNYCH 
DZISIAJ, W NIEDZIELĘ, PIERWSZY 

DZIEŃ LOTERJI NA BEZROBOTNYCH. 
LOSY, KTÓRE KOSZTUJĄ TYLKO 
50 GR., POWINNY BYĆ ROZCHWYTA- 
NE. WYGRYWAJĄC PIĘKNE FANTY, 
RÓWNOCZEŚNIE PODAMY DŁOŃ P0- 
MOCNĄ TYM WSPÓŁOBYWATELOM, 
KTÓRZY BEZ WŁASNEJ WINY NIE 
MOGĄ ZNALEŹĆ PRACY I CIERPIĄ 
NĘDZĘ. 

Ofiary 
Małgorzata hr. Potocka z majątku Rudka 

na Komitet uczczenia pamięci Lwa Sapiehy 50 
złotych. 

Jerzyk Herubowicz z Kozłowszczyzny ko- 
ło Słonima na uporządkowanie grobu Lwa Sa- 
piehy zł. 3. 

Za wielce owocną pracę p. Władysława 
Malinowskiego, twórcy i organizatora Kasy 
Pożyczkowo-Oszczędnościowej Pracowników 
Skarbowych w Wilnie, walne zebranie wyraża 
gorące podziękowanie i dla uczczenia jego za- 
sług składa 50 zł. na nędzę wyjątkową we- 
dług uznania redakcji. 

Zamiast wieńca na grób š. p. kpt. Tadeu- 
sza Jana Góreckiego podoficerowie i urzędni- 
cy D.O. War. Obszaru Warownego Wilno, zło- 
żyłi bezpośrednio ofiarę na L.O.P.P. w wyso- 
kości 18 zł. 50 gr. 

Gstrzeżenie 
Ostrzegam fotografów amatorów przed fir- 

mą Wojczyka, gdzie zniszczono mi dane do 

wywołania filmy częściowo przez nieumiejęt- 
ność, a częściowo przez abnegację, wsadzając 
cały tuzin kupą do wywoływacza. Dodam, że 

zachowanie się funkcjonarjusza firmy było aro- 
ganckie. Chcący przekonać się mogą obejrzeć 
filmy w firmie „Polfot*, gdzie zostawiłem je 
do oglądania inż. Ludwik Borowski, ul. Rzecz- 
na 12—11. 

  

  

Wyścigi i zawody konne na Pośpieszce 
Dziś w pierwszym dniu wyścigów na 

Pośpieszce będziemy obserwować trzy 
biegi na przełaj. 

Do pierwszego, na dystansie 32090 
mtr. (nagr. 300 zł.) zapisało się trzyna- 

stu jeźdźców, do drugiego — na dystan- 
sie 3600 mtr. (nagr. 300 zł.) jedenastu i 
do trzeciego — na dyst. 3600 mtr. (nagr. 
400 zł.) dziesięciu. 

Początek o godz. 4 po poł.



  

nowogródzka 
— Z POSIEDZENIA ORGANIZACYJ- 

WOJEW. KiIOMITENU „ŚWIĘTA 

* IW! NIOWOGRÓDKU. Na zebra- 
izacyjnem Wojew. Komitetu — 

odbyjtem w Nowogród- 

  

   
„Święta Morza 
ku w di 

    ły  Świderskiiego, dłuższy, referat 
wygłosił 'wiceprezes Zarządu Głównego — 

        

    

    

m: (stępnie po ożywionej dysku- 

mo prognam obchodu Święta 

teriemiie  'włojetw. miorwiognódizkiego, 

dlokttosowiamy: dlo lokatinych rwamumików. Do 
kom'letu |W»ykonawiezego polwiołamo:  jaikio 
przewiadailezącego p. wieewiojewodę Fr. 
Godlewelkiego, jako kierownika sekcji fi- 
mamsicwej p. prezesa L. Wożjnio, ua kier. 

sskcjii propagardowej p. malecz. Szezepań- 
dego, ma kier, sekcji organizacyjnej @Ф. 

niaica. Giailaistleiwicza, raz Selkicji imprez p. 

Bokunową, 
Rówiaoicześniie  mojnioukiomistytuowainy 

Komiteii piosltiainjowit, že automatycznie, po 
zakończeniiu alkieji „Święta Morza”, tak K 

Komitet Wojewódzki, jak i powiatowe au- 
Ytomaftyjezniie poczną fumkicjonowiać  jałkio 
plzeówkiij ILigi Morskiej i Kolonijalnej. 

grodźięhyka | 
— KTO STAJE JUTRO DO KOMISJI 

POBOROWIJ. Jutimo, ww poniedziałek — 
dnia 12 czerwca b. r. stzją ido komisji 
pobomewiej w lokalu przy ul. Lisitłowskiego, 
wiszyłscy mężczyźni moczniika 1912, miazwi- 
ska których zaczyniają się literami K, M. 

— STRAJK W FABRYCE DYKTY. W 
fabryce dykty B-eil Bnem strajk trwa na- 
dni. Widniu 9 b. m. kierłowiniewio. fabryki 
zozpilakatoiwiało |obiwieszczenie 0 rwerbowia- 

lx wobolniików do pracy — przyczem do 
mor:  ltiegoż dniaj sglosiło — 138 

> do przyszłej pracy która w-g oś- 
liezeni:' dyrektora fabryki ma być 
zehtomiionia «w poniedzialek dn. 12 b. m. 

Mimo takiego stanu sprawy 2-ch mrobotni- 
ków Zawionwodkło Konstanty ii Miches Ben- 
jamiin w dniu 9 b. m. iwyjechali do Biia- 
łegositoku do Okiręgowegio Inspektora Pra: 
су, Z lzałżalemiem ma kierownietwio fabryki, 
że zamobkii były im wypłacalne częściowo 
w. postaci dykity, oraz, że niie zostały im 
wydane fkisiążeczki rozrachunikiowie, iwi któ- 
rych motiuje się tyefodhniiioiwa wypłata. 

— PODRZUCENIE DZIECKA. W dniiu 
wkzomajjszym zostało podrzucone pod mie- 
szbamile (Bn-tikowskiej Zofji dziedko płci 
męskiej rw! wieku około 2-dh (tygodni, — 
które umieszczono w Żłolbiku. 

KRADZIEŻE. Tyszkiewiiczowej Zofji 
(Pocztowa 5) skmadziono ma  Sieninym 
Rynku, z torebki 11 21. 

      

   

      

    

     

  

  

* w + 

r Tumielowi Stanisławowi: m-cowi wsi 
Łukliła pow. Sokóls o , skiradziiomo przy- 
wieziojaą ma rynek. 160 kg. wykę. 

Rioyiczewskiiemu Jialałowii (Bolttaniczna 3) 
sikyaidziionio rm wodociągowych ma sumę 
42 zł. 64 gm. 

— KRADZIEŻ KUR. Szamikiowej Marji 
(Kmzyżełki 4) skradziono pyłzez nileznanych 
sprawców 8 kur eo poszkodowana oblicza 
na 30 zł. straty . ' 

—POŻAR. W nocy mia 8 b. m. we wsi 
Starzyńcach gm. (W. Brzostowien wybuchł 
pożar, kitórego pastiwą (padło 5 stodół — 
pewadiując straty mia sumę około 6000 zł. 
Przyczynia. pożaru jnfie ustalona. 

— TEATR MIEJSKI, Dziś w niedzielę 
po maz ostatni po cenach popularnyich 4-ch 
Įkiowa komedija Mamcelego  Paymola i 
Pawla Nivoix „Hiaindlanze slamwy“. 
— SPORT. W dniiu dzisiejszym na sta- 

djonie O. K. III wozegrany zostanie mecz 
piłki miożniej 0 mistirzostimo kl. A. mi 
dzy drużyną 76 p. p. a „Kmafitem*. Wy- 
nók uzyskany w pierwszej rundzie w sto- 
sunku 9:2 (dla wojskowych, doda „/Kraf- 
ciamzom'* ducha: bojowiości — żeby nie pnze- 
grać „dulbelitiowo“. 

Dźwiękowe kina „APOŁLO" 
DOMINIKAŃSKA 26. 

TWAN MOZŻUCHIN I SUZY VERNON 
we wzruszającym filmie pełnym prawdy, życio- 
wej dramacie, którego akcja odbywa się na 

płonących piaskach pustyni. 

Sierżant X” 
„Człowiek, który umarł dla świata”. 
Nadprogram TYGODNIK FOXA. 

Wstęp od 50 gr. 

        

— Z POWODU „SŁONIMSKIEGO PLE 
BISCYTU". W ostatnim numerze „Orjen- 
su“, zamieszczoniy jest  artykiuł p. t. .„Sło- 
timeski: plebiseyt', zawienzjący m. in. pro- 
test spiołeczeństwa  słomimskiego przeciw- 
ko zwalczaniu metod, stosowanych tu przez 
00. Jezuiltów. Albentyńskich. 

Gdłyłby mie okoliczniość „pmzesadnego i 
już calkiem niezgodnego iz istotnym  sta- 

nem rzeczy 'odzwienciadlami: w nim ma- 
strojów. ludności poliskiej Słomima i zapa- 
tryiwamiia się jej ma kimwestję — obrządku 
wschodniego wogóle, a pracę OO .Jezui- 
tów w. szczególności — przeszedłbym mad 
artykułem tym, jako bemalną literaturą 
do porządku dziennego, nie zabierając 
miejsca w prasie. (W imię tedy prawdy 
kmeślę słów parę. 

+ Po przeczytianiu tej „obnony“ czy skargi 
odnsizu czytelnikowi staje sie wymažnem 2 ..... jakim 

celu apologja OO. Jezuitów zostałą napi- 
sama. 

Szczególiki z życia O0. Jezuitów wy- 
jęte, miikogo zresztą szerzej nie inlteresu- 
jące — zosb ty tu poddhwycone, rozdmu- 
dhiame i do gm.mie nliemat nadzwyczajnej 
dobroczynności i usłużliiwości dla społe- 
czeństwa podlniiesiome. 

Pakt, z jakim się tu iw 
, spotykamy, 

Słonimie ciągle 
że ludność polską katoliaką 

lu 8 b. m, pod przewodniietwem p. 

Ligi Mowskiej i Kolonjalnej p. min. A. 5) 

  

dkaźnią m-fbożeństwa prawosławiae w: ko- 
šciele (kalolijokim jest n. p. w.Słonimskim 

  

plebiscycie* megowane. (Przesadnie rów- 
ież potralktowama. jest sprawa rzekomych     
   

   

hwiyi   tów ludinłości polskiej z wschodnich 

śpiewu ete. Niki 

igo — to _ jaisne. Wys 
dłailelkiejj , pirizesziłośc 

A lienaz ico do; iliości osób, kltóne 2 
test“ podpisały. Otóż redakcja „Orjensu    

  

    

     

        

   

   

twierdzi, że t ich aż 280v. 

Oj, 'to zbyt wysoka liczb», Pomimo — 

swoi tojdiy: podpisów. ey- 
fra ta: duża, iskorio 

imska wraz 

nie ma ma- 

jprawidlopodiolk 

daży, że cała panaifja i 

ibertynem i przyłegłościać 
wet 5000 pamafjam łac. obrz. łącznie z nie- 
mejsięb mi! A więc pomimo wielkiego 
Szacunku do iPrzewielebnego ks. Redak- 
tora „Orijensu* mile mogę przyjąć tego 
twierdzeału mia wiarę i... pozostanę przy- 
słowiowym „niewiernym. Tomaszem *. 

Chcialbym również poinformować — 
P. T. Czytellnilkėw ©o do mettbid, ma: ten raz.. 
zbierania podpisów. 

Jak już donosiłem, akcja zbierania pod- 
sów,  mozpoczętła tw iw . zimie, trwała 

kaj tadlntych miesięcy. Osoby, zbiera- 
i aiozpoczediy ją od! ducho- 

wieństwia, ód (którego. miie było wiszakże 
jednomyślności (mie wszyscy  słonimsey 
księża listę piodpisali), a miastępnie prizo 
wzuicomo teren działania ma! mieszkańców 
miasta, których 'informow:inlo, że w celu 
obrony OO. Jezuitów: przed zamierzonem 
wysiedlemiem ich z Alberttymia (Sic!) z po- 
lecenia. miejscowego  dłuchowieństwa ka- 
toliekilego, zwracafją się o połdjpiis 

W ten sposób większość mieuświado- 
micnych obyjwatełi kładlu swe podpisy 
pod protesjtem. Zbieramo również podpisy 
wśród dzieci szkolnych. 

Stwierdzam — 7 całą sitalnłowiczościa, że 
mieszkania, zamieszkałe przez urzędni- 
ków rządowiych, przedstawicieli wolnych 
zawodów, wiedz państwowych i samorzą- 
(dowych jak. ziemiańsiiwia były: przez: e 
omijane. Tam, jako do terenu „Zalkletego“, 
пЕ ibierajjących nie wstąpił! 

Nasuwa, siię więc pytanie: db czego ? 
le zbyłt łatą znajdziemy na to od- 

iedź. Iniejatorzy zbiónki: podpisów —- 
byli przekonani, że nikt z itych obywateli 

plelu swego lie da. Szkoda więc było 
Sw mi” próżne malegalnie. Niiezłomne sta- 

b aklo polskiej opiłajii publicznej było 
zbyłł wyraźne i jasne... negatywne. 

A «spolleczeństwo o ktėrem mówię, a 
którem myślę, a które anonimowy  au- 
tor „Słonimskiego plebiscytu w  „Otjen- 
sie“ mule się zapytuje jest to wielki, 
polski, patrjotyczny, kaltolidki Slonim, A 
więc i uświadomiony wobotniik, i rolnik, 
i urzędnik i ksiądz, Wismzystkie stany w woł 
nym, polskim, katolickim Słonimie, 

Kończąc podkreślam, że bądź co bądź, 
mie spodziewałem się znaleźć w stiatinima 
miumenze „Ołrjensu” | wj ant, „Słonimski 
plebiscyt" tyle rażących mieścisłości. Na- 

   

    

  

pi     
   

      

   

        

   

  

    

  

   

      

  

  

  

ležatoby chocirżby il w: „Orjensie* z 'wiięk- 
szym  ikrytycyzmem zamiieszezać ilnfonma- 

Wik. cje albertyńskie. 

  

— POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W' dniu 8 ezerwica 'w salii Magiistna- 

tu odbyło się posiedzenie. Rady Miejskiej 
które aczkioliwiek itrnało kirėtko, było — 
nadzwyczaj harmonijne, zgodne i wszyst- 
kie sprawy; przechodziły jednogłośnie, — 
jest to chyba: (pienwsze posiedzenie my: ten 
sposób  prowsdzone; ww obednej kończącej 
się kadencji Rady Miejskiej, mioże bliska 
rata foteli! (coprawda skrzypiących) — 

tak pamów radnych pogodzite.. 
Na wstępie długie, nudne odczytywa- 

mie protokółów ostatnich posiedzeń Rady 
Miejskiej, sekretanz czylia, radni rozma- 
wiają, žartiują, wreszcie zakończomo od- 
czytiywainie, pnotolkóły przyjęto i p. bur- 
mistrz  zreferowa ? budżet który  prizez 
Wydział Powiatiowy został uwwócony do 
przeriobiienia. 
Preliminarz budżetowy po krótkiej dy- 

sikusji mia twnilosek wadnego СЛа ка ode- 
stano 2 powwotem. do Kiomisji! Budżetowej, 
"tak samio „wirement“ rza 1932-33, kitóre 
będą mMozpsitmzonie łącznie ze sprawozda- 
miem «z wykonania budżetu. 

Sprawę budynku rzeźniMiejskiej  zre- 
ferciwał p. burmistrz, ogólny kłoszt bu- 
OE BC ŁO OZAWY OTOZ PEC WEW СЕРОН СЕСЕ ЗЕ 

     

    

dowy twymosił 73.000 zł., co Rada przyjęła 
do wiadomości, następnie obniżono opłaty 
za komzystanie z urządzeń miejskich. 

Następniie Radia: przyjęła bez dyskusji 
obniżenie stawek za ubój bydła i trzody 

chlewnej (i wi ten sposób zlikwidowała za- 

  

„PAŃ "KOMUNIKAT znizyć a mianowicie 

Celem udostępnienia najszerszym rzeszom publiczności obejrzenia 
lilmó w 1erockranowych postasowiliśmy z dniem dzisiejszym ceny 

Balkon na wszystkia seanse gr. 20 Partar ad gr. JĄ 
  iraftem i! cechem ażze- 

W końcu uchwalono obniżyć z dniem 
1 lipca opłaty za wpęd bydla ma tarteto- 

    

  

  

' cpłaty za zmuiczek woźniców, oraz 
I miehiwałę 0 zalciagini 20.000 
2 ma: dokończenie budowy szko- 
ły powszechnej, 

„PAN 
Dziś premjera! Potężny film erotyczny 

Nad program: Najnowsze sktualja dźwiękowe i in. 

zma KARNAWAŁ 
W rol. gł. dawno niewidziany ulubieniec RICARDO CORTEZ i urocza kasicielka ALMA BENNET. 

  

— UROCZYSTE ODWIARCIE RZEŹNI 
MIEJSKIEJ. W dłiu 13 czerwca 0 godz, 
14 mastąpii uroczyste otwarcie rzeźni miej- 
sikiejj. 

— STRACIŁ ZREBAKA I JESZCZE 
BĘDZIE ODPOWIADAŁ. W! dniłu 4 b. m, 
o godz, 12 mieszkaniec wsi Końkii gm. da- 
rewskiej Stamiisłzw Iwanowski pozosta- 
wił bez ieki klacz ze żrebięciem. Żre- 

ąqkł się przechodzącego. pociągu, — 
zył ma tor, a potrącony przez pairo- 

  

   

    

„CN 
VLASTA BURIAN 

Dziśł 
Najnowsza 

komedja z 

wyświetla się równocześnie z kinem „ATLANTIC* w Warszawie. 
bawiący obecnie w Warszawie, był z małżonką dnia 2 VI 

9 tego filmu, owscyjnie witeny przez rzesze wielbicieli warszawskich, 
na eroczystej premjerze 

Nz:d program: Nataktualniejszy dodatek PAT':. — Następny program: Film tajemnic jogów p. t. „CHANDU” 

  
  padł z nasypu i utiomął. 

Na Iwanowsikiego sporządzono donie- 
sienie karme. 

  

   ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE 

„Ill 
Dziś! Super produkcja Рсха 

Miłostki Ksiecia Pana 
który zachwyci, oszołomi, wzruszy cndownemi pieśniami i oryginelnem ujęciem. W rolach gł. 
łenomenalny t uor JOSE MOJIKA i uwodzicielska CONCHITA MONTENEGRO. 

CENY ZNIŻONE: 
па 1 seans 

Balkon 40 ge. 

Parter 70 gr. 

Wiecz. od 58 gr. 

  

ODŻYWKA WITAMINOWA 

STANIAŁA! 
   

Światowid 
Dziś! Najpiękniejsze arcydzieło dźwiękowego ekranu 

Parada Miłości 
Przecudne Śpiewy! Kulisy dworów monarszych, 

Niespotykany przepych wystswy. 

W rolach głównych najsławniejsza para kochanków cekcznw 
Jeanette Mat Donald i Maurice Chevalier. 

  

  

     
    

  

         
      Dr AWANDER SA.keaków | 

Ogłoszenie 
Ponieważ w ostatnim czasie ne Wileń 

skim rynku pojawiły się falsyfikaty naszej 
maki, zawiadam amy naszych P.T. odbiorców 
że od m-ca czerwca b.r. mąka nasza sprze- 
dawana będzie wyłącznie w workach plom- 
bowanych, 

    
  

Zarząd Młyna Walcowego 
Aleksandra Piąikowskiego 

w Korestowie na Wołyniu. 
  

Oryginalną mąkę z młyna Piątkowskiego 
cukier, kasze i inne artykuły sprzedaje 

Hurtownia Ostrobramska 25 

Hurtowa sprzedaż 

CEMENII M. Deuli 
Wilno, Jagiellońska 3, tel. 8-11 

  

  

  

  

Nowość! Automat browning 6 mm., wyrzu- 
cający sam gllzy po wystrzale, 

й strzeiający do celn, 
pięknie oksydowa 
ny, płaski, zapew- 
uia zupełne bezpie» 
czeństwo osobiste, 
huk ogłuszający. 
Cena tylko Zł. 8,45 
2 szt. 16— Sstka 

kul 3,65. io strzał, Zł, 22 — Pozwolenie nie- 
potrzebne. Wysyłamy za zalicz. poczt., kosz- 
ty przesyłki opłaca kupulący. — Adresować: 
Przedst. tabr. broni „STABIL*, Warszawa, 

Wspólna 2, oddz. 23 R. 

  

  

  

NA POPŁAWACH 
PARCELE DO SPRZEDANIA 

Tanio. Ziemia ogrodowa przy ul Subocz, — 
Siska Kępa, Popławskiej i ir. — Informacje: 

Subocz 28 godz 10—2 i 5—8 

Do akt. Nr 1327/1932 r. 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru IV-go, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Ba- 
zyljańskiej 4, na zasadzie art. 1030 U.P,C. ogła- 
sza, że w dniu 12 czerwca 1933 r., od' godziny 
10 rano, w Wilnie, przy ul. Kwiatowej Nr. 7 
odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego 
ruchomości, należących do F-my „Biuro Ekspe- 
dycyjne Wilwar*, składających się z kasy 
ogniotrwałej, oszacowanej na sumę zł. 550. 

Wilno, dnia 10 maja 1933 r. 
Komornik 

      
  

  

  
Jeanette Kat Dona 

mat w 8 aut. 

  

ać ją ** || siewne Styerprzebsjei „Afera MĘŻAtKi „yo wag 
PUSZKĘ JUŻ [ii Seusicja p. | „Aawalerowie Dzikiego Zachodu 
222 9 Georg Onos, Conchita Montenegro I Kiktor Mat Laglan. 

FABRYKA CHEM. FARM, | 

  

Na dzien Spoldzielczošci!!! 
Rozwój Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 

w Wiinie na Antokolu z siedzibą ul. Zamkowa 18 
w cyfrach porównawczych, 
  

      

    

  

   

    

  ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

  

  

  

  

    

  

      

N. WILEJKA 
Odjazd z Wilna й Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 

od g. 7 rano (w Świę- do N. Wilejki od g. 8 rano (w święta |pół godziny drogi. 
ta od g. 8 r.) co go-| pół godziny drogi. lod g. 9) co godz. do 21 

dzinę do 21, w dnie iw dnie poświąteczne i 
prze óświąteczne i świą- świąteczne do 23. 

teczue do 23, 

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd i godz. 9, 14, 18. do Mejszagoła lo g. 7 12, 174 o g. > 13 = a. : o godz. 10, 15, 19. RA 
NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna D aod2: 149, 1 18) do Niemenczyna lo g. 7.30, 9, 11, 13 15, Abia drogi. 
15, 17, 19, (w soboty |godzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. 
o godz. 9). 9). 

OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wiina o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany 8. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17] 9,45, 13,15, 14,15 17.15 tw dnie rynkowe o g. 6) |10,15, 13,15, 16,15, —| 19, 19,15 21,15. 
18,15. 20.15. 

TROKI 
(przez Landwarów) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 „do Trok o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 |godzina i 20 minut drogi 17, 18,30, 20,15 godzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. |(z Landwarowa 55 mi- 
gi (do Landwarowa 55 nut). 
minut). 

POŁUKNIA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,50]8, 12, 45, 20, 21,20 i 7 30, 13.30, 15.30, 16, 107,10, 8.40, 14,40, 16,40|18,50, 20,10, 21, 22,10. 
17,10 18.10. 

NAROCZ 
(przez Michaliszki, Swir) 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o gedz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15. lo godz. 21. 

lo godz. 12 w poł.     
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Powyższe cyfry wskazują, że lokować 

oszczędności większe |! mniejsze 
NALEŻY Ww BANKU ANTOKOLSKIM w Wilnie, Zamkowa 18. 

P. K. O. 81.418. 

    
  

   I 
LOKDON 

nianla cery 
poleca 

Z ЭМ 

ma 
ELIZABETH ARDEN 

Telefon 

      

   

Niezrównanej dobroci praparaty „Ve- 
| netlan* do pielęgnowania i udelikat- 

Wyłączna Agentura w Wilnie 
PERFUMERJA 

J.Prużan | 
UL M CKIEWICZA 15 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich apiekach 

składach aptecznych znane 

vis'a vis Hotelu „Georges* | 
Egz. od r. 1890. Teleton 482, | 

18 81. 

  

  

    
FABRYKA 

i SKŁAD 

V. HILENKIA | 5-ta 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ul. Tatarska 20, 
dom własny. Istnieje od 1843. 
Jsdalnie, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, 
szafy, biurka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone, 

MEBLI 

sypialnie, salony, 

kredensy, stoły, 

  

  

  

      
Potrzebny od zaraz 

doświadczony samodzzielny rządca- leśnik 
obeznany z nowoczesną gospodarką leśną i 
rolną. Odpisy świadectw, życiorys, koniecz- 
nie z totografją i podaniem warunków prze» 

słać do Redakcji pod literami J. J.     

    DOKTOR 

Zeldowicz 
;j| Choroby skórne, wene- 

ryczne, narządów. mo- 
I czowych. 

Sprzedaż detaliczna według Aaa od 9 do 1 i od 5 do 8 
L EP ga. 

i 

| 

do majątku leśno. rolnego na Wileńszczyźnie 

  

DO M 
w dobrym stanie bez. 
dekretn z ogródkiem— 
do sprzedania niedrogo 
w pięknej miejscowości 
blizko autobusu — Ko- 
narskiego 68 m, 2 
  

PIANINO 
Schródera okazyjnie do 
sprzedania nie drogo 

wieczorem. Ul. Mickie- Wielka 41 — 2 

  

A Fundusz za- wykorzysta: 

Rok | członków | Udziały | pasowy | ооы | trach bz, | nektedyiyw | Gy” 
1927 218 8370 zł. 4.777 zł, 27.208 zł. 15869 zł. 2700 zł. — zł 
1928 267 18.395 „ 5.112, 45.468 „, 17,412 ,, 14.840 ,, ah 
1929 365 33.348 „ DAS, 135.930 ,, 55 640 ,, 52.050 ,, ж 

1980 654 76.783 , 12.253 ,, 348 701 ,, 177.331 ,, 93.150 ,, 5.428 ,, 

1931 875 107.368 „ 23.485 ,, 4220254 239.156 ,, 96.500 ,, 6561 ,, 

1932 | 1.024 134.515 „ 30.698 „, 618.830 ,, 366 592 „ 96.100 „ 11.598 „ 

DO WYNAJĘCIA 
pokój umeblowany z 
nickrępującem wejściem 
Dąbrowskiego 12 п' 2 

3 pokoje 
z używalnością knehni 
i wszelkiemi wygodzmi 
poszukuję w okolicy 
Pohulanki 196 Luki- 
szek. Zgłoszenia proszę 
kierować ul. J, Jasiń- 
skiego 11—7 lab do 
redakcji „Słowa* dia 
„Kaltaralnych“ 

1 Iub 2 pokoje 
z wszelkiemi wygodami 
do wynajęcia — Zwie- 
rzyniec — Witoldowa 
5m l VS a vis las 
obok Wiija + 

2 POKOJE 
DO WYNAJĘCIA 

ulica Arsenżliska 6—5 
Oglądać między 16—18 

s LEKC)e 
BZENAKOADRAEC 

Nauczycielka 
z dobrym francuskim—- 
(teorja i  konwersacja, 
dla dzieci metoda spe- 
cjalna) i dobrą muzy- 
ką wyjedzie na waka- 
cje. Trocka 11 m. 8-a. 
Od 12—1. 

Id „ Bictor mac Laglek 
46 Sensacyjuo-dźwięrowo-śpiewny dra- 

w rolach tytułowych 

ZALESZCZYKI 
pensjonad „Lada“ zad 
Dniestrem pokoje 
sloneczne, kuchnia zna- 
komita, na żądanie die- 
tetyczna. Ceny niskie. 
Dla urzędników — zne- 
żki. Żądajcie prospek- 
tów. 

przyjmie letników z u- 
rrzymaniem. — Wiad. 
Tatarska 17 m. 3. ed 
1—5 p. p. 

LETNISKO 
>2ENSJONAT 
lasy, rzeka, rzdjo — 
tenis it, d akademi- 
kom znižka, Dowiedzieč 
się ul. Zarzecze 16 m. 
17. od 3 do 5. 

Letnisko 
ma brzegu Willi, fas 
sosnowy w maj. T£- 
palszczyzna Bok- 
szański pocz. Żodziszki 
st. kol. Smorgonie. — 
Szczegóły dowiedzieć 
się Zygmuntowske 8 
m. 6 od godz. 2 do 4 
po poł. 

  

1 12 pok. do wynajęcie. 
Blizko Wilna, miejsco= 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą i kuchnią. 
Dowiedzieć Się proszę 
w Administracji „Słe- 
wa* Zamkowa 2, 

POKÓJ 
LETNISKO 

lub dwa, z dużą weraT 
dą, obok lasu, do wy” 
najęcia tanio. Zakret — 
ul. Letnia 6 m. t. Do- 
wiedzieć się ed godz. 
12 do 5 po poł. 

  

- 

  

KAALASAKAMAAMAA MA 

Posady 
POTRZEBNA 
inteligentne osoba do 
dziewczynki lat 14 —O 
waruukach dowiedzieć 
się Księgarnia „Lekter” 
Mickiewicza 4 

PRACY 

Młoda osoba 
władająca biegle [4z. 
angielskim i francuskim 
posznjuje posady 28 
Isto. — Zgłoszenia da 

  

środka ed odcisków 

RA 

B 
AAS 

nad 

Prow. A. PAKA, 2    

Wicza” 24151 a Assis S 

DOKTOR VAMLAADAA DA 
ZELDOWICZOWA Lokale 

33 kobiece, weneryczne —  ;GYYYYYWYVYYTYTOYYYY 
M narządów * moczowych LOKAL 

о4 12 — 2 1 od 4—6 14 pokoi i 3 knchnie— 
į ul. Mes 24 — może być podzielony 

el. т na mniejsze lokale bin- 
—- rowe lab mieszkania 

prywatne, — W tymże 
Dr. Wolfson domn mieszkanie 5 po- 
Choroby skórne, wene- kojowe II piętro 1 4 

    

Administracji „Słowa” AAAAAGAAAAAAAADGAŁA 

Letniska B Zat”. 

DOŚWIADCZONA 
LETNISKO — wychowawezysi — osobniak & laskū s0- 7 dobrym akcentem poł snowym 2 pokoiki, kū- skim poszukuje posady, chenka w Jerozolimce. przy dzieciach. Posis- Dowiedzieć się sklep go świadectwa. D: 

Chajeta ostatni przy- я wa. Dąbre 
Rak autobusu 4, / wskiego 12 m. 3. 

PZ ROLAYAARY4- 

ÓLE GŁOWY 

  

Przyjazd do Wilna — Я Нр й а с й Я в a pa O SĄ 

PENSJONAT w ANORZEJKOWIE 

ŚWITEZIĄ 
WANDY KULWIEĆ FRYDRYCHSOWEJ 
otwarty będzie od 15 czerwca. — Pokoje 
słoneczne, wspólny salon i taras, bibljo- 
teka, pianino, kuchnia wiejska, posiłek 
4 razy dziennie, Doskonała kąpiel, anto, 
Dojazd z Beranowicz lub Nowogródka 
autobusem. Ceny 3,50, 4-— i 4.50 w za. 
leżności od pokoju, — Poczta Waiówka 

koło Nowogródka, Andrzejkowo 

B e e a i ių K ы ла , в ч на Й — 

m 

8 
8 
a 

3 

MA JĄ 
a 
\ 
Ъ Naborowski 

  

pod ogrodem, т 

mieszkalny 7 pokoi, 2:a— Wiadomość n do- 
lokalna kanalizacja, zorcy 
garaż, budynki, 0 
ranżerja, inspekta. 
Bank Antokolski 

Wilno, Zamkowa 18 
—bez pośredników. wynajęcia — Piac Me- 
————— —— tropolitalny 3, róg ul: 

Т Е К  Miłosiernej, tel. 11-74 
ziamski 208 h w pobli: -- 2 
żm Wilna do sprzeda MIESZKANI 
nia, Szczegóły ul. Ka- 5 pokojowe z wygoda- 
noniczna 9/4 m: 1 Jan mi i ogródkiem do wy- 

  

Kupno 
į SPRZEDAŻ 

WFYTYYWYTTYOWYCYWEW 5-pokojowe kuchnie — 
— balkon, słoneczne, su- 

Dla amatoral 

za 30.000 zł. 
sprzedajemy zaraz -. 
dworek na Antokolu M IESZKANI 
1 ba ziemi własnej 5 pokojowe do wynaję- 

ryczne i moczopłciowe pokojowe. Dowiedzieć 
Wileńska 7, tel. 10-67." się Mostowa 7 — 17 

tylko od 10 — 11 i od 
4 — 5.ej 

MIESZKANIE 
DO WYNAJĘCIA 

  

che, ciepłe —wolne od 
podetka. Antokol nlica 
Piaski Ne 9 

  

E 
dom <is ze wszelkiemi wy: 

godami. Dobroczynny 

z 3 pokoi i kuchni ze 
wszelkiemi wygodami 
(water, łazienka) — do 

  

E 

najęcia, Pańska 4 m, 3 
  

LETNISKO 
w sosnowym lesie nad 
jeziorem Miadzioł — 3 
kl. od Narocza, Obtite 
i smaczne odżywianie. 
Czółna i kajaki. Rybo- 
łóstwo, polowanie i 
grzybebranie. Strems 2 
m. 15 (róg Mickiewicz») 
od godziny 3 do 6 

Dwór 
przyjmuje letników 2 
godziny od Wilna — 
Stacjs, poczta* doktór, 
apteka o kilometr — 
Kaplica na miejscu — 
rzeka, tenis, utrzymanie 
doskonałe Zalesie, koło 
Smorgoń — Żebrowska 

3 pokoje kuchnia, we- 
randa — produkta na 
miejscu. W ślicznej 
zdrowej miejscowości 
las sosnowy, rzeka, łód- 
ka, 6 kkm. od przystan- 
ka Kamionka. Inłor- 
macje poczta Ostrowiec 
k-Wilna m. Mikle Isb 
Pańska 17 — 2 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze na me- 
szynie poszakuje po= 
sady biurowej eksped- 
jenta lub iunej. Oferty 
do Redskcji „Słowa, 
pod „Młody* 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia przkty- 
ka biurowa w dzizie 
rachunkowo - kasowym, 
przktyka leśna i hkand- 
lowa, posiada dobre 
świadectwa i referencje 
posznknjejakiejkolwiek 
pracy — binrowe|, Ieš- 
niczego, gajowego — 
ekspedjenta [nb inueį 

pracy. W miejsce 

  

lab ne wyjazd. Oferty 
do Red. „Šiowa“ poć 
ŽK S 

Młody, uczciw, 
chłopiec 

(skończone 5 oddr. 51k. 
powsz.) prosi © fakę: 
kolwiek pracę. — ® 
Wilkomierska JA 117, 

Drukamia Wydawnictwa „SLOWO“ „ Wydawca: Stanisław Mackiewicz 

оо Е И ч 

Redaktor w/z Witold Tatarzyńgić 

Wiasrą BURIANER| 
„. Adjutant Jego Wysokości 

« 

 


