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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. >uwalska 13 — S. Mateski. 

ŁUNINIEC — Księgarnia Kol. „Ruch“. 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
MIORY — Ejdeiman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch 
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DRUJA — Kowkin. 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. 

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch 

SŁONIM — Księgarnia j. Ryppa ul. 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe uł. 3 Maja % 
SZARKOWSZCZYZNA, 
WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 
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Księgarnia Spółdz. Naucz. ; 

— ul. Wileńska 15 T. Gurwicz į 

Bednarski * 
Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
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Mickiewicza 10. 

M. Mindel, skład apie vy. 

— Kiosk Ksieg. Kol. „Ruch“. 

 RORREOEOZT SCREEN OOCCRÓA TRSAPOWE JZK 70 0 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 

Artykuł o dwóch sprawach у Para Martrałka Pirudokiego 
Ciekawe jest stanowisko Czechów i 

p. Benesza, którzy wyrośli na zasadzie 

samostanowienia narodów «i dzięki tej za- 

sadzie istnieją jako państwo. W imię tej 

zasady samostanowienia narodów teraz 

Czesi bronią: 1) Austrjakom połączenia 

się z Niemcami, choć to jeden i tensam 

naród. 2) Węgrom obrania sobie ustroju, 

który im się podoba. 3) Węgrom i Au- 

strjakom połączenia się w jedno państwo. 

— Strasznie pryncypjalni są ci Czesi i 

bardzo pryncypjalnie zasadę samosta- 

nowienia narodów rozumieją. 

Projekt zjednoczenia Austrji i Węgier 

pod berłem młodego arcyksięcia Ottona, 

syna nieszczęśliwego ces. Karola i boha- 

terskiej cesarzowej Zyty ma za sobą po- 

ważne za, ale kto wie, czy nie poważniej- 

sze przeciw. Narazie mówimy o za i 

przeciw co do samej realizacji tego pro- 

jektu, powstrzymując się od wypowiada- 

nia uwag, co do ewentualnego stanowis- 

ka Polski i niebezpieczeństw względnie 

korzyści, które takie zjednoczenie dla 

nas przedstawia. 

Za realizacją przemawiają następują- 
ce względy: 

Włochy chcą uniknąć Anschlussu, 

chcą mieć sojusznika przeciwko Małej 

Entencie. Rozumiemy, że Mussolini bę- 

dzie popierać ten projekt z całej siły. 

Francja obawia się przedewszystkiem 

Anschlussu; nawet Briand mówił: „An- 

schluss c'est la guerre*. Rząd Daladier w 

ewentualnej monarchji austro-węgierskiej 

upatruje zakorkowanie możliwości An- 

—schlussu. Zresztąwnie: poraz pierwszy -pe- 
wne koła irane. inspirują próby restytu- 
"ji monarchji na Węgrzech. Ojciec dzi- 
siejszego pretendenta, kiedy w 1929 i 
1921 r. dwukrotnie próbował odzyskać 

*ron węgierski, czynił to na podstawie 

pewnej zachęty, jaką słyszał ze strony 

francuskiej, a tą stroną trancuską nie byli 

bynajmniej rojaliści, jak się to może ko- 

mus zdawać, lecz „wprost przeciwrie". 

Anglja tradycyjnie lubi popierać Wło- 

« chy, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące 

basenu morza Śródziemnego. 

Węgry muszą widzieć w tym projek- 

cie zdwojenie swego znaczenia pośród 

państewek południowej  Mitteleuropy. 

Dziś Węgry są państwem-karzełkiem. 
Boleją nad tem i to jest zrozumiałe. Unja 

z Austrją byłaby w ich oczach pierwszem 

pęknięciem traktatu w Trianon. Z natury 

geugraiicznego położenia połączone pań- 

stwo austro-węgierskie musiałoby prowa- 

dzić politykę zagraniczną o wiele bardziej 

węgierską, niż austrjacką. Z punktu wi- 

dzenia węgierskiej racji stanu, projekt u- 

nji jest oczywiście korzystny. 

_ Austrja boi się hitleryzmu. — Kiedy 

się kogoś zwalcza, to się wywiesza ha- 

sła i sztandary możliwie zbliżone do ha- 

seł i sztandarów tego, kogo się zwalcza. 

Kiedy Rosja walczyła z bolszewizmem, 

to chętnie wywieszała sztandary es-erow 

skie, ludowcowe, zielonego chłopstwa itp. 

Zwalczanie hitleryzmu w Austrji miało 
ten skutek, że Austrja zrobiła się strasz- 

nie prawicowa. Przywrócono tam wojsku 

dawne cesarskie mundury i dawne czap- 

ki, zamiast blinów, w które karzełkowata 

armja tego resztkowego państewka była 
ubrana. Wzbudziło to powszechny entu- 

zjazm ludności. Hasło „monarchja, aby 

się uchronić od dyktatury partyjnej” — 

oto hasło, które w dziejach ludzkości u- 

kazało się po raz wtóry. Tylko, że po raz 
pierwszy było mort-nć i nazywało się 

programem v. Papena. 

Są to wszystko względy, które prze- 

mawiają za projektem restytucji małych 

Austro-Węgier Z młodym królem na cze- 

le. Teraz, to co przemawia przeciw: 
Sfery rządzące Węgier wiedzą, że 

król Otton nie ma powodu być dla nich 
przyjaźnie usposobiony. O ile dla Austrji 

Otton oznaczałby stabilizację Dolfussa, © 

tyle dla Węgier koniec Horthyego, Goem- 

boesa, Betlena. Należy wątpić, czy regent 

Horthy i ludzie z jego regencją związa- 

ni oddadzą swe pozycje bez pewnego 

sprzeciwu, czy względy egoistyczne nie 

będą tu kontrować względom czysto pa- 

trjotycznym. 

Mała Ententa stanie na pazury, aby 

temu projektowi przeszkodzić. Propagan- 

da monarchiczna, którą w ciszy 

uprawia socjalista Pauł-Boncour nie prze- 

kona króla Aleksandra i króla Karola. 

Wreszcie wzgląd przeciw ostatni, ale 

najważniejszy: Niemcy. Hitler musi być 

temu projektowi ze względów zasadni- 

czych przeciwny. Taki projekt jest za- 

przeczeniem całej jego nacjonalistycznej 

ideologji. Jeden z publicystów irancus- 

kich powiada, że projekt Pav!-Boncoura 

restytucji Austro-Węgier tem się różni od 

Anschlussu, że to jest przyłączenie do 

Niemiec nietylko Austrji, ale iakże ; Wę- 

gier. — Wszystkie okoliczności jednak 

zadają kłam takiemu twierdzeniu, które 

zapewne zostało temu publicyście pod- 

suniętą przez zgrabną czeską propagandę 

w Paryżu. Kombinacja Austro-Węgier do- 

chodziłaby do skutku pod hasłem walki 

z Hitleryzmem. Dla obecnych Niemiec 

miałoby to decydujące znaczenie. 

Najbliższe dni okażą, czy projekt kró 

la Ottona poważnie wysuwany przez 

Włochy i poważnie brany przez Paul - 

Boncoura, ma szanse realizacji, czy też 

odegra tylko rolę zasłony dymowej, poza 

którą będą się działy inne rzeczy. Bo nie 

trzeba zapominać, że król Otton wypły- 

wał zawsze, ile razy sprawa Anschlussu 

stawała się aktualna. Dzisiaj prasa czes- 

ka woła: „Wolimy Anschluss niż Habs- 

burga*. Niewątpliwie takie wołanie jest 

przyjemne dla Hitlera, Kto wie czy hitle- 

rowska dyplomacja nie zachęca Włoch 

do-forsowania restytucji-tronu austro-wę- 

gierskiego, licząc na to, że podnieci to 

jeszcze działalność hitlerowców austrjac- 

kich i umożliwi dojście do skutku An- 

schlussu przy minimalnym oporze Małej 

Ententy. Bo istotnie dla Czech, dla Jugo- 

sławji, dla Rumunji mniej straszny jest 

Anschluss, niż ten młody chłopiec wznie- 

cający wśród mozaiki ludów państw suk- 

cesyjnych Bóg wie jakie reminiscencje, 

aspiracje i kombinacje. 

Napisałem w nagłówku „artykuł w 

dwóch sprawach”, bo istotnie sprawy, 

gabinetu 
  

które chcę poruszyć, łączą się tylko jedną ° 

klamrą. Klamrą tą jest fakt, że Niemcy 

są zajęte kwestją Anschlussu. Fakt ten 

potwierdzają codzienne depesze. W takiej 

chwili nie można się obawiać jakiegoś 

aktu agresywnego, skierowanego prze- 

ciwko nam. 

Tymczasem my przygotowujemy wiel 

ką manifestację—powszechną, ogólno-na- 

rodową maniiestację pod hasłem: „broń- 

my zagrożonego Pomorza. Czy napraw- 
dę Pomorze, a więc Polska, bo solidary- 

zujemy się całem sercem z hasłem „nie- 

ma Polski bez Pomorza”, jest w danej 

chwili zagrożone? 

Na to pytanie trzeba sobie odpowie- 

dzieć przedtem, nim się z taką manifesta- 

cją jak to projektowane święto morza 

występuje. Rola „chorego z urojenia" 

jest to.rola, która jaknajmniej poważne- 

mu państwu przystoi, jest to rola jaknaj- 

bardziej dla interesów i prestiżu państwa 

szkodliwa. Oto przeglądam dziennik hr. 

Lamsdorfia, kiedy był tylko doradcą 

Giersa, rosyjskiego ministra spraw za- 

granicznych. Są to osiemdziesiąte lata ze- 

szłego stulecia. Dzwoni do tego Giersa 

minister skarbu. Na granicy afgańskiej 

była jakaś mała potyczka: Minister skar- 

bu błaga, aby wiadomości tej nie dawać 

do gazet, bo mogą stąd wyniknąć pogło- 

ski o komplikacjach z Anglją, co się mu- 

si odbić ujemnie na pertraktacjach o po- 

życzkę zagraniczną, które minister skar- 

bu prowadzi. — Takie poglądy wśród 

dyplomacji były poglądami normalnemi. 

Osłabia ten państwo kto twierdzi, że 
państwo to znajduje się w przededniu 

wojny, agresji, napadu. 

Liga morska, rzeczna i gwizdkowa, 
która święto morza organizuje, nie ma 

żadnych powodów do osłabiania pozycji 
naszego państwa przez wmawiania swoim 

i obcym, że się znajdujemy w przededniu 

agresji niemieckiej. Prawda stanął pakt 

czterech. Ale ten pakt czterech nie wiele 

co zmienił w konfiguracji politycznej Eu- 

ropy. Pakt czterech równa się dopusz- 

czeniu Włoch do koncernu wielkich mo- 

carstw. Natomiast Polska ma: 1) dobre 

stosunki z SSSR, 2) Hitler w dniu 4 ma- 

ja złożył wobec Polski swą pokojową de- 

klarację i konsekwentnie w tej linji pro- 

wadzi swą politykę. Nie wiemy jak bę- 

dzie jutro, ałe dziś Polska znajduje się 

nie w gorszej, lecz w iepszej pozycji niż 

cały szereg państw europejskich, nie mó- 

wiąc już o Małej Entencie, lecz cały sze- 

reg państw europejskich, którym grożą 

komplikacje. Swoimi alarmami, swoimi 

jękami o niebezpieczeństwie Liga mor- 

ska, kolonjalna i gwizdkowa deklasuje 

nas do poziomu państw aktualnie zagro- 

żonych, oddając tem jaknajgorszą usługę 

Ojczyźnie. į 

To są te polityczne Saaledy: które 

naszemu sumieniu obywatelskiemu i pa- 

trjotycznemu nakazują projektowane ma- 

niiestacje napiętnować jako echa niewoli, 

kiedy ciągłym jękiem, płaczem i okrzyka- 

mi strachu dawaliśmy znać, że żyjemy. 
Poziom polityczny tych manifestacyj od- 

powiada też jego poziomowi społeczne- 

mu. Nie mówiąc już o momentach este- 

tycznych, o tych wygwizdywaniach, któ- 
remi nie wiem według jakiej mody ma 

się czcić pamięć poległych, choć dotych- 

czas gwizd był na całym świecie oznaką 

lekceważenia, a nie czci, zwłaszcza 

czci zmarłego, — o tej nonszalancji z któ 

rą nieomal z gestem Piotra Wielkiego 

przenosi się uroczystość nie zbyt ważną, 

ani poważną coprawda, lecz bądźcobądź 

bardzo dawną, bo pamiętającą pogańskie 

czasy na jakieś cztery dni później —- nie 

mówię o tem wszystkiem, bo już pisał o 

tem mój kolega. Ale te składki na fundusz 

„obrony morskiej!'* Państwo nasze nie- 

wątpliwie wydaje zadużo na cele nie- 

a 

warte w ydatkowania 

taki 

z takim trudem, z 

mi tragedjami czasami zdobywanych 

pieniędzy podatkowych. Niepotrzebnie 

np. przyczynia się do podobnych mani- 

festacyj, jak ta, o której mówimy. Ale na 

jeden cel państwo musi wydawać i tylko 

faństwo może wydawać. Głoszenie, że 

sę zbiera pieniądze, na „obronę morza”, 

a więc chyba na budowanie fortec, ku- 

powanie armat na nasze wybrzeże, czy 

łodzi podwodnych za pieniądze z ofiar- 

ności publicznej, z datków dobrowolnych 

jęst więcej niż nietaktem. To są rzeczy i 

cele, na które państwo musi znaleźć środ 

ki na drodze przymusu, a nie karoty, czy 

kwesty.Te rzeczy należy rozumieć, nale- 

ży odczuwać. Bądźmy naprawdę państ- 

wem! 

Wojna to jest rzecz poważna. Wiece, 

estrady, rezolucje, gwizdki, wianki, pub- 

liczność, prezesowie itd., — to nie jest 

pedagogiczne przygotowywanie odporu 

zbrojnego. Przez całe lata żyliśmy jęka- 

mi, poezjami i teatrami © niepodległości, 

a jak przyszło co de czego, to z całego 

tego ogólno-polskiego owocu wycisnął 

Piłsudski niecałe trzysta ludzi dla swojej 

pierwszej kadrowej. Liczbowo wysiłek 

narodu był tak mały, że można właści- 

wie powiedzieć: Piłsudski poszedł sam. 

Żołnierza nie robi się wśród wiecowań. 

Wojna wymaga poczucia obowiązku, po- 

wagi, zimnej krwi, — to są wszystko ce- 

chy, których charakter jest całkiem inny 

niż charakter takich uroczystości. Polskie 

przysłowie powiada: „która krowa wie- 

fe ryczy, mało mleka daje”. 

Pod względem politycznym maniiesta- 

cja „Święta morza* jest bardzo szkodli- 

wa, pod względem społeczno - wycho- 

wawczyim wysoce niepedagogiczna. Cat. 

     

  

Krwane Wypadki V naw. kańtutkim 
Strzały podczas procesji. — Zbrojny napad. — 

2 policjantów i 6 napastników zabitych 
LWÓW. PAT. — 22 bm. o godz, 17- 

tej w Grodzisku Dolnem, pow. łańcucki 

w czasie uroczystego nabożeństwa z 0- 

kazji oktawy Bożego Ciała nieznani pro- 

wokatorzy dali w tłum przed kościołem 

szereg strzałów, widocznie w cełu wy- 

wołania paniki. 

Przybyli natychmiast na miejsce, w 

którem padły strzały, dwaj policjanci z 

miejscowego posterunku zostali podstęp 

nie otoczeni i zaatakowani przez grupę 

uzbrojonych napastników. Jeden z poli- 

cjantów, post. IGNACY SROKA ZOSTAŁ 

ZABITY NA MIEJSCU, drugi FELIKS 

ŚCISŁOWSKI — został ciężko poraniony 

Komendant miejscowego posterunku, za- 

alarmowany przez ludność wiadomością, 

że policjanci zostali napadnięci przez ja- 

kąś bandę, pośpieszył wraz z 2 policjan- 

  

tami napadniętym z pomocą i odpierając 

napastników zmuszony był użyć broni-— 

6 UCZESTNIKÓW BANDY, KTÓRA DO 
KONAŁA NAPADU NA POLICJANTÓW, 
ZOSTAŁO ZABITYCH. Za uciekającymi 

po starciu uczestnikami zamachu prze- 

prowadzono pościg przy czynnej pomocy 

zgromadzonej na placu ludności. Ener- 

giczne śledztwo w toku. 

LWÓW. PAT. Ciężko ranny w 

czasie napadu na policjaatów w Grodzi- 

sku Dolnem post. Feliks Ścisłowski, 

zmarł z odniesionych ran w czwartek wie 

czorem. W sobotę 24 bm. odbył się w 

Przeworsku pogrzeb zabitych policjan- 

tów, ofiar obowiązku, przy tłumnym u- 

dziale okolicznej ludności, głęboko роги- 

szonej nową zbrodnią. 

W sobotę dnia 24 bm. o godzinie 

8,40 wieczorem przybył do Wilna p. 
Marszałek Józef Piłsudski, wraz z adju- 
tantem swym podpułkownikiem Busle- 
rem. Na peronie powitai p. Marszałka 
wojewoda wileński p. Władysław Jasz- 
czołt; ponadto oczekiwali tam brat p. 
Marszałka Adam Piłsudski, dyrektor P. 
K. P. inž. Fałkowski oraz dowódcy 1 i 5 

pułków piech. Legjonów płk. Wenda i 
płk. Pełczyński. Obecny był również ins- 
pektor armji gen. Dąb-Biernacki, który 
tym samym pociągiem przyjechał z po- 
dróży inspekcyjnej z Grodna. 

Niezwłocznie po przybyciu do Wilna 
p. Marszałek odjechał bezpośrednio z 
dworca samochodem do Pikiliszek, w to- 
warzystwie adjutanta ppik. Busłera. 

Komitet Organizacyjny Zjednoczenia Zache- 
wawczych Oraanizacyj Politycznych 

WARSZAWA 24 bm. (tel. wł.) Z ini- 
cjatywy Kl. Zachowawczego Pracy Pań- 
stwowej odbyło się w Poznaniu 23 bm. 
zebranie pod przewodnictwem hr. Zyg- 
munta Czarneckiego, na którem wygłosili 
referaty ks. Janusz Radziwiłł i minister 
Leon Janta - Połczyński. Książę Radzi- 
wiłł przedstawił w dłuższem przemówie- 
niu nasze położenie międzynarodowe i 
wytyczne naszej polityki zagranicznej, 
zaś min. Janta - Połczyński wygłosił re- 
ferat o stosunkach wewnętrzono-politycz- 
nych. Po przeprowadzeniu dyskusji, ze- 

Przyjazd do Polski ks. 
WARSZAWA 24 bm. (tel. wł.) Dziś po po- 

łudniu samołotem z Pragi przybywa do Warsza 
wy książę Mikołaj Rumuński. Podczas swego 

brani postanowili na wniosek senatora 
Onanowicza powołać do życia Komitet 
Organizacyjny Zjednoczenia Zachowaw- 
czych Organizacyj Politycznych, w skład 
którego weszli pp.: Zygmunt hr. Czarne- 
cki, dr. Jóżef Górsti, senator Stanisław 
Karłowski, Jan Lipski, Piotr Michałowicz, 
senator Alired Ohanowicz i inż. Witołd 
Okoniewski, poseł Wojciech  Ozimina, 
poseł Władysław Psarski, Henryk Przy- 
borowski, dr. Rola, Szadkowski, Stani- 
sław Taczanowski, jerzy Turno i Adam 
hr. Żółtowski. 

Mikołaja Rumuńskiego 
trzydniowego pobytu w Połsce książę Mikołaj 
zwiedzi centra naszego przemysłu wojennego. 

Stronnictwo Ludowe chce zwołać Sejm 
WARSZAWA 24 bm. (tel. wł.) Onegdaj 

odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawcze- 

go Stronnictwa Ludowego, w którem wziął u- 

dział między innymi poseł Witos. Na posiedze- 

niu tem postanowiono zwrócić się do Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej z petycją w sprawie 

zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu. Cel zwo- 
łania utrzymywany jest w ścisłej tajemnicy. 

Zaznaczyć należy, że Stronnictwo Ludowe 
nie ma dostatecznej ilości członków i nie będzie 
mogło bez udziału innych klubów petycji ta- 

kiej złożyć. 

Prawdopodobnie Stronnictwo Ludowe 
zwróci się do innych ugrupowań opozycyjnych 

z propozycją DE ich inicjatywy. 

Niefortunny występ Witosa 
WARSZAWIA (tel, wł). Dziś przybył 

do Chełmna poseł WIlitos z księdzem Pamia- 
siem i senatorem Kiulerskim na zapowiie- 
dziane od kilku dni zebranie Judawe. 

O ©oznaczonej godzinie wi sali hatelu 
„Nad Wisłą* zebrato się zaledwie 50 ©- 
sób. i 

  

Po godzinnem oczekiwaniu na delszych 

uczestników zjawiła się grupa włościan, 
którzy w sposób gwałtowny obrzucili po- 
sia Witosa sitekiem wyzwisk, tak, że za- 
gmożeni panowie (Wiitlos i Kiulerski pad o- 
słomą policji uciekli do Gnudziądze. 

Wyrok w pracesie terrorystów ukraińskich | 
LWÓW. PAT. W sobotę przed, połud- 

niiem wśród! wielkiego napięcia ogłoszo- 
mo wendykt ł:wy_ przysięglych w sprawie 
terorystów ukraińskich, oskarżonych o u- 
dział twr niajpadzie ma pocztę wi Gródku Ja- 
gielllońskim. — Przysięgiłi uznali winnymi m: 
zbrodni zdradły sfłamu przez należenie do 
OUN, masłtępujących oskarżonych:  Ste- 
fema Makszczaka 11 glosami, Michała Kus- 
pisia — 11, Zenona Kiosisalka — 11, Miiko- 
łaja: Mottykę — 10, „Jarosława  Bilasa—8, 
Na zappyttiainiie co dlo kia! stamu oskiarżo- 
mych Stefana Oapa i Marji Kowalukówny 
zaprzeczono 8 glosami, 

Pyilamie со do: bezpośredniego udziału 
Makzczaka w: napadzie gtródzieckim po- 
iwiiemdzono 11 głosami, a eo do bezpo- 
średniego udziału Kuśpisia — zaprzeczo- 
no 8 głosami, co zaś do pomocy w mnzą- 
dzeniu mapadu potwierdzono 10 głosami. 
Na pytanie, czy Cap jest winny ukrywania 
spraweówi 'adpowiedziamo 6 głosami: tak, a 
6 —nie. Odnośnie do oskarżonego Kos- 
salka: poffwiierdzono 7 głosami jego winę w 

kierunku podžegainia  sprewedow napadu, 

  

Zatarg niemiecko-sowiecki 
Sowiecka nota protestacyjna w Berlinie 

ODPOWIEDŹ VON BUE LOWA NA DEMARCHE. MOSKWA. PAT. — Prasa wczorajsza do- 
nosi, że ambasador ZSRR w Berlinie Chinczuk 
złożył na ręce wiceministra spraw zagranicz- 
nych Rzeszy Buełowa notę, zawierającą ener- 
giczny protest przeciwko: memorjałowi Hugen- 
berga. 

Nota oświadcza, że w ustępie memoran- 
dum, dotyczącym Związku Sowietów, delegat 
niemiecki na konierencję londyńską otwarcie 
nawoływał przedstawicieli innych państw, aże- 
by wspólnemi siłami położyć kres rewolucji i 
wewnętrznemu nieładowi, pochodzącemu z Ro- 
sji, — to znaczy nawoływał do wojny przeciw 
ZŚRR. Pozatem z tekstu powyższego ustępu 
wynika, że żądanie Niemiec, ażeby terytorjum 
Związku Sowietów było im dostarczone w ce- 
lach kolonizacyjnych. Ponieważ tego rodzaju 
wrogie oświadczenie stoi w jaskrawej sprzecz- 
ności z obowiązkami, objętemi przez rząd nie- 
miecki w traktacie berlińskim z 1926 roku, mó- 
wiącym o neutralności i przyjaźni, ambasador 
Chinczuk z polecenia swego rządu energicznie 
protestuje wobec rządu Rzeszy przeciwko po- 
gwałceniu przez stronę niemiecką zobowiązań i 
traktatów, istniejących pomiędzy obu krajami. 

Jest to pierwszy wypadek stwierdzenia po- 
gwałcenia traktatu przez Niemcy wobec Związ- 
ku Sowietów. 

BERLIN. PAT. — W odpowiedzi na wia- 
domość prasy sowieckiej o demarćhe ambasa- 
dora Chinczuka w niemieckim urzędzie spraw 
zagranicznych koła niemieckie oświadczają, że 
sekretarz stanu w urzędzie Spraw zagranicz- 
nych Rzeszy von Buelow w jak najostrzejszej 

iormie odrzucił protest sowiecki przeciwko me- 
morjałowi Hugenberga. Von Buelow miał oś- 
wiadczyć ambasadorowi Sowietów, że plany 
kolonizacyjne, wysunięte w memorandum Hu- 
genberga, nie mogą w żadnym wypadku doty- 
czyć Związku Sowieckiego. 

Rosyjska biała armja w Niemczech? 
SENSACYJNE WIADOMOŚCI „DAILY HERALD". 

LONDYN. PAT. — Pod nagłówkiem „Hit- 
ler organizuje białą armję*, „Daily Herald“ 
przynosi sensacyjną wiadomość o formowaniu 
przez Hitlera dywizji białych wojsk rosyjskich. 
W obozie w Jueterborg, w pobliżu Branden- 

burga, ćwiczonych jest 2 tysiące białych emi- 
grantów. Są oni szkoleni narazie przez oficerów 

Reichswehry, ale dowódcami ich mają być Ro- 
sjanie i komenda ma być rosyjska. Gdy pierw- 
szych 2 tysiące emigrantów rosyjskich zostanie 
wyćwiczonych, rozpoczną ćwiczenia następne 
2 tysiące, aż pełna dywizja, składająca się z 
12 tysięcy ludzi, będzie wyćwiczona i skomple- 

towana. Rosyjska dywizja pomyślana jest jako 

praktyczna pomoc dla hitlerowskiej polityki ko- 

lonizowania Rosji i Wschodniej Europy, o któ- 
rej tak niedyskretnie wspomniał Hugenberg w 
swem słynnem memorandum. 

Hitler myli się w rachubach — stwierdza 
„Daily Herald“ — ježeli przypuszcza, że gdyby 
Niemcy przedsięwzięli „misję cywilizacyjną* w 

Rosji i w państwach z nią graniczących, to mo- 

carstwa zachodnie byłyby podobnie obojętne, 
jak wobec japońskiej misji cywilizacyjnej w 
Mandżurji. 

natomiast 8 głosami zapnzeczono pyta- 
niu w. kierunku wilmy (Kiossaka przez udzie 
lenie pomocy uczestnikom: napadu. Pyta- 
niom (wkienun(ku pomocy: w: napadzie za- 

przeczono 7 głosami odnośniie do oskarżo- 
nego Motyki, a 6 głosami odnośnie do о- 
skarżonego Jarosława. Biłasa, ma ostatnie 
pytanie — ezy oskarżona  Kowalukówna 
ukryjwalłe: Maszezaka — odpowiedzieli przy 
siegli 6 głosami talk ; 6 — nie. 

Nasliępniie zabrał głos prok. Mostow- 
Ski, któmy, prosił tiryfbiunał, by odnośnie 
do Maszczaka uzmał wszelkie okoliczności 
łagodzące, ma Ikitone Maszezak zasłużył ze 
względu ma to, że przyznał się i mówół pra- 

widę. 
Obrońcy. apelują do trybunału 0 za- 

stosowemie okoliczności idagodzących. 
Ad. Starosolski prosi, by jego klijentowi 
Maszczakowi wykonamie kary zawieszo- 

mio. 
Wśród wielkiego podniecenia na sali 

wstaje oskarżony Kossak i oświadcza uro- . 
czystym głosem: „Daję uroczyście ukra- 
ińskie  słowło honiom, że o mapadzie w 

Gródku dowiedziałem się dopiero z ga- 
Zeit“, 

Następniie firybunał udał się na. maradę. 
Po 30 mihutach ogłoszony został wy- 

rok, skazujący Maszezaka ma łączną ka- 
rę 2 lata: więzienia. Kiuśpisa — ns: łączną 
karę 5 lat (więzienia, Mitykę na dwa łata 
więzienia, Kossaka ns: łączną karę 7 lat 
więzieniia, Jarosława Biłasa —na dwa 
łatta więzienia. Wszyscy  onii skazami zo- 
stali ponadłio ma utratę praw  obywaltel- 
skich ma przeciąg lal! 5-diu  . 

Oapa i Kiowalukównę uniewiinniiono, 
Wobec tego, że wszyscy skzzani: wiy- 

rok przyjęli, a. prokumaltłor mie zgłosił ka- 
sacji, wymok staniie się prawomocnym. 

—LYD0O———- 

WYROK ŚMIERCI W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. 'Wiezoraj stanął przed 
Sądem doraźnym. wi Ostnowie 56-letni rol- 
nik Walenity Ramięga, który z pobudek 
zemsty dokonał w dmiu 13 b. m. zamachu 

na. sędziego Amendta. Sąd uznał Ramięgę 
winnym zabójstwa i skazał go ma karę 
śmiierci. 
REKOMSEONOWECERNE: 5 WRTDOWYYZNTEWEZ| МОИ 

NOWE REWIZJE W „DEROPIE* 

MOSKWA. PAT. Ze źródeł sowiec- 

kich donoszą z Berlina, że w ciągu ostatnich 
trzech dni dokonano tam ponownie szeregu re- 

wizyj u wielu współpracowników tamtejszego 
przedstawicielstwa handlowego ZSRR i sowiec- 

kiej firmy naftowej „Derop”.



  

SILVA RERUM 
MATURA, MATURY, MATURZE... 

Jeszcze o maturze... Temat najaktuał- 
niejszy i najbardziej emocjonujący znacz 
ną część młodzieży szkolnej. 

Kurjer Poranny (169) zamieszcza 
głos starego pedagoga na temat promo- 
cyj szkolnych. Zwraca on uwagę prze- 
dewszystkłem na całkiem niepożądane 
zjawisko niespodzianek promocyjnych: 

Coś tu w tych promocjach, będących do 
ostatniej godziny niepokojącą zagadką dła ucz- 
nia i rodziców, jest nie w porządku i to grubo 
nie w porządku. 

Od szeregu lat jestem Świadkiem scen, 
które wywołują we mnie bunt i oburzenie. 

Uczeń zdolny, pewien promocji, dostaje 
świadectwo, którego się nie spodziewał, które 
wali go, jak obuchem, w łeb. Niepromowany! 
Dlaczego? Dlaczego? Przecież umie więcej Od 
tych, którzy promocję otrzymali. Dowiaduje się, 
że spowodowało to jego lenistwo, lekcewaže- 
nie pracy, uczenie się na stopień. 

Kara może i słuszna — а! — wysoce nie- 
pedagogiczna. 

Ze szkoły raz na zawsze powinno być u- 
sunięte lenistwo, lekceważenie pracy, uczenie 
się na stopień, przed okresem. Jeżeli podobne 
chwasty płenią się jeszcze w niektórych szko- 
łach, to doprawdy karę ponosić winni nauczy- 
ciele, nie uczniowie, a może przedewszystkiem 
kierownicy szkół. łch obowiązkiem jest kiero- 
wać pracą nauczycieli tak, aby praca uczniów 
nie zbaczała z linji należycie pojętego 0bo- 
wiązku. 

Zagadnienie promocji nie jest tak pro- 

ste, jak pozornie może się wydawać. — 

Wśród uczniów wyraźnie się zarysowują 

dwa odmienne typy: uczniów pilnych, 

lecz pozbawionych wybitniejszych zdol- 

ności, oraz zdolnych, lecz pracujących 

niesystematycznie. 
"Trzeba się przyjrzeć dobrze pracy uczniow 

skiej, a dostrzeżemy zjawisko chyba wszystkim 

znane, że równo i solidnie pracują przez cały 
rok najmniej zdolni. Wśród zdolniejszych naj- 
więcej jest takich, którzy uczą się dorywczo. 
I trzeba sobie zdać sprawę z tego, że większo- 
ści tych zdolnych, a pracujących dorywczo, u- 
daje się lawirować między stopniem niedosta- 
tecznym i dostatecznym i w końcu roku szkoł- 
nego uzyskać promocję. 

I stąd wszystkie owe tragedje, tragedje 
nieraz straszne, bo prowadzące aż do samobój- 
stwa, to przeważnie tragedje, wynikłe z owego 
lawirowania, które skończyło się fiaskiem. 

Temu trzebaby raz kres położyć. Położyć 

kres pozostawianiu na rok drugi uczniów zdoł- 

nych a leniwych. 

Ale znowuż — czy można dawać pro- 

mocję zdolnym łeniuchom i zostawiać na 

drigi rok mniej zdolnych, ale pracowi- 
tych?... Matura... Pierwszy większy cel 
młodzieży szkolnej... Lecz co po niej?... 
Abiturjentki, z któremi rozmawiała współ 
pracowniczka Kurjera Polskiego (169 
rozmaicie odpowiadały na to pytanie: 

— ja tam, proszę pani, nie chcę być żadną 
pionierką, bojowniczką, ani jak się to jeszcze 
szumnie nazywa — zwierza mi się otwarcie 
panna Zosia, córka znanej lekarki i wybitnego 
społecznika. — jestem przeciętna i chcę być 
przeciętną. Bardzo mi z tem dobrze. Nie wiem, * 

co mama zwojowała razem ze swoją pracą, i- 
deałami i nauką. Ma dopiero czterdzieści czte- 
ry lata, a wygląda na sześćdziesiąt. A jak się 
ubiera! wstyd spojrzeć. 

Ojciec dobrze się za przystojnemi i ele- 
ganckiemi paniami ogląda, a mama o tem wie! 
A jak ten dom i to gospodarstwo wygląda, to 
lepiej nie mówić!... 

Tak mówi maturzystka, która chce 
być kobietą, przedewszystkiem kobietą. 
Inna myśli o stałem źródle zarobku. 

— A co myślisz robić? 
— Nie wiem jeszcze. O posadę biurową 

trudno, dentystyka musi też parę lat potrwać 
— wiesz, zdaje mi się, że w końcu otworzę 
sobie pracownię sukien. 

— Jakto, Jadziu? Ty? 
— Tak, właśnie ja. żeby nie wiem, jak 

ciężkie czasy były — to baby będą musiały 
się ubrać. Gorzej, lepiej — ale będą musiały. 
A ja będę brała niskie ceny. No i przytem sa- 
ma też jestem kobietą — więc przy okazji sama 
będę się mogła tanio i łatwo ubrać. 

A jeszcze inna maturzystka 
tylko używania życia. 

— (Co będę robiła po maturze?  Przede- 
wszystkiem muszę zarabiać. Jak to mówi Boy? 
Dużo, byle jak i prędko. Jaknajwiększa pensja 
i jak najmniej pracy. Dosyć mam tej bryndzy 
domowej, dosyć tragedyj o każdą parę jedwab- 
nych pończoch. Chcę się bawić, stroić, żyć! nie 
chcę marnować życia. 

Osiągnięty jeden cel, — matura, — 
zarysowują się inne... Oby ite zostały 0- 
siągnięte!... Lector. 

pragnie 

  

Cierpienia wątroby leczy Naturalna Sól Mor- 
szyńska. Gen. Repr. Dr. K. Wenda, Warszawa, 

Krak. Przedm. 45. 

  

Jednem z najciekawszych zagadnień 
artystycznych jest kwestja stylu -archite- 
ktury kościoła św. Anny w Wilnie. 
-,, Nietylko zresztą na terenie Wilna, 
„lęcz w całej Polsce — niema takiego 
„dzugiego kościoła: Budownictwo euro- 
spejskie w nielicznych tylko wypadkach, 
wykazuje pewne zbieżności ze stylem św. 
"Anny" ‚ 

os Żagadirieńtu stylowego kościoła św. 
"Atińy, Byłó poświęcone piątkowe (23 b. 

iedźeńie Sekcji Historji Sztuki 
rzy, Wil. (PóW. Przyjaciół Nauk. 

paie B _ Śledziewski przedstawił 
wyniki 5 rych badź 

  

   

     
    v„tym zakresie. 

Na jednem z poprzednich posiedzeń 
Sekcji wyłuszczył swoje dociekania na 

teńlśśm tetfiat/pan' próf:)M. Nłófelowski. 
„Ponieważ, wnieski,obw badaczów ckóżnią 
„się mienral zasadniczo, należy, spręcyzo- 

Morelowskiegoyb       
viehotłesuwypukii 
dań KS. dr.sśledźiewskrega. 000 sboe sm 

9'w! Cecha Szcźególią kościoła: świ Aly 
„w. Wilnie, mówi p. prof. Morelowski, — 

"ZE jego hadzwyczarna Ażurówość. [est 
on; idwedkig słów! [i profesora; e „jak 

jela szklarnią", Ozdobność fasa- 

BA na myśicżeN dakótacy 
i a ny došžiikiWač Się 

i 
ret 

  

    

  

  

  

   fra cSRO HA ntahdzkich. 
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Formy  łukód © zw” 4681 GrŹbiEt*, 

„interesującejwynikieba- ** 

  

BERLIN. PAT. — Biuro Conti donosi, że 
wczoraj po południu pojawiły się nad Berlinem 
samołoty zagraniczne nieznanego w Niemczech 
typu, z których nad gmachami rządowemi oraz 
w dzielnicy wschodniej rzucano ulotki o treści, 
podburzającej przeciw obecnemu rządowi Rze- 
szy. 

Samołotom udało się umknąć. Zaałarmo- 
wana policja lotnicza nie mogła wyruszyć w 
pościg, nie mając do dyspozycji własnych sa- 
molotów. Pościg, urządzony przez samoloty 
sportowe, nie dał wyniku. 

Wiadomość tę biuro Conti zaopatruje ko- 
mentarzem, w którym przedstawia incydent ja- 

ko dowód bezbronności Niemiec. Dzisiaj samo- 
loty zrzucają ułotki, jutro mogą być bomby ga- 

zowe.* Komentarz zawiera dalej apel do rządu 

Rzeszy, ażeby niezwłocznie wydał odpowiednie 

zarządzenia, zapewniające Niemcom obronę 

powietrzną. 
WIEDEŃ. PAT. — Wczoraj o godzinie 16 

krążył nad Linzem, jak donosi „Reichspost" sa+ 

molot niemiecki, który rozrzucał po mieście 0- 

dezwy kierownika austrjackich narodowych S0- 

cjalistów Prokscha, w których powiedziane 

jest, że stronnictwo narodowych socjalistów 

walczyło dotychczas w Austrji środkami iegal- 

nemi, a nigdy nie pochwałało gwałtów. Obec- 

nie — głosi Odezwa — po zakazie tego stron- 

nictwa rozpocznie się wałka na płaszczyźnie 

wybranej przez rząd Doliussa, przy pomocy 

środków potrzebnych do osiągnięcia celu, któ- 

rym jest obalenie rządu Dołiussa, działającego 

w interesie wrogów narodu niemieckiego. Rząd, 

który łamie konstytucję, nie ma prawa żądać 

od swoich przeciwników poszanowania ustaw 

austrjackich. Organizacja wałki w nowej formie 

jest w toku i w najbliższym czasie przygoto- 

wania będą ukończone. — Samołot po zrzuce- 

miu odezw odleciał w kierunku Salzburga. | 

„Reichspost“, przytaczając treść ulotki, 

stwierdza, że jest ona iaktycznie wypowiedze- 

niem wojny ze strony p. Prokscha i jego moco- 

dawców przeciwko Austrji. — W Linzu odby- 

ło się tegoż dnia wieczorem „walne zgromadze- 

nie pod gołem niebem, w którem wzięło udział 

15 tysięcy osób. Na zgromadzeniu tem prze- 

mawiał kanclerz Dołfuss na temat potrzeby 9- 

chrony niezależności Austrii. Kanclerzowi Zg0- 

towano burzliwą owację. 

TELEGRAMY 
DOLAR BARDZO SŁABY. 

WIARSZAWA. PAT. Przedgietd 

Bank Polski płaci za dolany 7,08 

I j 7,10. Na synku prywatnym 

erowie 7,13 (wi płaceniu, 7,14 w 

+ dolary złote 9,10 — 9,12, mubie 

zlicte 4,81 4 pół — 4,82 i pół. — Dolarówk: 

49. 
OBRAZ GROTTGERA. 

WARSZAWA. PAT. Obraz olej 

Girodliiger 1 fiwia Ikonfederaliūw bar- 

     
     

  

    

      

  

   
    

   

glkiich'* y iw mokiu 1864 pnzez 

Grottiijgyem enowi  wWledleńskilemiu, 20- 

r z przemyjslowica:  kmalkiow- 

loczymisikiieigio | 50.000 iliinów. 

tej tmanzekeji, jedem! z badzo nie- 

miielu obrazów olejnych Gniolttgena  wró- 

ci do Płoliski. AA 

DZIECI ŻYDOWSKIE Z NIEMIEC 
DO PALESTYNY. 

EROZOLIMA. РАТ. Na ostatniem 

niu Żydowsikiej Rady Narodowej 

amlo sprawę umieszczenia dzieci 

żydowskidh 2 Niemiec, pozbawionych 

nauki, (wm szkołach żydoajskieh w Palesty- 

nie, tek miejskich, jak 4 iw kiollonjach, — 

przyczem program nauki ma objąć wów- 
alolinkicze.  Żydłowiska 

    
    

  

    

      

   

  

nież  przyjgódtowanie 
‹ nizacja tobolhnicza wyraziła goto- 

Wo: przyjmowawia tych dzieci do 

swych szikol: 

CZY FRANCJA UTRZYMA PUHAR 
DAVISA. 

PARYŻ. (PAT. Frameuscy tenisiści — 
przygoteyMują się móez 
decydującej mozgrytwki o puhiar 
Francuski związek tenisowy mianował k: 

pitanem sporliowym  stynnego do miedaw- 

ma gracza Riene Lacoste, kliióry otrzyma! 

całkowiicie wolną mękę w sprawie trenin- 
su do rozgrywek i tawkemia  skłedu 
reprezentacji Francji. z 

    

  

       

  

O PUHAR EUROPY ŚRODKOWEJ. 

BUDAPESZT. PAT. W! ramach 
| 

П 

smywek pi kijdh o puhar  Środkcwej 
Europy wiosk, duużyma Juventus z Tu- 
rymu pokonała węgierski U [Pest 4:2. 

PRAGA. PAT. O puhar Europy Śrad- 

     

    

kowej odbył się "xt Pradze mecz piłkarski, 
5б0- 

  

Austrja — Slavia. Wygrala Sllawia, 

sunku 3:1 (2:1). N 
wiidzów. 

      

  

  

sposób rozłożenia ozdób, wskazują, zda- 
niem pana prot. Morelowskiego, na abso- 
lutną łączuość z budownictwem Натап- 
dzkiem. Twórca kościoła św. Anny szedł 

w av 

BX 

    

    „ADYJ8SANSTY BIN 3 

Sy O czna za wzo 
raft ZAChÓdR:ei. należa” do szkoły tran- 
cusko-niderlandzkiej XVI w. 

Tezy pana prot. Morelowskiego, ilu- 

+2 

  

    

    

SŁOWO 

Tajemnicze samoloty waBerlinemiAustrją 
Wojna powietrzna na odezwy polityczne 

SKĄD PRZYLECIAŁY AEROPLANY? 

BERLIN. PAT. — Sekretarz stanu w mini- 
sterstwie lotnictwa Milch udzielił prasie nie- 
mieckiej wyjaśnień w sprawie ukazania się 
wczoraj nieznanych aeroplanów nad Berlinem. 

Z oświadczeń tych wynika, że chodzi o 2 
samoloty nieznanego w Niemczech typu, które 
spostrzeżono na wysokości 3 tysiące metrów 
nad stolicą Rzeszy. Niepogoda umożiiwiła samo 
lotom konspiracyjny przelot, co zarazem wyja- 
Śnia trudność ustalenia, z jakiej strony przybyły 
te aparaty. Według doniesień z Chocieborza 0- 
raz z różnych miejscowości Palatynatu, widzia- 
no tam wczoraj po południu dwa samoloty ró- 
wnież nieznanego pochodzenia, 

Trudno jest stwierdzić — mówił Milch — 
czy w obu wypadkach chodzi o aparaty, które 
ukazały się nad Berlinem. W każdym razie ten 

najazd na Berlin był uplanówany, ponieważ ró- 
wnocześnie z pojawieniem się samolotów, na 
placu Aleksandra, w zachodniej dzielnicy Berli- 
na, zrzucono z drapacza chmur tam stojącego 
ulotkę o treści antypaństwowej. 

Sekretarz stanu zapowiedział, że rząd Rze- 
szy na konierencji rozbrojeniowej poruszy z ca 
łym naciskiem wczorajszy incydent i będzie się 
domagał przyznania Niemcom równouprawnie- 
nia w zakresie lotnictwa. 

BERLIN. PAT. — Biuro Conti komuniku- 
je: Relierent do spraw ochrony przeciwlotniczej 
w Weimarze kpt. Ricknoif donosi, że czerwoni 
lotnicy przelecieli również nad Turyngją i zrzu- 
cali proklamacje. Namiestnik rządu Rzeszy w 
Turyngji niezwłocznie wystosował do miaro- 
dajnych czynników berlińskich 2 telegramy 
protestacyjne, domagające się równocześnie za- 
rządzeń ochronnych. 

Drogi i problemy nacjonalizmu Kiemieckiego 
BERLIN. PAT. Na zaproszenie nanodo- 

wo - socjalistycznego urzędu pollityki za- 
granicznej odbyło się wczoraj w hotelu 

Adiion przyjęcie dl dzienniikanzy zagra- 
nicznych. Podczes litego przyjęcia szef 
wspomnianego mawstępie urzędu Alfred 

Rosenberg wygłosił przemówiemie . 

W zakazie partji socjalno - demokalaty- 
czniej  Rosenbeng upatruje ałkt 0 zna- 
czeniu historycznem symbolizujący. zam- 
Iknięcie minionego okresu mnlk między 
nacjon=lizmem a socjalizmem 'w. Niemczech 
Niarodowiy Socjalizm mwiprowadził mową 

interpretację autonytettu i: odpowiedzial- 
ności do ustroju i organizacji  politycz- 
miej Rzeszy.  Jalko podstawę odrodzonej 
państwowiości Niemcy hitleraewskie pnzy- 
jęły wispólnotę idh ziem. "Nie jest to 

proklamaija walki ras — oświadczył Ro- 
senibeng — lecz dążenie do ochrony wła- 

snej rasy. Rosenberg przypomniał о$- 
wiadczenie Hitlera, że marodowym  s0- 
ejalistom obce są 'dążeinia germanizacyj- 
me  wizejlędem innych narodów. N S0- 

cjslizm niemiecki mie chce narzucać j 

    

  

    

    

   

  

woli. inkfym państwem a w szczegóiln: 

miodym państwem ma wischodzie, zwłaszcza 

trajom madbałttydkim. 
Rewolucja w narodowych Niemczech — 

dopiero się rozpoczęł. Zwycięstwo jej 
jest pewne , dhyjba że pnzeciwiko. Niemcom 

wystąpi! jalkaś koalicja światowa. W itym 

jednak wypadkiu istnieją dwie możliwo- 
šei: albo Hitlen utrzyma się przy władzy. 
albo (Puropa  Śrądkowia  iwitrącona wo- 
stamiie rw (kriwamqy: chaos. O (tych ikonisek- 

wencjach świat: musi jpemiętać. Narodowi 

socjaliści mie miieszają się do spraw we- 
wnętrzniych inaych państw i tego wd: in- 
nych oczekują. "Ze specjalntym naciskiem 
Rosenbeng domagał się uznanie tej za- 
saidy od Riosjji. 

ARESZTOWANIE B. PREZYDENTA 
LOEBE. 

BERLIN. PAT. — Były prezydent Reichs- 
tagu socjal - demokrata Loebe wraz z innymi 

przywódcami partji socjal - demokratycznej a- 

resztowany został w piątek przez policję poli- 

tyczną. 

  

Sowiecka aktywność w Londynie 
LONDYN. PAT. — Od kilku dni Lit- 

winow rozwija w Londynie szeroką ak- 
tywność. Odbył on dłuższą rozmowę z 
sekretarzem generalnym delegacji amery- 
kańskiej Bullittem, który jest mężem zau- 
łania Roosevelta w sprawach polityki za- 
granicznej. Następnie inny delegat so- 
wiecki, wiceprezes Gosplanu Meżlauk od 
był konierencję z członkiem delegacji a- 
merykańskiej sen. Couzens, gdzie była 
kiikakrotnie taowa o wielkich tranzak- 
cjach handłowych, opartych na znacznie 
dłuższym kredycie. 

W Londynie zaczęły wobec tego kurso 
wać pogłoski o ustałeniu warunków uzna 
nia Rosji Sowieckiej przez Stany Ziedro“ 

czone. Wywołało to niewątpliwie pewną 
reakcję w rządzie brytyjskim. Koła rzą- 
dowe brytyjskie zaczęły być skłonniejsze 
do pertraktacyj z Litwinowem. Wczoraj 
Litwinow obecny był na śniadaniu u Mac 
Donalda, w czasie którego Mac Donald 
i Litwinow 'ustalili, że w poniedziałek ko- 
misarz ludowy spraw zagranicznych S0- 
wietów zobaczy się z ministrem spraw za 
granicznych Simonem i odbędzie z nim 
dłuższą konierencję, celem wyjaśnienia 
wzajemnych spraw, dotyczących embar- 
go brytyjskiego na towary sowieckie о- 
raz sprawy pozostających w więzieniu 
sowieckiem inżynierów angielskich. 

  

Gorący moment pod bramką 22 p. p. w Siedicach podczas meczu z „Warszawianką“ 
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0d Administracji 
Uprzedzamy naszych 52. Sz. 

1-go lipca r. b. wstrzymamy 

zalegającym do tego dnia w 

  

strowane przezroczami, poddał wnikliwej 
krytyce ks. dr. Śledziewski. Operując ma- 
terjałem dowodowym i przezroczami, 
rozwinął ks. dr. Śledziewski całkiem in- 
ną teorję, która wywody pana prof. Me- 
reiowskiego: stawia na płaszczyźnie ra- 
czej fragmentarycznych badań. Za pod- 
stawę du swych wniosków wziął ks. dr. 
Śledziewski metodę podaną przed prof. 
Sokołowskiego, znakomitego uczonego, 
uznancgo za autorytet w kwestjach hi- 
storji sztuki 

Otóż proi. Sokołowski, jako punkt 
wyjścia w badaniu charakterystycznych 
cech stylu, uwa konstrukcję budowy, 
nie zaś wyłącznie jej zewnętrzne warto- 
ści dekoracyjne. Pan prof.  Morelowski 
zaś wnioski swoje zbudował akurat na 
tej dekoracyjności. 

Wychodząc z założenia konstrukcji, 
dochodzi s:'ę do całkiem innych rezulta- 
tów. Jeżeli zdejmiemy z kościoła Św. An- 
ny ozdoby, to zobaczymy, że budowla 
wykazuje cechy, spotykane w Wilnie, w 
kościele Bernardynów (filary i wieża), 
i w kościele św. Mikołaja (filary). Te 
zbieżności nie przeszkadzają, że kościół 
św. Anny jest unikatem, ale pomyślanym 
przez artystę związanego z naszym tere- 
nem. Na poparcie swych słów przytacza 

ks. doktór Śledziewski, prócz . przezro- 

czy, świądectwa archiwalne. W księgach 
gospodarczych dworu Zygmunta  Augu- 
sta znajdujemy wiadomość, że budowni- 
czy królewski jest jednocześnie i złotni- 
kiem, jak również nie obce mu są prace 
kamieniarskie. Stąd owa ozdobność ko- 

   

Prenumeratorów, że z dniem 

wysyłkę pisma wszystkim 

opłacie. 
a meczu byłło 25 tyłsięcy 

CKOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W WILNIE 
ścioła. Architekt, będący jednocześnie 
złotnikiem, ozdabiał kościół tak, jak ozda 
biano monstrancje. 

Jakie upodobania miał artysta, jakim 
wpływom mógł ulegać — nie jest kwe- 
stją pierwszej wagi. Ważniejsze jest, jak 
zbudowano sam gmach. Otóż tutaj twór- 
ca kościoła św. Anny, jest wyraźnie zwią 
zany z rodzimą ciesiołką polską. Budowa 

pomyślana była w kamieniu, nawa głów- 
na miała posiadać strop belkowany (jak 
np. na Wawelu), co znowu świadczy o 
związku z terenem polskim. Zresztą dla- 
czego szukać dla kościoła św. Anny pier- 
wowzorów aż niderlandzkich, skoro w 

Krakowie w końcu XV i na początku XVI 
w mamy wielką szkołę Wita Stworza, 
potężny warsztat, gdzie styl epoki, a 
więc i flamandzki, dobrze jest znany. 

Od Krakowa do Wilna za Zygmunta Au- 
gusta, droga krótka. 

Tak więc niewątpliwem się zdaje, że 

głównej idei architektonicznej kościoła 

św. Anny, szukać należy nie na zacho- 
dzie, ale u nas na miejscu. 

Analiza fasady kościoła św. Anny 
nie wystarcza. Gdy się weźmie pod uwa- 

gę ściany boczne, całość korpusu, jego 

konstrukcję — to o żadnych wpływach 

flamandzkich mowy być nie może. Prze 

cież wieża Bernardynów nie jest fla- 

mandzką, a po odrzuceniu ozdóbek z 

wież św. Anny, widzimy podobieństwo 

jej z wieżą Frrnardynów. 

Na te rzeczy ani w sprecyzowaniu 
swych tez, ani w dyskusji, pan prof. Mo- 
relowski nie zwrócił uwagi. Dekoracyj- 

  

HITLEROWIEC — PREZYDENTEM W. 
M. GDAŃSKA. 

  

Prezydentem, Senatu rządzącego 
Gdańska wybrany został na pierwszem posie- 

dzeniu nowego Sejmu gdańskiego hitlerowiec 

w. m. 

dr. Rauschning, którego podobiznę podajemy 

na naszem zdjęciu. 

Konferencja prasowa 
w Gdańsku 

GDAŃSK. PAT. [W dniu 24 b. m. nano 
pnezydent Sematu dn Rauschning zepro- 

sił przedstawicieli! prasy, zagranicznej w 
Gdańsku nla konferencję prasową. 

Wiskazując ma stosunek wolnego mia- 
ista 40 ©beych (państw, prezydent Rausch- 
miing zaznaczył, że Gidańsk jutrzymywać 
będzie sze wiszysiikimi dobre stosunki, 

Z Rzeczpospolitą Polską wolne mia- 
stlo chce prowadzić politykę  porozumi< 
mia, nzwiązująe (bezpośrednie rokowania. 

Również iwt odniesieniu do ZSSR do- 
tiyehezašowe stosunki będą  utrzym'y- 
wane mialdail. 

Następniie Rauschning podkreślił, że t. 
aw. paragraf aryjski miłe będzie w Gdań- 
sku przedmiotem rozważań, ze względu 
ma odmienge warunki wolnego miasta, — 
jaka tleż ma brak warunków, które w Rze- 

szy, Niemieckiej spowodowały, bojkot 
żyjdórw. 

W dalszym: ciągu mówca podkreślił raz 
„jeszcze że Gdańsk zdecydowiamy jest prze 
stirzegač jak najjściślej mietylko postiano- 
iwień konstytucji! wolnego miasta i tralk- 
tatu wersalskiego, ale mównież di wszy- 
sikich innych umów, żądając jednocześnie 

uznania: dla swej samodzielności. 

W: sprawie zarzutłu, że w swem po- 

stępowaniu wiłlajdze gdańskie zależne są 
od Berlina, Rauschning zauważył, że na- 

leży odnóżniać zależność duchową od po- 

Tittycznej.  Gidańsk: zawsze łączyć będzie 
ścisłe stiosunki z Rzeszą Niiemiiecką. Pod 

rłzględem polfktycznym będzie on dzia- 
iłać zupełnie samodzielnie. 

Rauschning zakończył wywiad о$- 
wiiajdczeniiem że Senat mie mając zamia- 
mu przeprowadzenia  zmieny konstytucji, 

przedstawił Vollkstagowi ustawę 0 pełno- 
moenietwiach,  mieprzeciwstawiających się 

   

  

postanowieniom konstytucji. Ustawa ta 

przedewszysiikiem aa па сей: stworze- 
mie wenunikówi pracy dla | beznmobotnych 
«maz, odpamcie akcyj antypaństwowych we- 
wniatmz i zewnątrz obszaru mplnego mia- 

sta. 

Senator Baruch na wi- 
downi 

PARYŻ. PAT. — Według doniesień z Wa- 

szyngtonu, sen. Baruch opracowuje тетог]а! 
uzasadniajacy główne linje polityki ekonomicz- 

nej Stanów Zjednocznych. Memorjał ten ma 

być przesłany delegacji amerykańskiej w Lon- 
dynie i prawdopodobnie podany będzie do 0- 

gólnej wiadomości na konierencji. Zasadniczą 
tezą memorjaiu będzie wykazanie, iż kryzys 

zwalczany być może tylko indywidualnie, wew- 

nętrznemi środkami poszczególnych państw.— 

Z poglądu tego wynika, iż Stany Zjednoczone 

zrywają ostatecznie z ideą współpracy między- 

narodowej w dziedzinie ekonomicznej i zwek- 
slowały na nacjonalistyczny punkt widzenia w 

tej sprawie. 

zum ty CZY AO DALIS 

POPIERAJCIE L.O.P.PI 

ność czy jest ona flamandzka, czy inna 
nie zmieni faktu, iż w kościele św. Anny 
dodano ją bez logicznego, konstrukcyj- 
nego związku z korpusem. 

Kościół św. Anny, budowany był 

przez Zygmunta Augusta. Kończono go 
już po śmierci króla, ale na podstawie 
wyraźnych wskazówek w testamencie z 
1571 .. Ozdoby myły po myśl: króla, któ- 
ry kochał się w biżuterji, w misternych 
cackach i pudełeczkach. ‘ 

Budowniczy — złotnik, tworzył ozdo 
by złotnicze, Ń:e małej w tym względzie 
wagi argunientem jestwykorzystane przez 
profesora F. Ruszczyca, któremu braku 
wyczucia artystycznego, nikt nie zarzu- 
ci, motywów ozdób fasadowych kościoła 
św. Anny, do rysunku monstrancji na pla 
kacie uroczystości Eucharystycznych w 

Wilnie. ` 
Nie wdając się w określenie wiel- 

kości wpływów renesansu (łuk pełny), 
na gotyckość kościoła św. Anny, oraz 
pomijając zmiany przy remontach (osta- 
tni na początku XX wieku), stwierdzić 
należy, iż bezwzględnie muszą być wy- 
dzielone w badaniu stylu tego kościoła 
dwie rzeczy: konstrukcja i dekoracja 
fasady. 

W ten sposób rozumując, tworzy ks. 
dr. Śledziewski bardzo ciekawą i огу- 
ginalną koncepcję o istnieniu pewnej ro- 
dzimej, być może  krakowsko-wileńskiej 
grupy budownictwa. Kościoły św. Anny, 
Bernardynów, św. Mikołaja, wchodzą do 
tej grupy. Podstawami byłyby tu kamie- 

  

W _WIRZE STOLICY 
SZKODLIWY SPORT. 

Widząc powodzenie kajaka, władze szkol- 

ne postanowiły porzeć ten zdrowy, pożyteczny, 

harmonijny sport. 

Kuratorjum warszawskie wybudowało du- 

2а przystań, zakupiło masę kajaków, połecono 

rozwiesić po klasach plakaciki z napisem: 

Kajak krzepi! 

Biedne belfry musiały dawać dobry przy- 

kiad i z duszą na ramieniu siadać w kaja- 

ki, by „pociągnąć młodzież za sobą”... 

Wyjątkowo, wbrew tradycji poczynań ku- 

ratoryjnych pomysł kajakowy miał powodzenie, 

sztubaterja rzeczy garnie się do kajaka. 

Właśnie z tego powodu rozpacz w wyż- 

szych sferach kuratoryjnych. 

Profesorzy — doktorzy niemieccy przepro- 

wadzili dokładne badania, sporządzili sterty 

statystyki i doszli do nieomylnego wniosku: 

Sport kajakowy sprzyja 

rozwojowi hemoroidów! 

    

Ciągłe siedzenie, ręce, mięśnie brzi 

    

bardzo pracują, a owa część ciała tkwi 

przymurowana — tu wzmożone ciśnienie i 

obieg krwi, tam — cisza, to jest właśnie sprzy- 

jająca sytuacjaedla powstania złośliwych he- 

moroidów. 

Kuratorjum beknęło z rozpaczy. Piłka noż- 

na zabroniona, bo to brutalne, tenis, bo drogie, 

pływanie bo niebezpieczne — jeden nareszcie 

sport zyskał uznanie przybytku wiedzy — a tu 

masz: hemoroidy! Obok hasia — kajak krze- 

pi — trzeba będzie w klasach wywieszać re- 

klamy: — czopki hemoroidalne, skutek gwa- 

rantowany, tylko u nas — przerażająca wizja. 

    

Władze, ufając ślepo profesorom niemiec- 

kim, postanowiły zaprzestać propagandy kaja- 

ka. Trudno tak odrazu zabronić to co się tak 

gorąco pólecało, ale narazie chłodna rezerwa... 

gdy młodzież zacznie postękiwać, władze wez- 

ma się do tępienia hemoroidów! 

Jednak autorytet doktorów niemieckich nie 

sięga na Wisłę — roi się formalnie od kajaków, 

a mimo to konsumcja czopków się nie wzma- 

T QL CHRONI 
KAZDEGO 

OD PLAGI letniej, 
kalnie: muchy, komary, 
wy i wszelkie robactwo. 

v składach apt. i aptekach. 

Przedst H. Woj 
Wilno, Kalwaryj 

Fiim niemv 
Zupełnie niemy, bo niepotrzebaby słów. 
Granica — przemytnicy z tobołami, z bu- 

tami, z koszulami, wypchanemi tytoniem szmu- 

glowanym. Pot leje się im z twarzy, całe ciało 

jest zlane potem, oblepione brudem, a do tego 

ciała całe kilogramy przyłgniętego tytoniu, na 
siąkniętego potwornemi miazmatami. 

Docierają przemytnicy do punktu zakon- 

spirowanego — mokry niechlujny tytoń oddają 

w ręce pokątnych fabrykantów — następuje 

suszenie obrzydliwego, oślizgłego towaru i mo 

žliwie odwanianie go od pozostałych po ciele 

ludzkiem zapachów — potem stół, wyglądają- 

cy, jakby był obsypany kaszą gryczaną, bo- 

wiem nikt go chyba odkąd kupiony nie wyszo- 
rował, a wokół stołu kilkanaście osób z rękoma 

w tytoniu zanurzonemi. 
Ręce te dodają do tytoniu swoje jeszcze 

miazmaty, krosty, bakcyle chorobowe, gruźli- 

cze, skórne i, napychają gilzy w sposób ur4- 

gający najprymitywniejszym pojęciom higjeny 

i aseptyki. 
Potem na ekranie chwila przerwy i— blen- 

da otwiera się na wspaniałą kawiarnię, elegan- 
ckie towarzystwo wokół 
śliczne, wypielęgnowane ręce, sięgające po te 
właśnie papierosy — piękne usta, .rzymające te 
właśnie gilzy... 

Czy taki film potrzebowałby być mówio- 

nym? Ra. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 21 4—6 

Kwiatowa T, tel. 14-25. 
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Jener. Przedst. L. Favre, Warszawa, ul. 
Rymarska 16. 

  

niarstwo i sławna na caly šwiat ciesiot- 
ka polska. 

Koncepcja p. prof. Morelowskiego 
powstanie kościoła św. Anny w całości, 

odnosi raczej do źródeł niepolskich, 
zagranicznych, ściśle flamandzkich. 

Spodziewać się należy, iż prace za- 
równo ks. dr. Śledziewskiego, jak i p. 
prof Morelowskiego, ukażą się w niedłu- 

gim czasie 
Byłoby jednak rzeczą pożądaną, jeżeli 

chodzi © p. prof. Morelowskiego, aby 
materjał dowodowy w postaci rysunków, 
był mniej pośpiesznie, a bardziej dokład 

nie wykonany, niż to widzieliśmy na piąt 

kowem posiedzeniu. 
Co do pracy ks. dr. Śledziewskiego, 

to ma ona ująć szerzej kwestję kościoła 

św. Anny w Wilnie. Były bowiem w Wil 

nie aż trzy kościoły pod tem wezwaniem. 
Jeden w obrębie murów zamku królew- 

skiego, (intra muros castri) — tam, 

gdzie obecnie prowadzone Są rozkopy 
(w Cielętniku). S 

Drugi znajdował się na miejscu obec- 

nego kościoła i spalił się w 1530 roku. 

Trzeci, obecnie istniejący, zbudowa- 

ny został, jak już było powiedziane przez 

Zygmunta Augusta. 

Sumienność i dokładność badań ks. 

dr. Śledziewskiego, poparta jest przez 

jego wysokiej miary intuicję artystyczną. 

Z tego względu oczekiwać należy ze 

szczególnem zainteresowaniem ukazania 

się w druku pracy ks. dr. Śledziewskie- 

go. Tad. C. 

zastawionego stołu i, 

 



  

SŁOWO 

Pod protektoratem Pana Marszałka JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 

IM Targi Północne i Wystawa Lniarska 
26, VIII. 1933 

| 

W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy 

DYREKCJA TARGÓW 
WILNO, OGRÓD BERKARDYŃSKI, TEL. 11 06 
Biura czynne dla interesantów codziennie 
zwyjątkiem šwiąt 0411 do 13 i 6d17 do 19. 

w Gilnie 
10. 1%. 

DZIAŁY GŁÓWNE: Przemysł, handel i rzemiosła, rolnictwo i Iniarstwo. 
Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo-transporiowych. — Ceny stoisk znacznie zniżone. — 

Zakres działu Przemy- 
słowo-Handlowego 

na li Targach Północnych 

Według  dofiychczasowych wstępnych 

zarysów cnganizacyjnych  miających się 

odbyć w czalsiie 0d 26 sienpnil:, do 10 iwnze- 
śuia w. b. IM-ch Tamgówi Północnych i 
Wystawy Lniarskiej — twiiendzić można 

   
  

iż żeślii chodzi 0 dział: przemysiąnło - han- 
dlowy ito zakres jego uirzym:iny zosta- 

nie w calej nozciągłości w myśl wygią- 
du ma I-ch Tkagach Północnych w 1928 
i M-ch w w. 1930, 

Przypomnieć się godzi, iż orgamizacja 

"Targów. Północnych cd samego zarania u- 

trzymuje nastkwieniia w kierunku ożywie- 

    

  

  

su  konsulpcygjnego ziem  półmoc- 
mo - wschodnich il zacieśniieina  Stosukć w: 
hnadiowych «z temi wszysłtkiemi.. gałęzia- 
mi przemysłowemi w centrum i zachod 
niech dzielnicach Polski idlla których W:il- 

mo ze względu na swą tradycję ośrodka 
ht mdlowegio nai północnym — wschodzie 0- 
tuiletra  szenckie możliwości mozwojowe. 

Przyystępująe do realizacji tak zary- 
sowanych plamów,  oniganizatorzy. III-ich 
Taugów' Północnych ikonsqkwenfniie  da- 
żą do wydzielenia. następujących grup 
produkcji! przemysłowej; Maszyny prize- 
muysłowie il rolnicze ii aputoby: z metalu; — 
grzeriysł chemiczmy;  budowlanamy, ce- 

ramiiczny, szklany, włókienniczy, garbar- 
ski, gumowy, samochodowy, sportowy. 
papierniczy, powroźniczy, szezotkarski, — 

ełeklirotechniiczny;  Nlowoczesne urządze- 
mila  biurowie manufaktura, galqnterja, 

konfekcja, zabawikamshafo; meble i wyro- 
by z drzewia li wikliny; Mionopole i inisty- 
tucje  pueństwiowie, rwytwiory przemyslu 

samodziałowiego, przędza, tkanimy, i wszel- 

kie inne gałęzie z dziedziny przemyslu i 
rzemiosi, 

Ponadlio do działu przemysłowo - han- 
dlowego III-ch Targów Północnych ma 
być włączoma gmupa obejmująca  wszel- 
kie maszyny i urządzenil:. dla przeróbki 
Inu i wszelkie eksponatjy z zakresu lniar- 
stwa znajdujące popyt! „na rynkach we. 

mniętrzniyłch i zagranicznych. W pro jelk:- 
cie jest również  rm(yledrębnienie 
z dziedziny rybalętwa. 

: © realnych podstawach wyżej omó- 

   

   

      

   

wilonego zakresu dzialu przemysłowo - 
handlcyiiego tegorocznych Targów. Pół- 
nocnych świłajdczy wymiowanie zajnte 
wanie sfer przemysłowych i ku 
reprezentujących _ poszczególlnie 
przemysłu i hw ), 

Kursy suszenia ziół leka:skich 
Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie or- 

e kurs zbierania i suszenia ziół i jagód 
W kursie wezmą udział: zarząd 

„ wszyscy instruktorzy powiatowi, jak 
członkowie Patronatów i bardziej wy- 

robieni druhowie i druchny z S.M.P. Kurs od- 
będzie się w dniach 26, 27 i 28 czerwca r.b. 
w zakładzie iarmakognozji U.S.B. przy ulicy 
Objazdowej Nr.,2. Kierownictwo kursów łaska- 
wie objąć raczył p. prof. USB. j. Muszyński, 
przy łaskawym współudziale p. dr. W: Straże- 
wicza. 

Uprasza się wszystkich PW. Księży Pa- 
tronów i członków Patronatu jak również 
tych, którzy tą sprawą się interesują o zgło- 
szenie swego udziału w kursie piśmiennie, oso- 
biście, lub telefonicznie (783) do dnia 24 b.m. 

    

   

do Związku Młodzieży Polskiej w Wilnie ul. 
Metropolitalna Nr. 'В 

Kurs odbędzie się według następującego 
programu: 

Poniedziałek 26 czerwca: godz. 10 — 13 
prof. |. Muszyński: 1. Co to są zioła?. 2. Za- 
saay zbioru ziół dziko rosnących. 3. Kwestja 
zbytu ziół. Od godz. 17 — 19 godz. dr. W. 
Strażewicz. 1. Podstawy uprawy roślin leczni- 
czych. 2. Suszenie, obróbka i przechowywanie 
surowców leczniczych. Wtorek 27 czerwca. od 
godz. 9 — 12 dr. W. Strażewicz: Przegląd 
szczegółowy ważniejszych roślin leczniczych 
dziko rosnących, godz. 16: wycieczka w okoli- 
ce Wilna. Środa 28 czerwca. od 9 — 12 dr. 
W. Strażewicz: Przegląd szczegółowy ważniej 
szych roślin leczniczych w uprawie; godz. 16 
Wycieczka do ogrodu roślin leczniczych USB. 

Wszyscy biorący udział w kursie mają za- 
brać ze sobą jak na wykład tak i na wycieczki 
ołówek, zeszyt, teczkę kartonową, z bibułką, 
lub staremi gazetami. 

* * * 

Staraniem Zarządu Głównego Zw. Pr. Ob. 
Kobiet w Warszawie został zorganizowany pier 
wszy w Polsce kurs ziolarstwa. 

Uprasza Się panie — członkinie Związku, 
które skończyły ten kurs o zgłoszenie się do 
Sekretarjatu Związku Zrzesz. Wojew. Wileń- 
skiego (Jagiellońska 3—5) w celu porozumie- 
mia się z wojewódzkim referatem wytwórczo- 
ści 

  

    
   

   

KREM 
PROMIENNY 
MIEZBĘDNY DLA /PORTOWCÓW 

au <    

KRONIKA 
wildfirta 
Niedziclo 

Dziś 25 

Pr: spera 
Jatro 

Ja1a i Pawła 
E ED. 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 
GICZNEJ USB W WILNIE. 

z dnia 24 czerwca 1933. 

Wschód słońca g, 2,44 

Zachód słońca g. 7,57 

Ciśnienie średnie: 749. 

Temperatura Średnia 

Temperatura najwy 

Temperatura naji 

Opad w mm.: 26. 

Wiatr: zachodni. 

Tendencja: spadek. 

Uwagi: w nocy silny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P..M.-« 
na dzięń dzisiejszy: 

Rankiem dość pogodnie, następnie miej- 

scami zachmwr'zeniie, możliwość burz i ule- 

wniych deszczów. Temperatura około 16 

st. Umliarikos jane wilatny południowe i 

południowo - wschodnie. 

     

    

ŻAŁOBNA 

—NABOŻEŃSTWO w DNIU IMIE- 
NIN Ś. P. KS. BISIKUPA BANDURSKIE- 
GO. 27 czerwca (wtorek) iw. dniu imienin 

'ks.Biskiupa Władjyisłama Bandurskie- 

  

   le zostemiie malbożeństwo, Zat 
ialjąje © powyższem Zarząd 2ОВ 

Kolegów! do gremijalinego  uczezenia 

mięci Ulkochanego Kapelana. 

URZĘDOWA 
— PASZPORTY ZAGRANICZNE. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych wy- 

jaśniło, że jako kryterjam -€ające staro- 

stom: podstawę ido oceny, 
dstotnie  nieodzowma potrzeba 

może m. ih. yć: 1) zaświadczenie le- 
k/mza: urzędowego,  sinfierdzające kionie- 
ezmość przeprowadzenia kuracji zagra- 
micą; 2) wystawnione przez właściwy 
ikonkullali zaświiadczenie stwierdzające po- 
tnzebę  krótkoterminowego wyjazdu do 
stale w gramicą przebywających czionków 

aodziny, jalk do ojca, matki, syna lub eór- 
ki; 3) przedstawiienie dowiodu, że zacho- 
dzil ;plotnzeba iwyjazdu w: sprawach mająt - 

  

   

          

kowych. 
MIEJSKA. 

— SKREŚLONY DODATEK KOMU- 
NY. W magisliracie sporządzane sa 
płac na 1 lipca. Wykazy pensyjne 

nie uwzględniają 10 proc.  dodaltiku 

  

komunalnego, cofniętego 

wiładz nadzorczyjch. 
na. zerządczenie 

  

  

    

   

T AP-MOWALSKI** 
DAŁ) Pay 

POT: NIEMIŁA ...WOH 

    

  

KOLEJOWA | 
— Osobiste. W dniu wczorajszym do Wil- 

na przybył dyrektor Biura Personalnego Min. 
Komunikacji -p. Kominkowski. Dyrektor Komin- 
kowski bawi w Wilnie służbowo. 

SZKOLNA 
— 3-klasowa Szkoła Handiowa z 4-klaso- 

wą specjalną o kierunku spółdzielczo - handło- 
wym im. St. Staszica Marji Landsbergowej z 
prawami 4-ro letnich szkół państwowych w Wil 
nie, Dąbrowskiego 1. Od 1 sierpnia Szkoła 
przeniesiona zostanie do nowego lokalu przy 
ul. Wileńskiej 28. 

Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci 
bez egzaminu wstępnego na zasadzie Świa- 
dectw ukończenia 7-mio oddziałowej szkoły 
powszechnej lub 3 klas gimnazjalnych. Do 
klas wyższych I, III, i IV — na zasadzie odpo- 
wiednich świadectw równorzędnych szkół han- 
dlowych. Podania składać można w kancelarji 
szRoły codziennie od godz. 10—14. 

Program nauki obejmuje przedmioty: ogól- 
no-kształcące, handlowe, ekonomiczne,  spół- 
'dzielcze i prawne. 

Nadobowiązkowo będą mogli uczniowie po 
bierać naukę języka angielskiego i rosyjskiego. 

Uczniowie, którym wieku lub warunki ma- 
terjalne nie pozwolą na ukończenie 4 klas — 
po ukończeniu klasy 3-ciej i złożeniu egzami- 
nu otrzymują świadectwa ukończenia pełnej 3- 
klasowej średniej szkoły handlowej. 

Uczniowie szkoły korzystają z  odroczeń 
służby wojskowej; absolwenci mają prawo do 
skróconej służby wojskowej w szkole podcho- 
rążych rezerwy. 

Świadectwo ukończenia szkoły daje prawo 
do objęcia stanowisk w państwowej służbie cy- 
wilnej do VI st. sł. 

: ZYDOWSKA 
— NA ZJAZD ŻYDÓW UCZESTNI- 

KÓW WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ, Na 
Zjazd. żydów — uczestników walk o nie- 

podlegtošė który odbędzie się w: Warsza- 
wie 26 b . m, wyjedheia z Wilna delegacja 
z prof. F. Eigerem i p. Rotisziajnem na 

— WYCIECZKA Z PALESTYNY. W 
okresie Tangów Północnych ma przybyć 
do Wilna wycieczka kupców z Palestyny 
w celu newiiązania bliższego kontaktu z 
tui sferami handlowemi. 

  

czy zachodzi | 
wyjazdu, - 

ZEBRANŁA I ODCZYTY. 

— Nadzwyczajne waine zebranie Zrzesze- 
nia Asystentów USB. w Wilnie odbędzie się w 

ek dnia 30 czerwca r.b. w sali 2-go gmachu 
1ego o godz. 18,30 w pierwszym, lub o 

‚ drugim terminie. Porządek dzienny: 
prezesa, 2) sprawozdania delega- 

Centrali Zrzeszeń, 3)- -woine 

        

    

  

wnioski. 

— Walne zebranie Towarzystwa Polskiej 
Macierzy szkolnej Z.W. Centralny Zarząd Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Z.W. zawiadamia ni- 

em, iż walne zebranie Towarzystwa. Pol- 
acierzy Szkolnej Z. W. odbędzie się we 

ek dnia 27 czerwca r.b. w pierwszym ter- 
e, o godz. 17,30 , a w razie nieprzybycia 
zebranie walne wymaganej dla jego prawo- 

mocności ilości osób, odbędzie się zebranie w 
drugim terminie dnia 27 czerwca r.b. o godz. 
18 (6-tej) po poł. 

Powiadamiając o powyższem, Centralny 
ej Macierzy uprzejmie prosi wszy 

ych członków: honorowych, dożywot 
nich, czynnych i wspierających o łaskawe za- 
szczycenie zeDranią swem przybyciem. 

RÓŻNE 
— W dniu 29 czerwca r.b. na całym tere- 

nie Rzeczypospoirej obcnodzony będzie „Dzień 
Morza* dla uświadomienia i podkreślenia zna- 
czenia morza dla Polski. W tym dniu w kościo- 
łach m. Wilna mają bić.dzwony 0 godz. 10 
przez kwadrans. O godz. 10,30 nabożeństwo w 
kościele sw. Jana w Wilnie. gdzie wezmą udział 
przedstawiciele władz, oraz delegacji stowarzy 
szen ze sztandarami. 

We wszystkich zaś kościołach  parafjal- 
nych odbędzie się nabożeństwo (suma) w go- 
dzinacn ustalonyc ‚ 

Ponieważ chodzi tu o rzecz ważną, przeto 
ks. ks. Proboszczowie w przemówieniach pod- 
kreślą obowiązek miłości Ojczyzny i jako te- 
renu, na którym Opatrzność Boża powierzyła 
Narodowi Polsk:emu spełnienie jego posłanni- 
ctwa. 

— Z T-wa Krajoznawczego. Koło Miłośni- 
ków Wilna i Wileńszczyzny Oddziału Wileń- 

go P. T.K. urządza we wtorek, dnia 27 b.m. 
do kościoła św. Michała. Wycieczka 

podziemną kryptę grobową Sapiehów, 

  

   

  

   

    

     

  

  

  

    

   

   
    

   
      cioła, Lwa Sapiehy, oraz uporządkowanie 

ów Sapieżyńskich. Punkt zborny o 
poł przed kościołem św. Micha- 

. Michalski). Wstęp ‹ча członków 
(. bezpłatny, goście płaca 30 groszy. Do- 

odnowienie kryp- 

la ko 
innych 
godz 

      

chód na uporząakowanie i 
ty. Goście mile widziani. 

Zarząd P.T.K. zawiadamia, że obecnie, ze 
względu na wygodę wycieczek, Sekretarjat 10- 
warzystwa, oraz Biuro wycieczkowe mieści się 
w schronisku P.T.K. przy ul. św. Anny Nr. 1. 
Biuro czynne codziennie (z wyjątkiem niedziel 
i świąt) od godz. 10 do 1. Tel. 1561. 

Zarząd Oddziału Wileńskiego Polskiego 
Czerwonego Krzyża uprasza 0 zwrot list ofiar 
na pogotowie sanitarne, które zostały rozesła- 
ne lokatorom w okresie Tygodnia P.C.K. 

— BUDOWA DRóG. IPo uregulowaniu 
w drodze rozponządzenia sprawy окч 

w maturze dla fbudlawy dróg wzamian za 

odpisywanie dłużnilkom zaległych podatków 
wiładze powiatowe i zamządy drogowe o- 

irzymały powiadomienie 0 zasadach, ja- 
kiemi kierować Się będzie rząd w tej 

dziedzinie. 
Zostałla opracon pana instrukej:, 'wewnę- 

tnzma dla zarządów  dilogowych i wilaidz 
powiatowych, która ploucza jak  ntleży 

wykonać rozporządzenie o przyjmowaniu 
dostaw w! naftumze dla. budowy dróg. 
Ministerjum komunikacji przywiązuje 
wielką wagę do madaniki całej pracy szy:b- 
kiego tempa. Skoordynowanie wielu wy- 
siłków w kierunku ożywienia i naprawy 
dróg wymagać będzie znacznego na- 
kładu prriey i pnzezwyciężenia: wielu tru- 
dności. 

Władze drogowe _ pouczono, Że należy 
podejmųxpė pracę nu tych iadeinkach 
dróg, kltłórych  majprawa jest najpotrzeb- 
niejsza. 

— ZACHOROWANIA ZAKAŹNE. Od 
11-go do 17-g0 czeriwea) 1933 r. nia terenie 
Wileńszczyzny zanotowano: 4 wypadki 
duru brzusznego, 6 wypadków dumu pla- 
mistego (1 zakiończony Šmilendią), 9 wy- 
padków płonicy, 10 wypadków, błomicy 
(1 śmiertelny), 2 wyjpadki zepalłenia: o- 
pon mózgowych, 3 wypadki odny, 1 wy- 
padek róży, 1 wypadek zakażenia po- 
łogowego, 13 wypadków gruźlicy (7 śmiier- 
telmych), 66 wypadków  jagflilcy:, 
ki inmydh  chomób zakaźnych, 

   

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w oko- 
licy serca, brak tchu, uczucie strachu, przeczu- 
lenie nerwowe, migrena, niepokój i bezsenność 
mogą być łatwo usunięte przy używaniu natu- 
ralnej wody gorzkiej „Franciszka-Józefa". Za- 
lecana przez lekarzy. 

  

Samoloty 
tómanikacyjno 

kursują 

- CODZIENNIE 
(także w niedziele 

i święta!) 

GACIE ARKA DTL IKT IESKO TOS 

2 wypad- % 

TEATR I MUZYKA. 

— TEATRY MIEJSKIE ZASP W WILNIE. 
Teatr Letni w ogrodzie Bernadyńskim — dzi- 
siejsza popołudniówka „Mademoiselle*. Dziś, w 
niedzielę 25 bm. o godz. 4 pop. po cenach pro- 
pagandowych, jedna z najświetniejszych kome- 
dyj obecnego sezonu „Mademoiselle* z Ireną 
Ładosiówną w roli tytułowej. 

„Piorun z jasnego nieba". Dziś wieczorem 
o godz. 8,15 satyryczna komedja Stefana Kied- 
rzyńskiego „Piorun z jasnego nieba”, której pu- 
bliczność słucha z zainteresowaniem,  darząc 
często wśród akcji doskonałe momenty kome- 
dji oklaskami. 

„Tani poniedziałek* w Teatrze Letnim. — 
W poniedziałek dnia 26 bm. o godz. 8,15 po 
cenach propagandowych — od 20 gr. „Piorun 
z jasnego nieba”. 

Występy laureatrów I Międzynarodowego 
Konkursu Tańca Artystycznego w Teatrze Let- 
mim. We wtorek dnia 27 bm. pierwszy wieczór 
popisu Laureatów Tańca Artystycznego. Wy- 
stąpią najwspanialsze siły europejskie: Ruth- 
Sorel Abramowicz, George Groke, Ziuta Bu- 
czynska, Julja Marcus —  ragrodzeni najwyż- 
szemi nagrodami. Początek o godz. 8,30 w. — 
Ceny miejsc specjalne. 

Występy Kazimierza  Junoszy-Stępowskie- 
go w Teatrze Letnim. W piątek i sobotę, 30 
czerwca i l-go lipca, Zespół Reduty z udzia- 
łem K. Junoszy-Stępowskiego odegra w Tea- 
trze Letnim sztukę Pirandella „Żywa maska”. 
Ceny miejsc podwyższone. 

Teatr muzyczny „Lutnia”. Występy Artys- 
tów Warszawskich. Dzisiejsza popołudniówka. 
Dziś na przedstawieniu popołudniowem po ce- 
nach propagandowych, ukaże się rewja w 17 
obrazach „,Hallo! Witajcie-* w wykonaniu ze- 
społu artystów warszawskich. Początek o g. 
4-tej pop. 

Wieczór humoru i tańca w „Lutni”. Dziś 
o godz. 8,30 artyści teatrów stołecznych wy- 
stąpią w wesołej rewji humoru i tańca „Hallo! 
Witajcie!" Udział biorą: Stanisława Nowicka, 
Nina Wilińska, Toska Komornicka, Mieczysław 
Dowmunt, Harry Cort, Stefan Laskowski, Kazi- 
mierz Worch. Orkiestra pod batutą A. Wiliń- 
skiego. Ceny zniżone. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

CASINO — Tichij Don. 
HELIOS — Flip i Flap przybyli do 

Wiilma: i. robią kanjerę, 
HOLLYWOOD — Noce paryskie. 
PAN — Dzieweczę z gór. 
ŚWIATOWID — „Serca na rozdrożu” 
LUX — Arsene Lupin 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Skradzione rośliny. Kapłan Wulf (Wer- 
kowska 23) zameldował policji o systematycz- 
nej kradzieży roślin z jego ogrodu. Dochodze- 
nie policyjne ustaliło, że kradzieży tej dokony- 
wał Kogut Mowsza (Nadleśna 85), którego z 
częścią skradzionych roślin zatrzymano. 

— DZIECKO POD MOTOCYKLEM. Nie- 
znany z nazwiska sportowiec, na motocyklu 
Nr. 38321 najechał na ulicy Raduńskiej na 9- 
letniego Benjamina Ginzburga. Chłopak doznał 
ogólnych potłuczeń i ma wybitych kilka zębów 
Rodzice donieśli o tem policji, która prowadzi 
dochodzenie, celem ukarania motocyklisty. 

— SAMOBÓJSTWO BEZDOMNEGO. Ja- 
łyński Antoni, zam. przy ul. Borowej 10, w 

klatce schodowej domu Nr. 24 przy ul. Mickie- 
wicza w celu pozbawienia się życia wypił esen- 

cji octowej. Pogotowie Ratunkowe odwiozło de 

sperata do szpitala żydowskiego. Stan zdrowia 

życiu jego nie zagraża. Przyczyną- zamachu 

samobójczego — ciężkie warunki materjalne. 

Jałyński wraz z kilkorgiem dzieci został 0- 

negdaj usunięty z mieszkania. Był bez pracy 

i pozbawiony jakiejkolwiek pomocy. 

ARESZTOWANIE NA DWORCU 

KOLEJOWYM. |IWiezoraj zatrzymamy 20- 

stał na dworcu kclejowym pewien tosob- 

milk, usiłujący wyciągnąć z kieszeni pont- 

fel z pieniędzmi jednemu z pasażerów. 

Zatirzymamym okazał się Juljam Bonkiow 

ski (Trwałe 41). 

— Aż SZEŚĆ W JEDNYM DNIU. — 

Na ul. G. Boufałłowa  zn:leziono porzu- 

comiych 3 dzieci! iw, wieku ой 4 @о 12 lat. 

Matko dzieci Józefa * Muraszko (Pole- 

ska 43) wiyeksmiitowama z mieszkania 

pozostac iiłz dzieci na ulicy chcąc aby za- 

'brano ponzuconych ido przytułku. 

; Również ma ul. Kopamiica mieznana na- 

razie mejllka pozostawiła na chodniku 3 

dzieci w wieku od 2 db 5 lat, 

— WYBKSMIDOWANIA RODZINA. 
Na placu Kałtedralnym tuż obok wiojewó- 
dztwa  ulokowała się bezdomma rodzina 
Władysława Lachowicza przed kilkoma 
dhilami: mwyeksmiitowiainia z zajmowanego 

mieszkania przy ul. [Pańsikiej 8. 
Bezdomnych ulokowano w schronisku, 

przy ul. Dzielnej 56. 

Wywóz masła krowiego uzna- 

ny za kompensacyjny 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu zawiado 
miło lzbę Przemysłowo-Handłową w Wilnie, że 
na podstawie p. 2 obwieszczenia Ministra Skar 
bu z dn. 16 lutego 1932 r. („Monitor Polski“ 
Nr. 40, poz. 44) został uznany za kompesacyj- 
ny wywóz masła krowiego kierowany tylko 
przez Gdynię, lub Gdańsk. 

Stosunek procentowy ulgi przywozowej do 
wartości wywiezionego towaru został ustalo- 
ny na 143 proc., 

<ena crjentacyjna zaświadczeń o kompen- 
sacyjnym wywozie, opiewających na masło 
rowie, wynosić będzie 50, 05 proc. wartości 

wywiezionego towaru f-co granica celna. 
Do zgłaszania wywozu masła w obrocie 

kompensacyjnym zostali upoważnieni tylko ci 
eksporterzy, ktorzy zajmowali się eksportem 
masła w czasie od 1-V 31 r. do 30-lv „- Г. 
Firmy, które nie będą odpowiadały temu wa- 
runkowi, mogą uczestniczyć w obrocie kom- 
pensacyjnym tylko po uprzedniem wyrażeniu 
zgody na to przez Ministerstwo Przemysłu i 
Handlu, działające w porozumieniu z Minister- 
stwem Rolnictwa i Reform Rolnych. Do prze- 
strzegania powyższego wymogu w stosunku 
do eksporterów masła zostafy powołane Izby 
Przem.-Handl., które powinny odmówić wysta- 
wiania zaświadczeń, o ile eksporter nie odpo- 
wiada powyższym wymogom. 

Izby Przem. Handl. zostały upoważnione 
do wystawiania na masło krowie zaświadczeń 
o kompensacyjnym wywozie, poczynając od 
dnia 20 czerwca 1933 r. 

  

  

Ulewa nad miastem 
WILNO. Ubieglej nocy przeszła nad 

miastem ulewa, Która ituwał:. kilka go- 

dzin. 

Strumienie wady zaliaty ikullkba piwnic 

tak że straż ogmiowa oraz dyżur stacji 

pomp pracowały przez esłą moc, 

Przy uk. Turgielskiej 16, został pod- 

myty płat betonowy który rumął. 

Wczoraj nia. miejsce wypadków przy- 

była specjalma! komisja. | Nieszczęśliwych 

wypadków z ludźmi nie bylo. 

  

Poseł Kamiński wśród 
drobnych rolników 
Zebranie poselskie w Zalesiu i Bienicy 
Dnia 18 czerwca odbyło się w Zalesiu wiel 

kie zebranie poselskie członków i sympaty- 
ków Koła BBWR przy udziale 342 osób. 

Do zebranych przemówił poseł na Sejm 
R. P. p. Kamiński. W swojem przemówieniu 
wskazał drogi do poprawy, któremi kroczy 
Rząd, oraz organizacje pracujące z Rządem. 
Przyczem Rząd zwraca stałe uwagi na nastę- 
pujące czynniki życia gospodarczego. W obec- 
nej wojnie gospodarczej, staramy się uzyskać 
niezależność gospodarczą przez prowadzenie 
handlu i zdobywanie nowych rynków zagra- 
nicznych. Wielkim czynnikiem jest dalej praca 
rąk własnych, pracy tej wywieźć zagranice nie 
możemy, więc musimy ją zużytkować u siebie. 

Dalszą drogą do tego jest kapitał, aby nie 
zaciągać pożyczek zagranicznych, od których 
same procenty są znacznym ciężarem, należy 
dążyć ao jaknajdalej idącej oszczędności. Rząd 
stara się, aby nasz złoty stał niezachwianie, po- 
mimo wstrząsów wszystkich walut świata. Zło- 
żone przez obywateli oszczędności dają znowu 
pracę ludziom i każdy zaoszczędzony grosz, 
a przechowany w kasach robi kilkakrotny о- 
bieg, zwiększając w ten sposób ilość kapitału 
w Państwie. * 

Zwracając się do rolników, podkreślił, że 
nie trzeba się oglądać na pomoc Rządu, lecz 
trzeba z Nim współpracować i rolnicy winni 
zająć się ulepszaniem własnego gospodarstwa 
przez ulepszenie ziemi tylko pracą nawet bez 
wysiłków pieniężnych. 

Przodować w tem musi młodzież, gdyż 
wprowadzenie dobrobytu nie nastąpi przez pra 
cę jednego pokolenia. Praca rąk jest to wielki 
kapitał, którego nam nie brak, a który zapewni 
nam zwycięstwo w wojnie gospodarczej. W 

  

  

„ naśladowany- 
nigdy niedościgniony 

SILV-©Z0©N: 
MOTOR 
ideaina kapiel 

. balsamiczna 
kosodrzewinowa 
  

ciągu swego dłuższego przemówienia poseł Ka- 
miński dawał przykłady życiowe i przytaczał 
liczbowe dane, które uprzystępniały zrozumie- 
nie ogółowi. Zebranie zamknął prezes Koła p. 
Rybak dziękując p. posłowi Kamińskiemu w 
imieniu zebranych. Po zebraniu p. poseł Kamiń 
ski przyjmował interesantów i udzielał infor- 
macyj. 

W tym samym dniu odbyło się również 
zebranie w Bienicy, gdzie przemówił Poseł Ka- 
miński. 

Na zebraniu w Bienicy p. poseł Kamiński 
zdał sprawozdanie z pracy na terenie Sejmu, 
przy tem omówił szczegółowo przebieg zgro- 
madzenia Narodowego w dniu 8 maja. т 

Pod wrażeniem przemówienia zebrani u- 
chwalili protest w sprawie karygodnego postę 
powania opozycji w czasie Zgromadzenia Na- 
rodowego. 

Równocześnie wysłano hołdowniczą depe- 
szę do Pana Prezydenta Rz. P. Ignacego Mo- 
ścickiego. 

Program obchedu „Święta Morza” 
na terenie m. Wilna 

т Przeddzień środa, dmia 28 czerwca 

O godz. 15,00 wediiug czasu podamego 
   

przez radjo odzyjsy: się gwizd sywen fa- 
brycznylch,  staftlkówi, parowozów kelejo< 

wych, sygnały wszelkiego typu  samlo- 

chodów i t .p. dając tem znak do uczeze- 
poległych w obronie granie zachod- nia 

niech. 
Na ten sygnał oraz ne, znak policji — 

zatrzymuje się mamilfesttacyjnie cały 

ruch w mieście. 
Niezwiłocznie po tym sygnate ludność 

przystępuje do dekorowania , swych do- 
mos'łw. skilepów, okien it. p. flagami, cho- 
rągiewkami, n=leępkami propagandowermi, 
kitėne 5а do mabycia iw Sekretarjacie L. 
M. i K. iw; 'Wilinie, ul. MWiolana; 10. 

O godz. 20-tej wymusza, capstrzyłk 

wszysjtkiłch orkiestr garnizonu i przechodzi 
ulieg:mj miasta, — Poszczególne orkiestry 
zatrzymują się i kicneeniują db (godz. 21-ej: 
na' placu Raliuszowym, mia: plajeu Katedral- 
nym, canz ma pllaeu Orzeszkowej. — Z or- 

kiestrami olbnioszone będą transparenty 

    

  

  

"Grez mozdawianie ulotki. 
O godz. 21.30 — szereg uroczystości na 

rzece W w. organizacji wszystkich klu- 
bów  mwioślarskieh m. Wilna.  Jednacze- 
śnile na górach Zamkowej i! Trzyknzyskiej 
zostaną zapalone znicze. 

O godz. 23-ej Dencing towarzyski u- 

rozmaicony szeregiem ałinalkcyj w ogror 
dzie B. Sztralla (ul „Mickiewicza 12) . 
W godzinach wieczonniych nastąpi zbiór- 

ka na cele Ligi Morskiej ii Kidlonjalnej 
w: lokkałach zamknięjtych. 

II. Dzień „Święta Morza czwartek 29 VI. 

Wszystikie domy udekionowame są zie- 

lenią, flagami marodowemi, chorągiwiami, 

i nalepkamii Ligi Morskiej i Kollonjalnej, — 
Podłobniie zostają udekorowane samocho- 
dy, wystatwry. sklepowe. — Cate miesto ma 
wygląd odświiętniy:. 

O godz. 8-ej wychodzą „wiszysilkie о- 
kiestry z pobudką, pnzemarsz wszystkie- 
mi ulicami miasta: wraz z transparentami 

O godz. 9.30 Zbiórka: wszystkich or- 

   

     
  

    

Zmartwienia pocztowe 
Jerozolimczan 

Jeden z naszych czytelników, zamieszkały 
w jerozolimce narzeka na mieszczący się tam 
Urząd Pocztowy Nr. 12, który nie doręcza ko- 
respondencji a nawet depesz. Otóż, zasięgnąw- 
szy iniormacyj ju źródeł, dowiadujemy się, że 
sprawa nie przedstawia się tak ponuro, jakby 
to można sądzić na podstawie wspomnianego 
listu. 

A więc przedewszystkiem urząd pocztowy 
Nr. 12 w Jerozolimce jako instytucja państwo- 
wa należy już do przeszłości, bowiem po kilku 
latach owocnej działalności został zwinięty 
mniej-więcej przed rokiem ze względów 0sz- 
czędnościowych i obecnie funkcjonuje tam tyl- 
ko agencja prywatna, Koncesjonowana przez 
Pocztę. Po drugie na wsi wogóle niema zwy- 
czaju ani możności dostarczania koresponden- 
cji do domu i zainteresowani zgłaszają się bez- 

$ io na pocztę lub też korzystają z po- 
šrednictwa osób zaufanych, czyli t. zw. okazji. 

Co innego że, uwzględniając tę okoliczność 
że Jerozolimka jest podmiejską okolicą letnis- 
kową a nawet objęta jest tzw. Wiel- 
kiego Wilna, poź by było, by Urząd pożądanem 
Poczt i Telegrafów w Wilnie zechciał, przyna; - 

mniej na okres letni, wprowadzić jakieś ułatwi 
nia dla licznych tu letnikiewiczów. 

Miejmy więc nadzieję, że coś w tym kie- 
runku obmyśl. 
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M ZGRUBIAŁĄ SKÓRĘ. i BRODAWK 
VSUwA BEZ BÓLU i BEZPOWROTWI 
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DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

O godz. 7 m. 15 reno z placu Katednial- 
nego wyruszy do Lidy maid motocyklowy 
organizowany przez Wil. Tewo Cykl, i 
Motocykl. Do naidu. zgłoszono 16 maszyn, 
ze wszystlkich kliubów: wiileńskiich. Zawod 
mfiey powirócą 'w: godz. — 5 — 7 po poł. 

Two ufundowało szereg cennych na- 
gród а zwycięzców! wi poszezególiniych 
ikategorjalch. 

O godz „5 pp. ma boisku Mak=bi cie- 

kawy mecz piłkawski Ognisko — Drukarz. 

ganizacyj sze sztandarami ma placu ra- 
tuszowyih przed kiościołem św. Kazimie- 
rzia. 

O godz. 10-tej We wiszystiktiech košeio- 
łach biją dzweny przez 15 minut. 

O gądz. 11.156 mozpoczymają się uso- 
czyste mibożeństwa (we wszystkich świą- 
tyniach dla (Władz — iw) kościele św. Ka- 
zimierza z udziałem pocztów  sztandaro- 
wych. — Dila wojska — wi kościele św. Ig- 
nacego. 

O godz. 11,30 wymuszy uiroczysty p.- 
chód z kościoł: św. Kazimierza z odpo- 
wiedniemi ftransparentami, zawierającemi 
hasla programowe Ligii Morskiej i Kollo- 
njalnej, do brzegu. Wilji u wyłotu af. 
Armsenailskiej. Po drodze dołącz: ją się po- 
chody: z innych Kościołów. 

O godz. 12-tej uroczystość poświęcenia 
bandery, L. M. i K. jako symbolu łączą- 
cego Wiilmo z Morzem. Po poświęceniu 
młastąpi podniesienie bandery, Ligi, 
statku „Wilja” wtym momencie 
jes artyllerji odda 21 strzałów zitmiai 

Z samolotów zostanie zrzucona odezwia 
lłudnościj w: wielikiej ilości egzemplarzy. 
Jedliccześnie nastąpi defilada c:tego0 įa- 
bomu wioślarskiego. Na zakończenie 
dekorqaianego tarzsu pałacu Tys 
czów zostamie wygłoszone okoliczni: 

we przemówienie zakończonie uchswialenii 
rezolucji. Rezolucje te zostemą niezwłocz- 
nie przesłane dlo (Warszawy. м 

O godz. 17-tej zabawa ludowa w pa 
ku Zakretowym:. : 

O goidz. 18-tej zabiałwia: ludowa na pl:eu 
Łukiskim z tańcami po asfalcie. Na czas 
zabawy much pojazdów) na tym odeinku 

zostanie wstirzymany. 5 
O godz. 20-tej specjalne widowisko 

poświęcone obchodowi „Święta Monza” 

mw. teatrze letnim w ogmodzie mpo-Bemar- 
dyńskim, @ 

W! ciągu calego dnia. „Šwiieta: Mionza“ 
odbywmizć się będzie zbiórka, uliczna ji... 
loikałach zamkniętych nia „Fundusz Obqo- 
my Monskiej* i „Fundusz Alkcji Kołon- 
jalnej“. e 
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I Eugenja Kobyliūska 

Świat w szkole. 
pamiętnik nauczycielki 

  

Książka ta wyszła jnż z drukarni LUX i jert 
do nabycia w księgarniach wileńskich, - 

  

  

Skład główny w księgarni św. Wojciecha 
Cena zł. 350 gr. 

RA FILMOWEJ TAŚMIE 
„DZIEWCZĘ Z GóR* — „PAN* 

A zbójców było dwunastu... 

Brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok 

dziki, suknia plugawa, noże za pasem, miecz u 

boku błyska, w ręku ogromna buława... © 

Tak byłoby romantycznie i ładnie. Cóż 
kiedy meksykańscy zbójcy niechcą mieć $ukni 

plugawej i ubierają się pięknie. A ich_wódz 
czytał widać o szlachetnych rozbójnikach i tak 

się tem przejął, że śpiewa i romansuje za- 

miast gubić ludzi. ' 
Jest jednak i zbójecki koloryt. Banda na- 

pada na dom gubernatora (Meksyk!) i tero- 

ryzuje wszystkich wkoło. Herszt bandy, Balta- 

zar zachwycony pięknością Angeli, córki „gu- 

bernatora, porywa ją. Panna wcale jest nie od 
tego. Ale na scenę wychodzi zazdrość kochan- 

ki zbójcy Teresy. Już czuć krew w powietrzu, 

ale reżyser czemprędzej kazał swemu pomoc- 

nikowi zabrać sztylet od ognistej meksykanki 
i zarządził happy-ende, co znaczy pogądny 

koniec. 

Jak na film jest „Dziewczę z gór” niefoto- 

geniczne. 

Jak na operetkę — pachnie o kilo: 
gielską produkcją i ciężkim dowcipem. 

Natomiast jak na sfilmowane widowisko z 
dużej sceny, w ładnych dekoracjach — wca- 

le dobrze się prezentuje. 47 

Amatorom wrażeń a la Douglas Fairbanks 

też nie zabraknie tutaj emocyj, bo herszt:ban- 
dy walczy sam omal nie z pułkiem żołnierzy, 
skacze z balkonów, huśta się na kandelabtach 

i wogóle dokazuje cudów dzielności. ** 
Nancy Brown jako meksykanka jest pełna 

temperamentu i z wdziękiem prezentujć swoje 

wydekoltowane powaby. SE r: 

Dodatki dwa: Troki i Polinezja. Bliskie 
sąsiedztwo. 
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grodžiojyka 
— ŚWIĘTO MORZA W: GRODNIE, -- 

dajj wi Safi! Sejmiku Powiatowege,— 
przewiałddaliediwem p. mejemita Chojnow- 

skiego odbyło Isiię zebmamiie komitetu wy- 

ikcmawiczejgio Święta. Mionrza. w Grodnie. 

   

   

  

skie zbył: miało imitleresuje się tą sprawą, 
m 'czągo znikoma ilość  ob<cnych 
jedzeniu, do Месю słtopinia, że z po- 

sekigyjj, dlo kitórych weszło 

ąt osób, obecniych byłe jed- 

    
    

a lub dwie. 

J:ko pumikt pierwszy porządku dzien- 

miietu, dlo którego 'w 
niowiEfkh, — jakio 
i mecełaas Lb 
wiceprezyldemi! 

jalkio sk be 
selki i Koilzejn 

sekretamza, 
Po przyjęciu regulaminu Kom 

chwalono tiermiini ęjtla m, 28 i 29 
Najtwudnietj było z wyborem przewoc 

niezągyich (poszczególnych 'sdkicyj, a jest 
ich aż 4, gdyż prawie mikt z obecnych nie 
zgaldzall się ma przyjęcie tej fumkeji i 
trzeba było. wiiellkiiechh prośb i argumentów. 
przekonywiujących, by stanowiska te db- 
Sudzić, 

— 00 SŁYCHAĆ Z PREZESEM B. 
NACZELNIKIEM URZĘDU SKARBO- 
WIEGO. W jtych idniialcch "wręczonty: został 
oskarżonym akit osikamżeniia w sprawie b. 
majczellnika Umzędu 'Skarbdwiego w Gnod- 
mie p. Liubego. 

Akt oskarżenia obejmuje 388 
maszynowego druku. 

Proces tłem który. wywołał w: mieście 

duże zaimiteresowianie jest dość kosztowmy, 

adyż w czesie śśledztawi (pracowało ikillku 
fiegłych (buchalterów z Warszawy, dłoko- 
lując badań księgowości Urzędu i firm 
ry'waiinych cpmócz (tego zatrudnieni: byli 

cze bięgli tłumacze, %alk że dotychcza- 

   
    

   

— jalkio miieeprezesi, 

tla. Słuechowkańskii 

  

яО — 

milk  Gruliman — jetko 

jwiskkij — jalko zastępca 

  

   

      
   

stron 

   

        

ych. 

Oskamżeni    

    

% obrłallii isolbóe  <xiwioka- 
tów, a mianowicie: p. Łubę Iboniė będzie 

adwokat! Marigolis z (Warszawy, b. zastięp- 
се nar ka. Urzędu Skarbowego p. Kra- 

czktewilcza — adw. Liobmam, byłego bu- 
halitera: Unzędłu p. Molenido — pp . adw;. 
Firsziembemg, i Sosnowski, pp.  Chatefa 
Izaak: — p. adw. Firiszfienibeng, pp. Żogila 
i Kamińskiego — p. adw. Lobman. 
Świadków: ze stsonty osłkamżeniia. wezwa- 

mo ckolło 90-ciu, 

— RADIA GMINY WYZN. ŻYDOW- 
SKIEJ ZAKOŃCZYŁA PRACĘ NAD 
BUDZETEM. W tych dniach odbyło się 
posiedzenie Redy Gminy Wyzmaniowej 
Żydowikiej ma kltónem  mdhiwallany został 
ibudżet gminy. opracowany  piopmzedmio 

pnzez Zanząd (i komisję fimamsawię Gminy. 
Budżet uchwalono zmałemń zmianami — 
miedług  projekiłu komisji fimansowej i 

wynosi około 345 tysięcy zlotłych . 

— ORGANIZOWANIE "OGRÓDKÓW 
JORDANOWSKICH. Jak się dowiadujemy 
zaanigażlojwana dlo Okręgowego Urzędu W. 
F. i P. W. w: Grodnie instruktorka obja- 

zdowa p. w., kobiet, iw azalsie swoich mlaij- 
bliższych wyjezdćry ma zająć się spra- 
wą organizowania ma lteremie ogródków 
Jondanowitkich 

Jeżeli komitety miejskie i powiato- 
we w. f. i p. w. udzielą ma ten cel 
środków fimiansowiydh. tlo możliwie jest 
dalisze uzyskamie subwencji z Państwo- 
miego Urzędu W. F. iP. W, oraz  Mi- 
nisfterstwa Opieki! Sjpołeczniej. 

— „KACZKA* TEATRALNA. 
tut. „Dzienniku Kiresowym' pojawiła się 
w tych dniach miottaitkia, że teatr miejski 
priawdopodobniie odjdamty; będziie p. Szymdle- 
rowii z Łodzi, który zaawnigażawał p. Opa- 
lińskiego wi charałkiterze  weżysera & аК- 
toma. 

Jak się dowiadujemy z zupełnie wilamo- 
godnego źródła, iwiiedomość ta mie odr 
powiada mzeczywiisłiości, gdyż p. dyr. O- 
pallińskii nile jest! i niema zamiaru amgażo- 
wać siię do p. Szymdlera. 

— KTO STRZELAŁ? Przed Sądem 
Okręgowym w Grodnie stiamął Aleksander 
Bairanowiiki ze wsi!  Baralnowio gra. Kasza, 
oskarżony 0 usiłowanie zabójstwa. miłe- 
szkiańca itiejjże wisil! Józefa. Miskiewicza. — 

odai o Ito, że w dhnilu 16 klwietniia b. m 
ystrzzellił z wewoliwemu do wymienionego 

Miśkiewiicza, lecz mile itrafiił, jw. M. 
Oskanżomy, którego sprowadzono na 

wozprawę z więzienia! d owiiny się nie przy- 
zmaje i wyyijaśmia, że wi kmyłtycznym dniu 
napadnięty został pmzez  Miśkiewicza, wo- 
bec czego pojwistała: bójka. On nie strzelał, 
lecz przeciwinie Miśkiewicz strzelił do 
miego. 

Zbaidami w liej Spramwie  šwiadklowie w 
tem i Józef Miiśkiewiicz, którzy jednak mie- 
mogli stiwierdzić (kto strzelił, 1 czy wogóle 
padł strzał, wobec czego Sąd Baranow- 
skiego uniewinnił, zanządzając ni ezwłocz- 
ne zwolnienie go z więzienia. 

„ „FWYWYWYYTYYWYYYYVYVYTYYYWYYYYYVYYYVYVYVYYY 

Džwiekowe kino „APOLLO“ 
DOMINIKANSKA 26. 

Marlena Dietrich, Gary Cooper, Adolphe Man- 
jou w rewelacyjnym filmie: 

„„MAROKKO““ 
Nadprogram: Tygodnik Foxa. 

Wstęp od 50 gr. 
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nouodžbdzka 
— SUKOES „AMIARANTOWEJ TROJ- 

KI“. „Amamantowa  Trėjka“ — 3-cia 
drużyma harcerska im. Marszałka Pilłsud- 
sikiego, zostań magnodzona  srebrmiym 
medalem przez komisję wysłławy sporttio- 
wej wi Wilnie, za kajak disruosobowy wy- 
ikonany pnzez harcerzy, w: warsztacie dirtu- 
żymy(. 

Jesii to powažniy: sukces, jeśli się zwiaży, 
że wylstawa  spontlowa była przepełniona 
eksponatiami żegilanskiemi. 

— Bralwio! _„Amarantowia Tłtójko*. 

  

‚ MWydawza: Stanisław Mackiewicz — 

lidžka 
— REZYGNACJA BURMISTRZA. Nowo- 

Gbrany burmistrz m. Lidy sędzia Szczęsnowicz 
zrezygnował z zajmowanego stanowiska. W 
związku z powyższem odbywają się konieren- 
cje radnych, które nie przynoszą jednakże nic 
konkretnego. * 

— KOMITET „ŚWIĘTA 
W: dniu 14 czerwca ukonsfłyjłuwowiał się z 

40 z:proszonych tu owganiizaccyj  społecz- 
nych Puiwiaklowy  Kliomiitet „Święta: Mio- 
mza'. Na czele Komitetu stanął p. Sta- 
mastai H. Bogalikiowiski.  Jiaiko włieepnezesi: 
Komeadanii Grrmizonu m. Lida ppłk. 
Wiielgut i iakspelkittom szkolny p. Si Rogow- 

Pozaltem do  Kiomlilletiu  wieszii 
przedstawiciele  omjganizacyj spolecznych 

[wryizniań iil sjpiollejczeństttwia. Komitet wyło- 
mił 3 sekcje ma czele których stameli: 

MORZA*. — 

  

  

   

       

or kionfittoili! skiarbowej p. Ciech:sno- 
wiez. Klomiket i sakicje odbyły już sze- 
reg posiedzeń, (opracowały plan obehodu 
it. p. 

— POŻAR. We wsi Jakubowce, gminy za- 
błockiej, wybuchł pożar, skutkiem którego spło- 
nęło 5 domów mieszkalnych, 3 stodoły, 3 obo- *' 
ry, 4 chlewy na szkodę 6-ciu gospodarzy. Stra 
ty wynoszą 16.200 złotych. 

baner w dniu dzisiejszym: N 
6-cio tygodniowy urlop wypoczynkowy. 

Pan starosiia odjechał mia kumieję do 
Buska. 

Zasłiępować będzie pana starostę za- 
stępea! starostjy: p. Henryk; Kuroczyckii 

— WiALNY ZJAZD OTKR W  dhmiu 
25 czetwą:! o godz. 12 mw sali kina Casino 
odbędzie się  Wialiny Zjazd  Okrę- 

gowiego Tawiarzystiwiaa Kórsk Rolniczych. 

— ŚWIĘTO MORZA. Miasto i pąwiat 

czynią osiiateczne przygotowiamiia do uro- 
'ezystego obchodu Święta: Momz'. 

Jak już  zajpowiedzieliśmy iw dniu 

25 czerwca we wszystkich gminach odbę- 
dą się wiiece poświięconie omówieniu spraw 

Morza. Polskiego i wjyniesienia rezolucji. 

Wreszcie ustalonio ostatecznie pragram ob- 
chodu, który będzie ba!:dzo urozmi iicony. 

W dniu 28 ezerw/ca odbędzie się o godz. 
17 koncert crikiestmy na sikiwerku przy 

ulicy  Miekiewicza o godz 18.00 na gwizd 
syren! minuta ciszy. 

W dniu 29 czerwca «ano pobudka, o 
godz. 10,00 mabożeństwia «we wszystkich 
świątyniach „ iw [tymže czasie Misza polło- 
tw! ma placu Legjonów), mastępn prze- 

marsz orgalniizacyj do Pomnika Niezna- 
mego Żołnierza, gdzie odbędzie się wiet, 

staraniem Sekcji Obcho- 
ci Komitetu Regjonal- 

    

        

    w Sali Strzel- 
Г o alkaidėmiją. — rant za za- 
szemiłami, Wstęp 1 zł. 50 gr. 
Pozatem w dniu 27 czerwca wie wszyst 

kich magiskivańach i urzędach gmin od-     

będą się uroczyste posiedzenia: mad miej- 

sikich i gminmych. 

W dntu 2 8 czemwicaa od rana beda 
przyjmewame z gmim nezolucje. 

Rezoliucje zebrane od wszystkiech orga- 

nizacyjj ma (terenie gmin, madeszlą urzę- 

dy gminne do Baranowicz, pnzekazując je 
dyżurnemu człomkiawii. 

— KOMENET ŚWIĘTA MORZA W 
MAGISTRACIE. Wkzystkiie domy będą 
dekonowialne chorągiwiami państwowemi i 
monskiemi, gim ichy państwowe będą iln- 

па лан ‚ 
Do Gdyni myjježdža spora ilość 

ma obchód! Święta: Miomza. 
Szkoda: tylko, że mie są sprzedawane 

bilety dllia wycieczek rwBaranowiczach, — 
'wobee czego 'wszysilkie wycieczki zosta 
ły odwołane, między tem uważamy, że 

talki! pumiktb jak Baramolvicze, gdzie zbie- 
gają silę wszystkie prawie powiaty woje- 

wództwa powinien mieć pumkt sprzedaży 
piiletów. Nki tem zarobiłaby kolej, a spole- 
czeństwi miałoby!  ułatwiomą spralwię. 

— ZE ZWIĄZKU REZERWISTÓW. — 
Wi dniu 18 czerwca, odbyło się organiza- 

ludzi 

cyine zebramiie Związku Rezenwistłów w 
Leśnej. Przewodniczył komendant  plu- 
tomu Zw. Rezerwistów, na gminę Nads - 
Mysz  Frankiszek Matusiak. 

Ро wyjkśnieniu celu zadań oraz zna- 
czenia Ziwiązku Rezerwistów uchwalono 
założyć Koło! rv! Leśnej, do którego zajpi- 
sało się 25 ezłonków i w Hucie — 15 człon- 

kóły. Komendanci tych Kół będą miano- 
wani. 

— POŚWIĘCENIE SZKOŁY. W dniu 
18 czenwe we wsi Rogoźnica gm. Ja- 
sltrzębskiej, odbyło się uroczyste mpoświę- 

cemie mowej szkłoły Polskiej Macierzy 
Szkolnej.  Poświęceniia dokonał ks. kape- 
lam „Aleklsandrowicz, przyczem  przemó- 
wiiiemiia mygłłosili przedstawiciel PMS p. 
dlyrelkitior Stafiej, inspektor szkolny, oraz 
zasitępca wójta. 

Szkoł:: tia przez P M. S. 
chiomioma jeszcze w: kwietniu. 

Jest to już druga z rzędu szkoła pow- 
szechna P. M. S. mw powiecie, 

— KRADZIEŻ. W mocy 21 czenwca: o 
koło godziny 24, we wisi Aidaidhlowszezyzna 
'gm. Darewskiej mieszkaniec tejże wsi 
Jakób Drozd, zosttł pawliadomiiomy przez 
sąsiadkę, że па jego podwórzu są zło- 
dzieje. Gdy Drozd wyraz ze swym  sąsia- 
dem  Czerniiawskim wszedł ma podwórze 
zauważył 2-ch osobników, którzy usilo- 
wali skraść dłwie osie gd imozu. Na wez- 
wamie Drozda osobnicy nzucili się do 

ucieczki, [W czasie pościgu jeden z ucieka- 
jących wystirzelił iz bronii palnej w kierun- 
Ikiu giomiiący(ch, jednak chybił. Drozd i Czer- 

nialk 'z obawy przed postmzeleniem zanie- 
challi dalszego ;pościgu. Następnego dnia 
ślady doprowedziły do zagrody Sielawy. 
Włodziniierza ze wsi Łaiwiynowiicze, Czy 
rzeczywiście  Sielawio: brał mdział w kra- 
dzieży wyjaśnia płolileja. 

— OJCIEC — ZWIERZĘ. (W dniu 20 
oerwe Julija IKopairėwina lat 15 zameldo- 
wiala Ikomikarjatosli P. P. iż ojciec jej 
Julijai: Kopa dopuścił się ma niej gwałtu. 

Dochodzenie prowiadzi Kkomisarat PP. 

została utu- 

   
  

S. O. p. Lainidfisz, p. Zadunski jim- „. 

stoljócka 
— ODZNIACZENIE. Zarząd Główny 

LOPP madaft smebrmią odznialkę TL stopnia 
Zewiadowcy ist. Stolpce F.  Moszczyń- 
skiemu, (jako prezesowii rłielice ruehtiiwe- 

go Koła Klolei LOPP Stolpce. 
— Z ŻYCIA STRAŻY POŻARNEJ W 

STOŁPCACH. Przed! paru straż po- 

      

        
    

  

žarna mw Stołpcach malo: się różniła: od 
całego szeregu przeci 1 i 

cjonalnych. Kilka 3 
czek, dłrajbin ż bi ów. trąbka alarmowa 

      

tio eałty ek dipuniek straży. W wypad- 

ku pož ygualista biegi] po mi i 
trąbił do utlraty: iehu w piersi, na gwałt 
szukamio komi i dlopliiero. po idość długich, 

wpirost nieludzkich iwysilłkiajcch, tabor rar 

   

    

   
  

   

      

iezy maógił ma' mieljsce poža- 
Ti I okres przełomowy — 

Bu: uzem wybrano p. Kazimierz, Sliai- 

niewskieg echnie znanego enengi- 
o działacza społecznie- 

go unku do: rozjyp- 

ju pożarnictwa zał się prawdziwym 

czarodziejem, straż ożyła, plf:ca! zaw:za- 

žszyish, alle nieus:ających sta- 
wia. dlla. skraży 

jompę o a.sięgu 700 m: 

U zie wia. się mia kiupnio po- 

samochodowego i wogóle  doprc- 
4 elkiwipunek  sitmaży do malležyjtegc 

mu, 

Pod trioskičivą opieką Burmistrya 
siirraż požarmi: lodrodziła: się. Oskathio zli- 
kwidowiamio firąbki allammtowe i zastąpiono 
je poiłężną syreną, kitómej głos, daleko się 
mozmogi poza gramilee  milasta. Jednak 

spoczęto mi. wawirzyniach i prace wcz- 

wicjewe. mozpoczęte tak energicznie i umie- 

jętnie prowadzone są w dalszym ciągu. 

Stołpce stale odczuwalły brak punktu ob- 
sensjacjnyego o dalekim zasięgu, ale i 

fiemu zaradził p. Burmlistnz Staniewski, 
już rozpoczęto pru.ce wsłtępne przy: budowie 
wieży obserwacyjnej. 

Zdoby:cze айу pożarnej przyczyniły 
sie @0 usprawnienia: w wykonywaniu —- 

twandej walki z potężnym żywiołem |: zło- 
temi zgłoskami wpisały nazwisko p. Sta- 
miiewskiego do (księgi historji i da łaczy 

  

go. 

    
    

   
    
   

  

   

        

p. 

  

stolipeckej straży pożarnej. 

— POŚWIĘCENIE KAJAKÓW. Co 
potwafi zdziałać zbiorowy wysiłek, udo- 
wódniły strzelczynie  Żeńskiiego Oddziału 
Siirzel. 

Girosz20wemi sikladkami zdobyly  sobie 
tobecnie kilka pigkmie wylkonamych  ka- 
jaków.  Pośwlięcenil:. lego dorobku wy 
trwałych usiłowań i hatu dokonal ks. 
proboszcz Duda - Dilewiierz. 

Stwierdzić niależy, że ten: majzdrowszy 
spomt ia. rówmocześnie jeden! z najpięk- 
niejszych, ma. terenie  stoljpeckim zdobył 
sobie  mzesze liczniych — sympatylków. 
Niemen obecnie w Slonieczne dni młoi się od 
kajaków, kitórych liczba pnzekracza zna- 
cznie setkę. 

—KONKURSY HIPPICZNE. Saja- 
dirom KOP Stołpce urządza [pod pilotek- 
toraltem p. pułk. Dir. Tmojamowitkiego — 
D-cy Bryg. KOP w Nowłognódku w dniu 
25 czewiwca x. b. m. ujeżdżadini: (obok iklo-- 

Szatr szw.), oficerskie, podoficenskie, i 
ułańskie  Kklonkumsy hippiczne i zawody 
we władaniu bnoniią białą, 

Zjawiody (te ściągają corocznie licznych 
wfdzów i nigdy publiczność nie wycho- 
idzi z nich rozczarow'na, zachwycając się 
brawnnjowemi biegami: i precyzyjnem 
władaniem  bnonią. Zdanzają się też nie- 
ikiedy momenitły. komilezne, przynosząc 0d- 

preženie malstriojowe zemocjonowanej pu- 
bliiezniości. 

— Z ŻYCIA ZWIĄZKU REZERWI- 
STÓW KOŁA STOŁPCE. W: ostatnich 
dn. steraniem Zianz, i cžlomikow Kola, zamie 
szkałych we wsi Swoboda, została unzą 
gdzonia  z:lbawia taneczna. 

Przy dźówiękach orkiestry K. P. W. — 
bawiono się ochoczo do rar". 

    

parcelacja maj. 

Landwarów TTT 
Dziaiki 

Kcmunikacja pociągami 
Warunki kupna: część 

reszta ratami 

Cena od 500 złotych za działkę. 

INFORMACIE: 

w Wilnie: Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjną, 

ь 

ZDROJOWISKO 
PAŃSTWOWY ZA 

KĄPIEL 
Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — 
latorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. 
zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. Jedyne w Polsce 

kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia, 
Ordynują profesorowie U. $. В. i lekarze specjaliści. 
Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go P AŻDZIERNIKA. 
W okresach 15.V.—15.VI. i 1—30.1IX 15% zniżka na wszystkie zabiegi. 

   

letniskowo - ogradniczo - budowlane 

nad jeziorem, rozmaitej wielkości. 

į w maj. Landwarów: Zarząd Dóbr. 
LJ и 
  

  

Dziś! 

CD 
Wielki lm produkcji „Sowkino* w Moskwie pi. я R RG BDON*“ 

Nad program: 1) Tygodnik dźwięk. Foxa, 2) komedja rysunkowa „Zabawa na Oceanie" 
Ceny zniżone: dz. balkon 25 gr., parter 54 gr” 

(ZEMSTA 
DCŃSKIEGO 
KOZAKA) 

  

Wesoły tydzień! 

„lll   FLIP i FLAP przybyli do Wilna i ROBIĄ KARJERĘ 
Najnowsza i najdowcipniejszz kreacja królów Śmiechu i humorn. Nad program: Wesołe atrakcje. 

Ceny zniżone: Na 1 seans balkon 25 gr., parter 54 gr., wieczr. od 40 gr. 

  

Dziś! Sensacja! To, czego jeszcze nikt nie widział! 
Wielobarwny lilm humorm, pieśni, tańca i beztroskiego 

życia górskiego p. t. 

Nancy Brown 
Nad program: Dodatki dźwiękowe. — — 

„PAŃ „DZIEWCZĘ Z GÓR" 
obdarzona przedziwną urodą i porywającym głosem jako nicokiełzane dziewczę z gór. 

Partnerem jej jest nwodzicielsgi, wspaniały śpiewak Harry Walchmman. 
Ceny pa 1 seans: Balkon 25 gr. Parter od 54 gr. 

  

Po raz pierwszy dwaj słynni bracia, 

ulubieńcy publiczności całego Świata 
występują razem w świetnym filmie 

w/g słynnej powieści M. Leblanca „LUX John i Lienel Barrymore 
ARSENNE LUPIN 

Ciekawa interesująca akcja 

  

Dziś! Wspaniałe dźwiękowe arcydzieło erotyczne p. t. 

Światowid Wstrząsający dramat dwojga kochanków, rozdziel. 
przez wojnę. W rol. gł. ulubieniec publiczności 

„SERCA NA ROZDROŻUĆ 
Charles Farrel ,... Madge Evans 

Pozatem urozmaicone dodstki dźwiękowę oraz najnowszy tygodnik Foxa. 
  

    

  

Przeptowaddh 
Lekarze ! 

Obwieszczenie o licytacji 
77 Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z dn. 
25 VI 1932 r. o postęp. egzek. władz skarbo-  WWMRKUEMENEZSRENYZM 
WYCH (DZU R PZN 624002; ,080),,2, Urząd GO R RE 
Skarbowy w Wilnie, niniejszem podaje do wia- DOKTOR 
domości, iż w dniu 26 VI r. b. o godz. 10 rano 
odbędzie się w sali licytacyjnej 2 Urzędu Skar- £eiiiowicz 
bowćgo przy ul. Niemieckiej Nr. 22, sprzedaż Choroby skórne, wene- 
z licytacji publicznej ruchomości zajętych na fyczne, narządów  mo- 
pokrycie należności Skarbu Państwa i Magistra czowych. 

od Wilna. 

Letniska do wyna- 
jęcia w majątku 6 klm. 

Ładna miej 
scowość. Dojazd końmi 

Oraz opakowania mebli najtaniej, najszybciej i a= 

chowo uz;katecznia Biuro Transportowe „EKSPE- 
DYCJA MIEJSKA'' b. prac. Stacji Miejskiej w Wilnie, ul Bominf. 
kańska Nr. 17/5 talefan 987, jk również załatwia wszelkie czyn* 
ności i zlecenia w zakres ekspedycji i transportów wchodzące.—= 

  

PARCELE DO 

  dzieć się: Subocz 28 

przy ul, Subocz i Popławskiej. Tanio, na do- 
godnych warunkach, ziemia ogród.— Dawie- 

„ godz. 10—2i 5—8, 

SPRZE ANIA 

    

tu m. Wilna, m. i. sprzedane będą: od 9 do 1 i od 5 do 8 POOL PA Ed = ŠE BEI 
a)w I terminie — od ceny szacunkowej: Wieczorem. Ul. Mickie- 18—21, godz SE 3 L po jane 
Lustra, krzesła wiedeńskie, samowar, 30 wicza 24. SR SSB pay SEL ap c kai 

par nart, 15 skrzypiec, gitary, patefony, rakie- = ————————— .. i 
ty tenisowe, sanki sportowe, otomana, szafy, DOKTOR RS A asc. poza 

stoły, kredensy, zegar na ogólną sumę szacun-ZE DOWICZOWA maniem. Wiad. Tsiar- na 6L m, 10 
kową zł. 2.377. — 7 Li 

b) w II terminie od ceny zaofiarowanej: ы da 
kobiece, weneryczne —   

  

  

_ Stolik oraz foteliki i kanapa (bambusowe), ASM AMA ŚPot zebne tel o ak 
szafy, lustra, patefony i zegar. ul. Mickiewicza 24 — nisko 3—4 pokoje we 

() W. Rytel Kierownik Urzędu. tel. 277. dworze. Ołerty z ozna: 
_______ czeniem ceny w Adm. 

ŻNIWIARKI, KOSIARKI, | — соктоя ARTS BOBTOR "w ar e TATA ; ; я PENSJONAT 
w 

Switezią Wandy 
Blumowicz 

Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe. 
WIELKA 21 — tel. 921 
od9—1i3—8 
WZA P:23 

grabie konne oraz części zapasowe do nich 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
: teka, pianino, 

wilno, Zawalna 11-a. 

Dnia 15 czerwca r. b, I 
został uruchomiony ga. TANOWiCz 

binet Hydropatytzny 

  

  

Radje wileńskie 

Andrzejkowie nad 
KURZ — 2 

wieč - Frydrychowej. 
Pokoje słoneczne wspól 
ny salon i taras, bibljo- 

kuchnia 
wiejska, posiłek 4 razy 

„. dziennie. Doskonała ką- 
piel, auto, dojazd z Ba- 

lub Nowo- 
gródka autobusem. Ce- 
ny 3,50, 4 i 4,50 w za- 

Do wynajęcia 1 lub 
2 pokoje słoneczne 1 
balconem i wszelklemi 
wygodami, (telełon, ła- 
zienka, radjo). Tamże 
d» sprzedania obrazy, 
lustra, gobeliny i inne 
rzeczy, Montwiłłowska 
10 m. 2, tel. 17 27. — 

Od 1go lipca wolne 
mieszkania: 2 pok. i 3 
pok. z kuchnią, elek- 
trycz, Wolne od podat. 

Połocka 28. —= 

DO WYNAJĘCIA 
2 pok. eleg. umeb. ze 
wszelk. wyg. (telef. ła- 
zienka) Jsk, Jasińskiego 

  

—— * г;,_%‘:%',‘:к„рзц leżności od pokoju. — 6 m- 7 tel. 485, g. 10— 
NIEDZIELA, įdinliai 25 czerwca godz. przyjęć 12—2 i Poczta Walówka kolo 1214—6 (ob. Sądu Okr). 

PIE 4—6 codz. opr. niedziel Nowogródka  Andrzej- — — — — — PE 10.40 — Odczyt emisyjny. T Ef kówo, MIESZKANIE 
11:00 — Nabożeństinia, 000000 он ее M — RZE 2 POKOJE 
12.30 — Kom. meteor. DOKTOR ZALESZCZYKI z kuchnią, nadające się 

pensjonad 12.35 — Poramek muzyczny е 
Dniestrem 14.00 — Oldezyti 

14.15 — Kom. moln. i meteor. 
14.20 — Chór akademicki 

M. Hatryłkiewiczowa 

skóry, leczenie włosów, tetyczna. 

  

„Lada“ nad 
pokoje 

ordynnje w Warszawie Słoneczne, kuchnia zna- 
Szopena 18. Choreby komita, na żądanie die- 

Ceny niskie.. 

na sklep do wynajęcia, 
ni. Pohnlacka 25 n do- 
zorcy. = 

MIESZKANIE 
14,45 — Odczyt. ; operacje kosmetyczne. Dla urzędników — zni- 5 Pokojowe do wynaję- 

15.05 — Andycja dla wszystkich — — — — — — żki. Žadajcie prospek- <A ze wszelkiemi wy- 
16.00 — Program dla: modzieży POPIERAJCIE tów. godami. Dobroczynny 
16.30 — Recilial Śpilewaczy Meru OJ 2-a— Wiadomość n do- 

DM L.0.P.P wita. w toż a Sr: — — — — 1715 — Muzyka „a w folw. na brze 2 mieszkania аафаа EEE u jeziora w powieci 

180 — Kącik językowy baswsiaj (km od po 5 pok. z wygoda- 
18.15 — Koncert 
18.35 — Litewsk=: audycja: Htieracka 

18.50 — Rozmait . 
19,00 — Słuchowisko 
19.40 — Skrzynka techniczna 

20.00 — Koncert 
21.20 — Dziennik wieczorny 
21.30 — Reciiiai: špliewiaiezy: 

22.00 — Muzyka taneczna 
22.25 — Wiajd. sponti 

woŚć urocza, 
las sosnowy, 

  

Tanie ietnisko 
1 i2 pok. do wynajęcia, 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne ślicz- 
ne z werandą iknchnią, 

utrzymaniem 100 

28. 

  

st. Pohost.— Miejsco- 
sucha, 
plaża, 

łódź, rybołówstwo, po 
lowanie, radjo. Cichy 
zdrowy wypoczynek z 

zł. 
miesięcznie. Informacje 
Wilno, Mostowa 3a m. 

mi do wynajęcia Pań 
ska 4 m. 3. I 

LOKAL 
14 pokoi, 3 kuchnie do 
wynajęcia może być 

podzielony na mniejsze 
mieszkania biorowe Inb 
prywatne, — W tymże 
domn mieszkanie 4 po- 
kojowe. Ul. Mestowa 7. 
Dowiedzieć się miesz- 

  

  

22,40 — Wiład. meteor, Dowiedzieć Się pros: Ę  MAAAAAAAAkAAAŁóŃAA kanie 17—tylk d 11 
22.45 — Miuzykatameczni.. w Administracji „Sło- AC aa CB. 

Pp A wa* Zamkowa 2. „Lokale go > a = 
MSUVVVYVVYVYVYVYST T = 

(z 1 TALAGA BARRA S ___ Domek (osobniak) 
KRYNICA, pensjonst z 5 pokoi, werandą, ze 
„Japonka“, ul. Ogrodo- MIESZKANIE 

przystępue. = datku. Tartaki 34a. 
  

  

wa, piękne położenie, 3 pokoje ze wszelkiemi 
kuchnia zdrowa, ceny wygodami wolne od po 

wszystkiemi wygodami, 
odremontowany,  sło- 
neczny, ciepły, suchy 
do wynajęcia T. Zana 

"* 15, — Pokaże dozorca 
domu Nr 13 =   

Preparaty ini” drzew 
cowych i roślin, 

Nasiona traw pastewnych 

poleca 

ROLRICZY 
Wilno, ni. Zawalna Nr. 9. 

szkodni- 
OWOCO- 

Drożdże winne, rzepę ścierniskową, 

WILEŃSKI SPÓŁDZ. SYNDYKAT 

  

Kupno 
I SPRZEDAŻ 

Sprzedam piac 
6 000 metrów w Kobył 
ce pod Warszawą lub 
zamienię na plec w Wil- 

  

KAAARAAAADDABAAAAACAAA 

USUWA 

» 

i autobusem co godzinę. | 
pożyczką długoterminową, 

miesięcznemi. 

    

mie. Wiadomość: In- 
flancka 13/2. — 

  

Sprzedaje się wanna 
miedziana, Sosnowa 17 
(Zwierzyniec) wskaże 

stróż. = 

Jest do sprzedania 
niedrogo kredens i 
stół. Inłlencka 13a m5. 

Doe sprzedania 
małe i dnże parcele zie- 
mi przy ul  Zwierzy- 
nieckiej i Sołtańskiej. 
Dowiedzieć się nl Zwie- 
rzyniecka 37 m. 1. Z 

  

  

FABRYKA rskiap MEBLI 
W. RILENKIA I $ka 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 20, 

dom własny. Istnieje od 1843. 
Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, ztoły, 
szały, binrka, krzesła dębowe 

1 t.p. Ceny znacznie zniżone. 

ul, Mickiewicza 4, m. 2, i 

NAD NIEMNEM   

  

Modystka 
wykonuje tanio i ele- 
gancko wszelkie roboty 
kapelusznicze — Wielka 
3 m. 16.     

KŁAD ZDROJOWY . 
SOLANKOWE : 
KWASOWĘGLOWE $ AD Aj si w 
BOROWINOWE 

we wszystkich aptekach 

składach aptecznych znane 
šredka ed edcisków 

czne. Inha- 
— Zabiegi specjalne. Słynny     

   
Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO' 

  

    Prow. A. PAKA. 
i DER 

Patronat Więzienny 
w Wilnie zwraca się 
do ludzi dobrej woli z 
gorącą prośbą o stare 
ubranie i bieliznę dla 
b. więżniów i ich ro- 
dzin. Ofiary prosimy 
skierowywać na ul 3 go 
Maja — gmach Sądn 
Grodzkiego, parter, po- 
kój Nr 15. —< 

  

Nauczycielka 
-z ukoficzoną szkołą w 
Paryżu i muzyką wyje- 
dzie na lato za przyz- 
woite wynagrodzenie— 
Aisciaiką 6m, 5, od 
4—5. ye“ 

Pianistka, 
dobry pedagcg. Prag- 
nęłaby udzielač lekcii 
muzyki lnb też podjąć 
się innej pracy. Łaska- 
we zgłoszenia adreso- 
wać proszę: Warszawz, 
Sienna 28 m. 22 Kazi- 
miera Kalužyūska, 

NAUCZYCIELKA 
rancuskiego (dla dzieci 
metoda specjalna) z de 
brą muzyką wyjedzie 
na wakacje. Trocka 11 
m. 14. — 
  

MAAARADAMAKARI Kenii: 

POSZUKUJĄ 
PRACY 
  

SZOFER praktyczny 
posiadający czerwone 
prawo jazdy, poszukuje 
od zaraz pracy ua isxi- 
metrze jub ianych mo- 
towozach. Mogę złożyć 
kaucję. Adres; poczia 
Szarkowszczyzna skr, 19 
pow. Dziśnieński, I 

BUCHALTER - BILĄN 
SISTA ze znajomością 
buchalterji hadi., prze- 
mysł. - fabrycznej, rof- 
nej przyjmie pracę za 
minimalnem wynagr. w 
Wilnie lub na prowincji 
Wilno, Garbarska 17 - 
10. 

DOŚWIADCZONA 
— wychowawczyni —: 
z dobrym akcentem not 
skim poszukuje posady, 
przy dzieciach.  Posis- 
da Świadectwa. Dąbre- 
wskiego 12 m. 3. 

JAKIEJKOLWIEK 
pracy poszukuje człe- 
wiek uczciwy, pracowi- . 
ty, samotny, polecany 
przeż osoby znane, — 
Werkowska 30 m. ł Ka 
zimierz Kirjącki. 

Poszukuję 
jakiejkolwiek pracy. — 
Znam gespodarstwe 
wiejskie. Znam dobrze 
kuchnię, mogłabym się 
zająć domowem gospa- 
darstwem albo piłna- 
waniem mieszkanie, Wy 
magania najskromnieje 
sze. Świadectwa i refe- 
rencje powa: nych osób, 
Ul. Bakszta 11 m. 3:A 

Były urzędnik 
pocztowy, pisze ua mę 
szynie poszukuje por 
sady biurowej, cksped- 
jenta lub innej. Oferty 
do Redakcji „Słowa, 
pod „Młody* 

  

-— 

Młody, uczciwy 
chłopiec į 

(skoficzone 5 oddz. tk. 
powsz.) prosi e įtkę- 
kolwiek pracę. — Adres 
Wiłkomierska № 117. 

  

Młoda, 
inteligentna osobe pe- 
szukuje pracy do drie- 
ci lub skromnego go- 
spodarstwa. Adres; Po- 
łocka 52 m. 4 
— 

  

— 

Były podoficer 
zawodowy, ochotnik W. 
P., długoletnia prakty- 
ka biurowa w dziale 
rachunkowo - kasowyrz, 
praktyka leśna i band- 
lowa, posiada dobre 
Świadectwa i referencje 
poszaknje jakiejkoiwiek 
pracy — biurowej, leś- 
niczego, gajowego — 
ckspedjenta łab lumeg 
pracy. W miejsce 
lnb n» wyjazd. Oferty 
SB AE „Słowa* poć 

  

Redaktor w/z Witold Tatarzyńgkź |   
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