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PRENUMERATA mięsięczna z 

  

w latach 1795—1918 

Ilekroć dyskutuje się z nacjona- 

listami o wyższości państwa nad na- 

rodem, tyle razy Spotyka się jeden 

zasadniczy zarzut. Pytają nacjonaliści, 

jak można, uznając państwo za naj. 

doskonalszą formę  uspolecznienia, 

wylegitymować naszą dawną walkę o 

wolność. Wszakże, zdaniem  nacjona- 

listów, byliśmy integralną częścią 

trzech organizmów państwowych, a 

przeto czyliż godziło się nam rozbijać 

państwa, których byliśmy  cbywate- 
lami. 

Po rozbiorach państwo polskie 

przestało istnieć, !pozostał naród, 

którego idea jedynie mogła — п$рга- 

wiedliwić walkę z państwami zabor- 

czemi, którego więc dobro jest naj- 

większą świętością na ziemi. Tak 

twierdzą _ nacjonaliści. 1 byłoby 
wszystko dobrze, gdyby nie sprawa 

konfiskat popowstaniowych. Przedsta- 
wiciele Prokuratorji Generalnej uwie- 
rzyli też w to, że państwo polskie w 

XIX wieku nie istniało i z tej fal- 
szywej przesłanki wyciągnęli wszyst- 

kie konsekwencje. 1 tak usłyszeli we- 

terani 63 roku bolesne dla nich tezy 
Prokuratorji Generalnej: 

. „ł) Kary, wymierzane przez władze ro- 
syjskie ną uczestnikach powstań polskich 
były aktami legalnemi i z punktu prawa 
międzynarodowego najzupełniej uzasadnio- 
nemi (III), 

„2) Polska obecna nie jest restytuowa- 
ną Polską, a państwem nowopowstałem, 
które w sposób pierwotny zawładnęło niie” 
niem powstańców polskich, należącem do 
skarbu państwa rosyjskiego. : 

„3) To nowopowstałe państwo polskie 
mocą traktatu ryskiego nabyło od bolsze- 
wików na swoją rzecz mienie powstańców 
polskich, skonfiskowane im przez cara ro- 
syjskiego za ich udział w walce o wolność 
tej Polski, z którą obecna Polska związku 
nie та (!!!)*. 

Теху te uderzyły :obuchem w du- 
szę każdego Polaka. Zakipiało obu- 
rzenie opinji. Posypały się protesty 

przeróżnych organizacyj, zareagowała 

prasa. A jednak w tym odruchu spo- 
łeczeństwa dotkniętego w swych naj- 

świętszych uczuciach dała się odczuć 

nuta niewiary w państwowość polską. 
„Najwyższe prawo—największem bez- 
prawiem* poczęto powtarzać z ust 

do ust i protest zamiast wystąpić 

w obronie prawa a (przeciw nieuctwu 
prawnemu poszedł po linji walki z 
martwą literą prawa ,w imię žywot- 

nych interesów narodowy. Poczęto 
mówić o woli Narodu, jako o sile 
stojącej ponad prawem i o bagnecie 
żołnierza 'jako _ najwymowniejszym 
argumencie prawnym. Tak, jakbyśmy 

istotnie nie mieli już za sobą praw- 

dziwych argumentów prawnych, tak, 

jakby naprawdę trzeba się zgodzić, 
że jedynym przedstawicielem porząd- 
ku prawnego i idei państwowej był 
na naszych ziemiach car rosyjski i je- 
go zausznik Murawjew Wieszatlel. 

Próbuje stanąć na gruncie praw. 

nym interpelacja Stronnictwa Narodo- 
wego.  Zadawala się опа jednak 
stwierdzeniem, iż nowopowstałe pań- 

stwo polskie jest restytuowaną dawną 

Rzecząpospolitą i jej prawną po 

przerwie stu kilkudziesięciu lat konty- 

nuacją. Tak więc endecja tem samem 

zgadza się z tem, iżpaństwo polskie w 
latach 1795—1918 nie istniało, że by- 
ła luka prawna, wypełniona trzema 2a- 
borczemi państwami. 

Siła tizyczna ma to do siebie, że 

umie hypnotyzować ludzi słabej wia- 
ry. Ma na sobie jakieś piętno fata- 

lizmu, przyczynowej konieczności, co 

razem wpływa na to, że ludzie, któ- 
rzy nie widzą normatywnie obowiązu- 

jącego królestwa prawa, rychło za- 
czynają przemoc flzyczną, panowanie 
pięści utożsamiać z prawem. Uczynił 
to pozytywizm prawniczy XIX-stego 
wieku. Prawo dla tych pseudo pozy- 

" tywistów stało się wykładnikiem do- 

minującej siły lub interesu. Państwo 
naiwnie wyobrażono sobie jako spól- 

notę terytorjalną opartą na wła- 

dzy, ród swój wiodącej ze  zwlerzch- 

niej woli narodu. Prawo narodów 
zredukowano do woli suwerennej 
poszczególnych państw. Cóż więc 

dziwnego, że wobec taklego pomie- 
szania pojęć niektórzy Polacy pod ko- 
niec niewoli też uwierzyli, iż prawo 

odniesieniem 
przesyłkę pocztową 4 zi., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. ceną pojedyńczego nameru 26 gr. 

do domu lub 2 

Ferzydent Rzeczyposnolifej 
u b. prezesa Bartla 

WARSZAWA, 2. IV. PAT. W go: 
dzinach popołudniowych Prezydent 
Rzeczypospolitej odwiedził b. prezesa 

Rady Ministrów Bartla w jego miesz- 
kaniu. O god-.-16.30 złożył wizytę b. 

premierowi Bartlowi marszałek Sejmu 

Daszyński. 

Prof. Barfal złażył wizyfę 

pożegnalną marsz. Daszyńskiemu: 

WARSZAWA, 2 IV. PAT. Dziś przed 
połudriem przybył do gmachu Sejmu b. 
premjer prof. Bartel, który złożył wizytę 
pożegnalną p. marszałkowi Sejmu Daszyn- 
skiemu. 

Złożenie dokumanfu rafyfikacyj- 
nega. 

WARSZAWA, .2 IV. PAT. Silvio 
Fernandez Vallin, poseł nadzwyczajny 
i minister pełnomocny Hiszpanii zło: 
żył w Ministerstwie Spraw Zagranicz- 
nych dokument ratyfikacyjny konwen- 
cji międzynarodowej lotniczego prawa 

prywatnego, podpisanej w Warszawie 

dnia 12 X 1929 r. w myśl art. 39 
tej konwencji, który to artykuł po- 

wierza rządowi polskiemu  przyjmo- 

wanie i przechowywanie  ratyfikacyj 

wspomnianej konwencji. 
Protokół złożenia podpisali: p, 

Alfred Wysocki, podsekretarz stanu 

i Silvio Fernandez Vallin, poseł nad- 
zwyczajny i minister pełnomocny H!- 

szpanii. 

Zebranie legionistów na Wawalu 

WARSZAWA, 21V. Pat. W lokalu Zw, 
Legjonistów na Wawelu odbyło się wczo- 
raj wieczorem liczne zebranie informacyjne 
członków Związku i zaproszonych ie 
Na temat obecnej sytuzcji w państwie prze- 
mawiali pos. dr. Dybowski, red. dr. Wróbel 
ib. poseł dr. Emil; Bobrowski. Wywody 
prelegentów przyjmowano gorącemi okla- 

no kilkakrotnie owację na cześć Marszałka 
Piłsudskiego i premiera Sławka. 

Powsfanie Transatlantyckiego To- 
warzystwa Okrętowego 

GDYNIA, 2— V PAT. Ukonstytuowały 
się władze nowej spółki żeg ugi Polskiego 
Transatlantyckiego Towarzystwa Okręto- 
wego ną linji Gdynia—Ameryką. Prezesem 
Towarzystwa 'wybrano dyrektora Żeglugi 
Polskiej p. Rómmla, wiceprezesem —p. 
Chrystjansena i naczelnym  dyrektorem— 
p. Benisławskiego. Poświęcenie i podnie- 
sienie bandery polskiej na statku „Polonia*, 
które miało się odbyć 6 b. m. zostało 
odłożone do chwili załatwienia rozmaitych 
formalności. związanych z przejęciem t'i 

jest Gdynia. 

Zgon Zasłużonego działacza 

POZNAŃ, 2 IV. Pat. Zmarł tu, prze 
żywszy 82 lat, emerytowany dyrektor bibljo- 
teki hr. Raczyńskich Antoni Baderski, wy- 
bitoy i wielce zasłużony działacz narodowy 
w czasach niewoli pruskiej, kawaler orderu 
Polonia Restituta, 

Zawieszenie Pefkiewicza przez 
Polski Związek Lekknaflefyczny 

WARSZAWA, 2 IV. Pat. Zarząd Pol- 
skiego Związku Lekkoatletycznego po za- 
poznaniu się z motywami dyskwalifikacji 
Petkiewicza przez Związek Łotewski, uznał 
zą konieczne zawiesić tego zawodniką do 
czasu zupełnego wyjaśnienia sprawy. Jed- 
nocześnie PZLA Zwrócił się do Związku 
Łotewskiego z prośbą o udzielenie szeregu 
informacyj, dotyczących okoliczności dy* 
skwalifikacji. Całkowite załatwienie tej 
sprawy nastąpi prawdopodobnie dopiero na 
kongresie olimpijskim w Berlinie w dniach 
od 21 maja, na którem spotkają się 
przedstawiciele obu zainteresowanych związ- 
ków z prezydjum Międzynarodowegoł Zw. 
LEO z prezesem Edstroemem 
na czele, 

Komu posłużył los? 
WARSZAWA, 2—1V. PAT. W czisiej- 

szem ciągnieniu Loterji Państwowej głów 
niejsze wygrane padły na numery: 60 tys, 
zł.-—Nr 191697, po 10 tys.—10.992, 95,838. 
298.369, po 5 tys:—123.611 i 172.560 

jest czemė, co narzuca silniejszy słab- 

Szemu, uwierzyli, iż nie mają już 
własnego państwa, gdyż państwem 
jest żandarm rosyjski. 

Jednakże prawnik, który myśli 
normami, nie może się nigdy na to 
zgodzić, Państwo bowiem nie jest 
żadnem uosobieniem siły. Jest ono 
jednością i całością praw, które rzą: 
dzą danem społeczeństwem, jest po* 
rządkiem prawnym we współżyciu 
ludzi. jeśli zaś jest tak, to o pow- 

staniu, istnieniu i zniszczeniu państwa 
może jedynie i wyłącznie decydować 

wyższa norma prawna, zasada „Ie- 

Opisia 
Redakcja rękopisów mie zamówionych nie zwraca. Administras 
cja nie uwzgiędała zastrzeżeń co do 

pocztowa uiszczoni, ryczałtem. 

żył wizytę marsz. Szymańskiemu. 

PRZEDSTAW 
BARANOWICZE -- m. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bułet Kolejowy, 
BRASŁAW — Kai ia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Maliaosekiss 9. 
DURSZTY — Bafet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włośzimierow. 
GRODNO — Kaiggumia T-wa „Ruch“, 
BORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyńcki. 
FWIENIEC — sklep tyłonwowy Ś. Zwierzyński 
ALECK — akłep „jedność”. 
LIGA — m. Suwalska 13, S, Mateski. 
MOŁODECZNO -- ksjęgarnia T-wa „Race”. 

    

ICIELSTWA 
NIESWIEŻ — uł Ratuszowa, Księgarnia lažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michaiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA —- Księge"mia Spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia + iska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
ŚŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 

rozmieszczenia ogioszef, 

BEORWIANOTWYWIY O 

CENY UGŁOSZER: wiersz milimetrowy jednoszpaltówy nu sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

nadesłane milimetr 50 gr. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyirowe 

ronika reklamowa nuitcetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji o 
1 jabelaryczne o 50 proc. drożej. Adrniaistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

o 25 proc. drożej. 

miejsca. Terminy droka mogą być przez Administrację zmieniane dowioinie, Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Państwo polskie ECHA STOLICY Wizyty premjera Sławka  77A KORDONÓW 
U MARSZAŁKÓW SEJMU I SENATU I W KLUBIE SPRAWOZDAWCÓW 

PARLAMENTARNYCH. 

WARSZAWA. 2. 4. (PAT). Dziś i godzinie 12.30 przybył do gmachu 
Sejmu p. prezes Rady Ministrów Walery Sławek, gdzie złożył wizytę marszał 
kowi Daszyńskiemu. Po wizycie u marsz Daszyńskiego p. premjer Sławek zło- 

Z kolei p. premier przybył do Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych, 
powitany przez członków zarządu Klubu. 

OŚWIADCZENIE PREMJERA SŁAWKA. 

Pan premier oświadczył co następuje: „Charakter każdego człowieka od- 
chy charakteru uwidocznią się bardzo bija się zawsze na jego pracy. Moje ce 
szybko na stosunku moim do Panów jako przedstawicieli prasy. Ja nie łubię 
mówić o swoich zamierzeniach, dopóki się nie przygotowałem do ich sęalizacji. 
Panowie zaś, dla zaspokojenia zainteresowania czytelnika chcieliby jak najwię- 
cej informacyj podać, chociażby nawet w formie pogłoski o tem, co jeszcze nie 
istnieje, a dopiero ma lub może powstać. Nie podzieliłbym pod tym względem 
tendencji Panów. Przecież Panowie mogliby zialeźć ogromny materjał, nie 
miniej ciekawy, a informujący szerpki ogół czytelników, z dziedziny tych rzeczy 
które Polska w swej pracy do odbudowania się po lafach niewoli jaż dokonała. 
Naprawdę apeluję do Panów o większą uwagę dia tej strony działalności! pza- 
sowej, a będą Panawie mogli pobudzić najwzniośłejsze uczucie, uczucie dumy 
obywateli państwa z osiągniętych wyników *. 

W odpowiedzi na to przemówienie zabrał głos prezes Klubu Sprawozda 
wców Parlamentarnych red. Bazylewski, dziękując p. premierowi za zaszczyt 
odwiedzenia Klubu. 

    

Zidehompietówanie Senafa w. m. Gdańska 
Poza socjalistami ustąpił sen. Jevelowsky 

GDAŃSK. 2 VI. Pat. 
Goehl wręczył prezydentowi Sahmowi 
Goehl i pozostali socjalistyczni senatorawie parlamentarni 

Dziś przed południem wiceprezydent senatu 
deklarację, w której wiceprezydent 

zgłaszają . swe 
ustąpienie na podstawie uchwały socjaldemokratycznej frakcji sejmu gdań- 
skiego. Analogiczne oświadczenie złożyli członkowie grupy liberalnej sen' 
Jevelowsky i senatorka Richterowa, którzy również ustąpili. 

Sprawa zmiany konstytucji gdańskiej 
GDAŃSK. 2.IV. Pat. Narodowo liberalaa parija zgłosiła nowy wnio- 

sek w sprawie zmiany konstytucji, według którego Sejm gdański ma być 
rozwiązany i liczba posłów zredukowana ze 120 na 72. Senat ma skła- 
dać się z prezydenta, jednego wiceprezydenta i 10 senatorów. 

O morski pakt gwarancyjny 
NARADA HENDERSONA I BRIANDA. 

LONDYN. 2. 4. (PAT). Henderson i Briand odbywają dalsze narady 
nad projektem paktu gwarancyjnego, którego domaga się Francja wzamian za 
ustępstwa w postawionych żądaniach tónażowych. Zarówna w kołach angiel- 
skich jak francuskich sądzą, że dotychczasowy wynik tych usiłowań dąży do 
rozstrzygnięcia kompromisowego. Projekt formuły gwarancyjnej Briand prze: 

skami. Pozatem podczas zebrania urządzo- słał do Paryża rządowi francuskiemu z prośbą o zaopińjowanie. Strony uznają 
że żaden z artykułów paktu Ligi Narodów, na którym opiera się formuła, nie 
może być zmieniony przez konferencję pięciu mocarstw i że rozstrzygnięcie 
należeć może jedynie dod interpretacji artykułów paktu, w szczególności zaś 
art. 16, przewidującego akcję zbiorawą mocarstw na rzecz strony zdaatakowa- 
nej niesłusznie. W związku z projektem formuły gwarancyjnej dzienniki przy” 
pominają, że podczas konferencji locarneńskiej na prośbę Niemiec mocarstwa, 
reprezentowane na konferencji, mianowicie W. Brytanja, Francja, Italja, Bel- 
gja, Polska i Czechosłowacja, załączyły do aneksu traktatu locarneńskiego wła 
sne interpretacje art. 16 paktu Ligi. W rokowaniach obecnych ministrów spraw 
zagranicznych W. Brytanji i Francji oraz eksparterów obu stron te interpreta- 
cje brane są za podstawę do dyskusji, w zależności oczywiście od ich skute- 
czności i od ich wpływu na kwestję ewentualnych ustępstw w żądaniach tona” 
żowych, wysuniętych przez Francję. 

ODGŁOS ROKOWAŃ LONDYŃSKICH WE FRANCJI. 

rmalnošc PARYŽ. 2. 4. (PAT). Chociaž rokowania w Londynie nad rozbrojeniem morskiem 

linji. Siedzibą nowopowstałego towarzystwa posuwają się więcej, niż żółwim krokiem, prasa nie przestaje niemi zajmować się. Każdy 
rozumie doskonale, że w danym wypadku chodzi o najżywotniejsze interesy Francji. Dła- 

tego więc opinja publiczna murem stoi przy ludziach, którzy bronią tych interesów i nie 

idą na nieuzasadnione kompromisy. Jeżeli Francja broni dotąd z taką energją swych tez— 

pisze w dzierniku „Le petit Bieu* p. Oulman, jeżeli nie godzi się ona na sprowadzenie 

swej marynarki wojennej do stanu szkieletu, 

  

to broni ona nietylko własnych interesów 

lecz i sprawy wszystkich państw, pragnących zachować swą niepodległość. Jest to dla 

Francji sprawa życiowa: albo będzie ona w możności zapewnienia swej komunikcji z ob- 

szarami swych państw kolonjalnych i zmusi do poszanowania swej bandery, albo będzie 

ona musiała zadowolić się skromnemi warunkami bytu i zrzec się swej woli wielkomocar- 

stwowej. Jest to rzeczą, którą każdy łatwo rozumie — kończy p. Oulman. 

Odłożenie posiedzenia plenarnego 
LONDYN, 2. IV. PAT. Szefowie delegacyj przybyłych na konferencję 

morską postanowili odłożyć posiedzenie plenarne, wyznaczone na piątek, 
ze względu na tfczące się obecnie rozmowy, których przerwanie byłoby 
niepożądane. Data posiedzenia plenarnego nie została jeszcze ustalona. 

RREZENENEO JT GUBI 

Rząd Brueningm przetł Reichstazlem 
Atak socjaldemokratów na rząd 

BERLIN, 2. IV. PAT. Dziś o godzinie 12 w południe odbyła się w 

Reichstagu dyskusja nad expose kanclerza Brueninga. 
Obrady rozpoczęły się przemówieniem socjal-demokratycznego posła 

Breitscheida, który motywował wniosek swej frakcji o wyrażenie rządowi 
Brueninga votum njenfności, Pos. Breiischeli zapytuje, czy nowy rząd 
istotnie zamierza podjąć próbę wprowadzenia w życie programu agrarnego 
t. zw. zielonego frontu, którego przywódca dr. Schile zasłada w gabinecie. 

— Czy kanclerz nie zdaje sobie sprawy — zapytuje pos. Breischeid — że 

urzeczywistnienie tych problematów musiałoby doprowadzić do rozbicia 

niemieckiego systemu traktatów handlowych, a w pierwszym rzędzie trakta- 

tu handlowego z Polską. Poseł Breitscheid widzi w tem wielkie niebezpie- 

czeństwo i ostrzega niemiecką partję ludową, ażeby rriała się na baczności 
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gizmu”. Prawo przestaje obowiązywać 

tylko wówczas, gdy zostanie zniesio- 
ne wyższą normą, Wszystko zaś inne, 

co uniemożliwia urzeczywistnianie się 
prawa, co mu przeszkadza żyć, jest 
li tylko nagim gwałtem, Prawo jest 
dziedziną tego, co być powinno, a 

przeto nawet, gdy rzeczywistość tego 

co jest, Sprzeciwia mu się, gdy jest 

ono gwałcone i niestosowane, nie 

przestaje pomimo wszystko być pra 
wem i obowiązywać. 

Czy wobec tego rozbiory istotnie 

zniszczyły państwo polskie w obliczu 

prawa narodów i przyrodzonych 

zasad sprawiedliwości młiędzynarodo* 
wej? 

Pierwszy rozbiór zatwierdziła w 
uroczystych traktatach  pelnomocna 
delegacja pod prezydencją £marszałka 

konfederacji Ponińskiego. Zatwierdzi- 
ła, bo wojska mocarstw rozbiorowych 

kwaterowały w Warszawie, bo Rejtan 
a z nim i poczucie prawa — był już 

daleko od Warszawy; zatwierdziła 

chociaż król się opierał i cały naród 

bojkotował sejm, z którego :pod ko- 

niec została już tylko mizerna reszta. 

Czy może to ulegaiizować pierwszy 

rozbiór w obliczu prawa narodów? 

  

(pór chłopów na Biełorsi 
MIŃSK. Wypadki czynnego Oporu prze. 

ciwko' kolektywizowaniu g stw wiej- 

skich mimo złagodzenia oficjalnego kursu są 
nadal na porządku dziennym. W miiejscowoś. 

ci Žmurna w Okręgu miozyrskim, podczas ze- 
brania uczestników kołchozu „Nowe życie” 
zabity został strzałami z rewołweru zastępca 
kierownika kołchozu komunista Olszewski. 

Olszewski szczególnie był znienawidzony 

przez swych sąsiadów jako bezwzględny ko- 

munistaj i denuncjat sąsiadów wobec władz 
sowieckich. Sprawca zabójstwa nie został u, 
jawniony a śledztwo jest niezmiernie: utrud- 
niore wobec wrogiej postawy ludności okoli- 
cznych wsi względem władz sowiackich. 

W Mohylowie sąd okręgowy skazał na 
karę śmierci przez, rozstrzelanie mieszkań. 
ca wsi Zdanowicze za czynny opór przeciw 
ko przymusowej kołexżywizacji. 

Pigcloletai plac pablicznego odżywiania 
w Rosji 

. Działacze sowieccy zajęci są obec- 
nie opracowywaniem pięcioletniego pla 
nu odżywiania publicznego. W myśl te 
go planu fabryki - kuchnie, które już 
teraz zakładane są w niektórych miar 
stach sowieckich, wydawać mają dzien 

nie od 15 do 17 miljonów obiadów. 
Opracowywany plan pięcioletni prze 

widuje wybudowanie w całem państwie 
w ciągu najbliższych pięciu lat 6755 
„fabryk jedzenia”, a mianowicie: 6400 
mniejszych, w których przygotowywa: 
ne będzie jedzenie dla 100 — 3000 о- 
sób, 343 średnich (na 5000 osób) i 12 
wielkich, z których każda przygotowy- 
wać będzie jadło dla 40.00 osób. 

Powyższy plan dotyczy jedynie od- 
żywiania publicznego ludności miej- 
skiej. Na wsi „kolektywne odżywianie** 
przeprowadzone ma być w sposób jesz 
cze radykalniejszy, bowiem, — w myśl 
planu pięcioletniego, — pa upływie pię 
ciu łat fabryk* - kuchnie wydawać mają 
jedzenie 82 miljonom osób. W iecie fun 
kcjonować mają na wsi rosyjskiej spe- 
cjaine kuchnie ruchome (w ogólnej iloś 
ci 172.000 sztuk), które rozwozic bę 
dą jedzenie po całym kraju i umożliwią 
spożywanie posiłków bez przerywania 
na dłuższy czas pracy w polu. 

Litwini bojkotnją okręty 
„Lithuania“ i „Estonia“ 

„Liet. Aidas“ podaje, iž w związku Z tem, 
że okręty s ki duńskiej „Lithuania“, „Estonia“ 

i „Polonia* przeszły w ręce polskie, stała się 4 
palącą kwestja, w jaki spos6b Litwini amery- 
kańscy przyjadą do Litwy na uroczystości 
Witoidowe. jak wiadomo bowiem, okręty „Li 
thuania" i „Estonia” miały przywieźć ich aż 
do samej Kłajpedy. Wobec tego jednak, iż 
powyższe okręty przeszły obecnie w ręce pol 
skie mają pływać pod banderą polską, roz- 
poczęto zabiegi celem znalezienia wyjścia z 
przykrej zdaniem pisma, sytuacji. Jakoż w 
wyniku rokowań podjęła się stałej komunie 
kacji między Kłajpedą a Ameryką Szwedzko- 
Amerykańska Linja. Komunikację będą utrzy 
mywaly okrety „Kungsholm“, Gipsholm“ i 
„Drottningholm“. Amerykanie, którzy już na- 
byli szyfkarty na podróż do Litwy okrętami 
„Lithuania“ i „Estonia* (a jest ich już około 
600) według informacji pisma będą mogli 
zwrócić Szyikarty. i wycofać pieniądze bez 
żadnych strat, ponieważ podróż nie mogła 
dojść do skutku z winy właścicieli pomienio= 
nych okrętów. Wina-ich, zdaniem pisma, po- 
lega na tem, że okręty „Lithuania* i Esto- 
nia* przeszły pod banderę polską, dlą któ- 
rej w porcie litewskim niema miejsca. Pia 
smo przypuszcza, iż sprawę tę będzie można 
uregulować na mocy odpowiedniej ustawy a- 
merykańskiej. ž 

W innym artykule poświęconym tej samej 
sprawie pismo wyraża pogląd, iż Polakom 
chodziło tu o dwie rzeczy: materjalnie — sko 
rzystać z licznych wycieczek Litwinów ame 
rykańskich do Litwy z okazji roku jubileu- 
szowego, co według obliczeń pisma opłaci 
łoby koszta nabycia samych okrętów, i mo- 
ralnie — mieć okręty jako narzędzie propa- 
gandy. Pismo się cieszy, iż dzięki zabiegom 
poczynionym ze strony litewskiej, rachuby 
te spełzną na niczem. 

Wielki požar w Janowie 
Wczoraj o godz. 12 p. p. wybuchł w 

Janowie wielki pożar. Zrazu zajęła się sto- 
doła ze słomą Mariesewięza później ogień roz 
powszechniając. się ogaruął 8 okolicznych stó 
dół oraz mieszkalny, 4 stodoły wraz z 
tym domem spłonęły w ciągu godziny cał- 
kowicje. Reszta budynków ma zniszczone 
dachy. Oprócz, jaaowskiego oddziału straży 
ogniowej w gasąeniu pożaru brały udział 
wiszystkie oddziały kowieńskiej straży, ognie. 
wej. Pożar zlikwidowano o 4 p. p. Straty 
narazie jeszczą nie obliczone. 

Odpowiedzi chyba nie potrzeba... A 

może drugi rozbiór jest axtem praw- 
nym, dzięki temu, gże Sejm grodzieū- 

ski otoczony wojskiem pod groźbą 

Siewersa w grobowem milczeniu przy- 
zwolił, by projekt konwencji rozbio 

rowej został uznany za przyjęty? 

O trzeci rozbiór już i pytać nie 
trzeba i nie był on nawet ratyfiko- 

wany. 
Zresztą nie trzeba wogóle uzasad- 

niać bezprawia rozbiorów. Zbyt bo- 

wiem One Są w sprzeczności z ele- 

mentarnemi zasadami prawa narodów. 

Nigdy też ich nie uznały państwa za- 
chodnio-europejskie. 

Nie były więc rozbiory żadnym 

aktem prawnym, to też i 'państwo 

polskie jako idealny porządek prawny 

nie mogło przestać istnieć. Dla praw- 
nika jedno jest tylko frozwiązanie. 

Państwo polskie w latach 1795—1918 | 

w obliczu międzynarodowego porząd: | 

ku prawnego i w przeżyciach praw- 

nych swych obywateli istniało ;bez 

przerwy, jedynie terytorjum jego było 

okupowane przez trzy mocarstwa roz- | 
biorowę. Wszystkie powstania polskie | 

były wojnami państwa polskiego o 

nsunięcie nieprzyjaciela z fgranic Rze- 
czypospolitej i przywrócenie rodzimej 

władzy. Powstańcy — to żołnierze 

Najjaśniejszej, walczący z obcym na- 

jazdem. 

Ogłoszenie zaś państwa polskie. | 
go w 1918 roku nie jest ani jego re. | 

stytucją ani tembardziej aktem twór | 

czym. Jest li tylko stwierdzeniem, iż 
okupacja zaborców ukończyła się i 

"władze państwowe polskie wracają do 

normalnego funkcjonowania. 

Państwo polskie ;to bezpośrednia 

ciągłość i jednolitość porządku praw. | 

nego od korony Chrobrego po przez 
prymat dzielnicowy, regnum .Poloniae 

Przemysława, Łokietka, Kazimierza, 

Wacława,,Polskę Jagiellonów, elekcyj- 

ną, porozbiorową aż do czasów 
obecnych. 

Jest ładna glegenda podhalańska o 

uśpionych rycerzach w Giewoncie. 

W wieikiej jak kościół, a bramą zło- 
cistą zamkniętej pieczarze uśpione le- 

ży wojsko, które Chrobry przyprowa- 
dził gdzieś od Poznania i Gnieźna. 
Śpią ci rycerze w hełmach, zbrojach 
złocistych, ze skrzydłami u ramion, 
Śpią siedząc w siodłach wysadzanych 

turkusami, na rumakach zamarłych w 
wyczekiwaniu. Śpią całe pułki a na 
ich czele sam Chrobry. Anioł czuwa 
nad nimi, co dziesięć lat budzi się 

husarja a król pyta anioła czy ijuż 
czas: — Gdy ten odpowie — nie; 
śpią dalej. : : 

Z tej Iegendy bije wlašnie ta moc | 

niezłomna wiara w. nieznisz- | 
czalną ciągłość państwa polskiego od | 
tysiąca kilkudziesięciu lat. A 

Ta Śpiąca husarja to wspanialy | 

symbol majestatu śpiącej pod okupa- 
cją Rzeczypospolitej. 

Ale państwo polskie w XIX wieku | 

to nie tylko idealny byt z królestwa | 
prawa, to nie tylko wizja historycznej — | 

ciągłości, to również krwią tętniąca | 
rzeczywistość. | i : 

Idea niezniszczalnego państwa pol- | 
sklego grała w piersiach wszystkich | 
pokoleń bojowników o wolność. Gdy | 
szli na Sybir lub na szubienicę, to w 
duszach swych nieśli nie jakąś tam | 
ideę walczącego 0 %swe samostano- | 

wienie narodu lecz Matejkowską wi- | 
zję Rzeczypospolitey“ Dwoyga Naro- 

dów, której granic broni się nie nad | 

Bugiem lecz nad Dnieprem i Dźwiaą. 

Nie naród walczył o ;państwo dla | 

siebie, ale wszyscy obywatele Rzeczy: | 

pospolitej bez różnicy narodowości | 
walczyli o wypędzenie okupantów. 

Od żydów domagano się lojalno 

ści wobec powstań. Wydawano obli- 

gacje rządu narodowego w trzech. ję- 

zykach. A wszystko to poto, by wy 

kazsć iż nie o ideę jednego narodu 

ale o у4ее całego państwa chodzi 

Polak, Białorusin, Litwin, ĘRusin, 

wszyscy walczyli o przywrócenie Or- 

ganów władzy swego państwa, ja wal 

czyli pod znakami, na których razem 

widać było Orła, Pogoń i „Anioła ru: 
skiego. V RAA 

Wyrok Sądu Najwyższego w spra* 

wie pani Uszyckiej nie ,był niespo 

dzianką. Każdy, kto znał orzecznictwo | 

S. N., wiedział, że innego wyroku być | 

nie może. Już bowiem kilka lat temu 

Najwyższy Sąd w motywach wyroku | 
twierdził: A: 

„Błędein też historycznym i prawnym 
jest utrzymywanie, że państwo polskie prze 
stało istnieć po trzecim rozbiorze. STY 

Rzeczpospolita po rozbiorach istniała 
jako państwo, aczkolwiek w stanie poten 
cjalaym,z chwilą zaś zerwania pęt najeźdz= 
ców w listopadrie i grudniu 1918 r. nastą- | 

pił tylko powrót rodzimych, swoistych or- p. 
6 ładzy*. 

ROZSZ H. Dembiński. 
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ECHA KRAJOWE 
KOŁTYNIANY, (POW. ŚWIĘCIAŃSKI). 

— Urzędnicy gmiry wstrzymują pracę 
szkoły. Pod tym tytułem została zamieszczo- 

'_ ma notatka w N-rze 64 „Słowa”*, w której 
autor omawia opłakany stan szkoły w gminie į 

  

    
  

i.ołtyniańskiej, oraz nieprzychylny stosunek 
'. wójta i pracowników gminnych do spraw z 

oświatowych. Pracując od roku 1922 jako 
_ nauczyciel w gminie Kołtyniańskiej, jak rów 

nież biorąc czynny udzial w pracy tut. Sa- 
morządu, jako radny, miałem możność od 
ośmiu lat dokładnego śledzenia stosunku p. 
wójtów do spraw iatowych i szkolnictwa. 
Wobec niestusz zarzutów. stawianych 

  

   
    

   
urzędnikom gminy jak i p. wójtowi przez 
autora wyżej wspomnianej notatki jestem 
zmuszony w imię dobra współpracy nauczy- 

  

cielstwa z gminą bezstronnie oświetlić istot- 
ny stan rzeczy. O tem, że szkolnictwo pow. 
pod wzgłędem wyposażenia go w inwentarz 
odpowiednie lokałe, pomoce naukowe nietyl 
ko w gminie Kołtyniańskiej, lecz na całych 
północne-wschodnich rubieżach  Rzeczypo- 
spolitej znajduje się w opłakanym stanie, 

" wiedzą wszyscy. Dokładnie zdają sobie z te- 
go sprawę tak władze, jak i społeczeństwo. 

: To też rozwiązanie tej palącej kwestji 

bynajmniej nie zależy od urzędników gminy, 

którzy poza wykonywaniem zarządzeń 

władz nic tu nie mogą ani przeszkodzić, ani 
dopomóc, jak i od p. wójtów. Źródła niedo 

magań trzeba szukać głębiej, a ten, kto zdaje 

sobie sprawę z ciężkiej sytuacji naszego rol 

nictwa, na którego barkach spoczywa Iwia 

__ część ciężarów na oświatę, do wymagań 

ustosunkuje się nieco krytyczniej. Autor oma 
__ wianego artykułu, jeśli chOdzi o r 

stan szkol, bėzwzględnie ma rację, Э1е па- 
tomiast zupełnie nie ma racji zarzucać obec- 
memu p. wójtowi złej woli i lekceważenia 

_ szkolnictwa. Śmiało mogę stwierdzić, że obec 
my p. wójt porównując go z jego poprzedni 
kami, których w okresie ostatnich ośmiu lat 
było czterech jest najlepiej. ustosunkowany 

_ do szkolnictwa, i z wielką przychylnością sta 
ra się czynić zadość jego potrzebom, jak 
również bynajmniej nie usuwa się od współ 
pracy z mauczycielstwem. Znając ogólnie 
panujące stosunki pomiędzy gminami, a nau- 

_ czycielstwem, chciałbym aby we wszystkich 
gminach naszego kraju panowała taka współ 
praca, jak w gminie Kołtyniańskiej. jeśli 

_ chodzi o zrealizowanie budżetu szkolnego 
w stu procentach w bieżącym roku, to zt- 
žytkowanie go napotkało na pewne trudno” 

ky ści z różnych Ted W biežacym roku 
| budżetowym zostały zmienione granice gmin, 

a tem samem ilość szkół z 7 miu zwiększyła 
i de do 20. Budżet dodatkowy na przyłączo- 
"ne szkoły został uchwalony dopiero w grud- 

iu ubiegiego roku, a lokale trzeba było wy- 
Ё września, opał zakupić i porobić 

iele innych wydatków nie mając na ten cel 
kredytów. Przyjęcie przyłączonych terenów 

2 imiiych gmin przeciążyło urząd nadmierną 
ca, jak również odbiło się ujemnie na spra 

wie normalnego ściągania podatków, których 
A  zgórą 13 tysięcy zalega u płatników. To są 

_ istotne przyczyny, które utrudniły p. wójtowi 
| sprawę caikowitego zrealizowania budżetu 

szkolnego, z którego faktycznie wliczając nie 
opłacenie częściowe kilkanastu lokali szkol 
nych 5 tysięcy dotychczas nie zostały wy- 
datkowane, ale suma ta napewno nie prze- 
adnie. Mogę zapewnić szanownego autora, 

Że czuwają nad tem w pierwszym rzędzie 
A władze szkolne, zarząd gminy, który jest cał 
 kowicie przychylnie usto sunkowany do 
spraw oświatowych, jak również przedstawi” 
iele nauczycielstwa wchodzący w skład sa 
morządu tut. gminy. Jeśli chodzi o stan szkoł 
R naszego kraju wogóle, a szkół poio- 

_ żonych na terenach przygranicznych w szcze- 
i zaopatrzenie 
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gólności, to uporządkowanie 
_ takowych, tak, jakby tego wymagało dobro 

- Państwa, potrzebuje wydatnej pomocy Rzą- 
du, gdyż jak to niejednokrotnie zostało stwier 

rone, samorządy nasze nie są w stanie po 
dołać szałonym ciężarom, jakie wkłada na 
nie ustawa O budowie i utrzymaniu szkół 
powsz. Ustawa ta jest jednakowo stosowa 
na do wszystkich dzielnic, a wiemy dobrze, 
0 pozostało nam w spuściźnie po moskalach 

w maszym kraju, gdzie szkolnictwo było 
nich najwięcej upośledzone, natomiast 

iczej sprawy te były traktowane choćby 
nawet w Królestwie, nie mówiąc już o za- 
borze niemieckim i austrjąckim. To też w 

„dobra państwowości polskiej, którego 
fwaliną jest szkolnictwo na ziemiach pół- 

ocno wschodnich tak odnośne władze jak i 
ałe społeczeństwo winno wielkim  glosein 

gać się od Rządu wydatn ej pomocy na 
oświatowe. m. į. 5. 
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| — życie St. Młodzieży Polskiej. Przy 
der wielkim braku zrozumienia, a także 

iadomienia okolicznej ludności, udało się 
] nauczycielki p. K. 

zorganizować  męsko-ženskie 
ow arzyszenie Młodzieży Polskiej, im. św. 

erza. Wyżej wymieniona nauczycielka 
łówny ster pracy w swoje ręce, stając 

na czele Patronatu. 
Od dnia założenia, t. j. 1011 1929 r. 

ócz stałych zebrań urządziła młodzież 
„przedstawień amatorskich, kifka odczytów, 

demonstrowanych przezroczami, wycieczkę 
_ do Wilna i okolic, akademię papieską, wspól 
ony opłatek, oraz uczęszczała na 4-miesięczny 

inicjatywy miejscowej 
— Wie rcińskiej. 

    

     

  

   
    
   

  

   
   

     

   

   

  

   

     

   
    
    
   

   

  

   

1) dokształcający dla dorosłych, prowa- 
ony przez kierownika miejscowej szkoły p. 
„ Legenę, nauczycielkę p. K. Wiercińską i 
igienistkę p. |. Gajczewską. | 

й 2) kroju i szycia @а dziewczat, prowa- 
| przez nauczycielkę miejscowego przed 

{ Abia jo. K. Piotrowską. 
3) kurs koszykarstwa, powstały za sta- 
A znanej działaczki na naszym terenie 
Marii Przewłockiej. 

DZIWY | DZIWACTWA 
Mowa była w poprzednim feljeto- 

le o różnych osobliwościach, Ssensa” 
'h, prawdziwych i pozornych, które 
siedmiu antycznych cudów świata 

podziw wprawiają i niepokoją ludz 
ość. W dalszym ciągu wyliczamy istot 

ne dziwy i fantastyczne dziwactwa, 
przeplatane danemi naukowemi, nad 

óremi mało kto się zastanawia. Prze- 

  

  

Wiekiem swoim człowiek zwierzę 
mponować nie może. Byle jaka 

ś, o ile nie trafi na półmisek, żyje sto 
Łabędź nawet dłużej, poczem Śpie 
umiera. Dla żótwia, słonia i wielo” 

ba przeżyć 150, 200, a nawet 300 lat 
- to bagatela. To się nazywa żyć żół 
im krokiem. 

imy o dziwach 0 osobliwos 
Jedną z najbardziej uporczywych 

idea „perpetuum mobile“, nad któ- 
oraz to nowe uinysły głowią się ad 

I stuleci. 
Już 120 lat przed Chrystusem 
nował się Hero z Aleksandrji nad 

   

  

    

t bile: 

Zaznaczyć należy, że największy ruch w. 
Stowarzyszeniu rozpoczął się w marcu b. r., 
z okazji święta Patrona — 4 marca i przef- 

1 y założenia S.M.P., a mianowi- 
a się wspólna her- 
em, potem ochoczo 

y dźwiękach muzyki 
ło spędzony wieczór 

    
   

    

  

  

     
pod op ką Pa 

Nazajutrz, 2.III b. r. odegrano 
sceniczną p. t. „Przygody młyna 

sztuczkę 
oprze 

   

  

dzoną odczytem, „Życie św. Kazimierza”, 
deb 

wy 
głoszonym przez nego z druhów S. M. P. 
na urozmaicenie złożyły się deklamacje, oraz 
chóralny śpiew, wszystko to razem utworzy» 
lo miłą całość. 

W dniu przypadającej pierw 
nicy założenia S. M. P., mi 5 
t odzi nie zebrała się, aby u 

, ąc się furmarkami na mszę św. do 
košciola, odieglego o 6 klm. w Niemenczynie, 
tworz: 

    

    

zej rocz- 
i bło- 

          
      

          zez pola i drogi różnobarwną ka- 
rawanę, roześmianej, pełnej werwy młodzie - 
ży, z pośród której wyłaniały się szafirowe 
czapeczki druchenek. 

iPo powrocie z kościoła odbyło się waine 
zebranie, gdzie nastąpił podział Stowarzysze 
nia na męskie i żeńskie; na zakończenie mło- 
de piersi raźno huknęły „My chcemy Boga”, 
oraz hymny Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 

Drugi rok pracy S. M. P. rozpoczęło dwu 
dniowemi rekolekcjami, odprawionemi przez 
miejscowego proboszcza, ks. Michała Mia 
chniewicza. 

Życzyć można, aby Bóg przysporzył na- 
dal dobrych chęci do przysziej pracy, a mło- 
dzież stowarzyszeniowa, stojąc na swym po- 
sterunku zawsze świeciła przykładnem zacho 
waniem się wobec Boga, Ojczyzny i ludzi. 

„Bezdańczyk — przyjaciel młodzieży.* 

  

WIDZE. 

— O naszych perządkach widzkich. Po- 
żar młynu Murmiskiego w Widzach, który 
stał się pastwą płomieni w dniu 22 marca r. 
b. przekonał nas w jakiem niebezpieczeństwie 
znajduje się miasteczko pod względem poża 
rów, dzięki niezaradności i wprost A 
nego niedbalstwa miejscowego wójta Rawi- 
cza, który pod każdym względem zaniedbał 
miasteczko do niemożliwości. Podczas tego 
pożaru byliśmy Świadkami takiej oto sceny: 
Jest godzina 10 wieczorem, alarm, sygnał 
pożarny, łuna oświetla miasteczko całe, w 
ogniu już jest cały dach młynu, znajdujące- 
go się nieopodal od obfitego zawsze w wodę 
źródła. W porę przybyła maszyna, są beczki, 
konie. ludzie, ale do wody dostępu nie ma, 
bo strome brzegi rzeczki uniedostępniają do- 
jazd do wody. Parę ryzykownych strażaków 
wyprzęgłszy konie próbują spuścić beczki z 
krętu ku wodzie, te tam pomknęły, ale prze- 
wróciły się kołami w górę i zaległy wśród 
rzeki i już leżały tak sobie pozostawione w 
ciągu dni następnych, skąd wydobyte zostały 
przy pomocy kilkunastu łudzi, a tymczasem 
wodę na pożar dobywano z ruczaju przez 
ręce, nalewając do paru pozostałych beczek, 
co wielce utrudniało akcję ratunkową i dzięki 
tylko cichej nocy nieszczęście nie przyjęło 
większych rozmiarów. : 

Mieszkańców Widz przejmuje  oburze- 
niem to, że nieraz zwracano па to uwagę 
wójta, i ażeby udostępnić dojazd do rzeczki, 
jako jedynego tu rezerwuaru z wodą, to wy» 
padałoby skopać z 5 metrów ziemi przy mo+ 
ście, koło młynu, to wybrukować, co pociag- 
nęłoby co najwyżej złotych wydatku i 
byłby dogodny z końmi dostęp do wody. 
Obecnie wskutek. tej niezaradnośc,  T-wa 
Ubezpieczeniowe ponoszą ogromne straty, bo 
gdyby woda w dostatecznej ilości była w 
-czas, to nie spłonąłby sąsiedni budynek na- 
ładowany zbożem, a przy wietrze spłonęłoby 
z połowę miasteczka. Tak to jedynie przez 
niezdarność i niezaradczość nieodpowiednich 
ludzi na swych stanowiskach, ponosi kraj 
ogromne straty. Co również mocno zastana- 
wiało mieszkańców miasteczka to to, że pan 
Rawicz podczas pożaru nie wyszedł ze swe- 
go mieszkania wcale, a przyglądał się poża- 
rowi z okien swego domu, zaiste, piękny to 
gospodarz miasteczka, a do polowania i do 
kart to skory. Tutejszy. 

— (c) Śmierć od nadużycia alkoholu, We 
wsi Kułewicze gminy moryckiej powiatu po- 
stawskiego zmarł, nagle Piotr Cyrban. Śmierć 
jego następiła zaraz po powrocie z przyjęcia 
od sąsiadów i spowodowana została nadmier 
»em użyciem alkoholu. 

EE TTL ATS BDA 
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Echa krodwych zajść © Kacznnówce 
KOMUNIKAT KURJI METROPOLITALNEJ WE LWOWIE. 

LWÓW. 2. 4. (PAT). Kurja Metropolitalna obrządku. łacińskiego we Lwowie ko- 
munikuje: 

PRZESZŁOŚĆ KS. WRÓBLA. 
Ks, Wróbel, moralny sprawcą krwawych zajść w Kaczanówce w dniu 31 marca 

1930 roku, ma już za sobą niespokojną przeszłość. W roku 1929 zasuspendowafy za nie- 
posłuszeństwo i samiowolrie opuszczenie paraiji w, Radziechowie, pp kilku tygodniach tu- 
łaczki po Francji uznał swój błąd i powrócii do diecezji, gdzie po odpriiwieniu 10.dniowej 
rekolekcji przyrzekł poprawę i uległość swej władzy. Wyznaczony na posadę wikarego w 
Kaczanówce pracował spokojnie do połowy iutego rb. Nic, nie wskazywało na to, że w tej 
parafji wywoła on wkrótce chaos, jak' to, w mniejszym wprawdzie rozmiarze, miało już 
miejsce na poprzednich płacówkach, na których pod wpływem chorobliwych urojeń do 
do swej misji dziejowej wiele kłopotów sprawiał swoim bezpośńedrim przełożonym, 
jak władzy duchownżj, a nawet'i świeckiej. 

CHOROWAŁ CZY SYMULOWAŁ? 

Dnia 20 lutego rb. ks. Wróbel przedłożył kurji metropolitalnej świadectwo lekarskie, 
stwierdzające konieczność natychmiastowego leczenia nerwów, a następnie doniósł, że 
jest obłożnie chory tak, że kapelan opatrzył go ostatnimi sakrameńtami. Na podstawie tej 
kurja metropolitalna udzieliła mu trzymiesięcznego urlopu i wezwała go do Lwowa, aby 
poddał się badaniu kliniczniemu. Z tą chwilą rozpoczął się bunt ks. Wróbla przeciwko wła- 
dzy. Po chwilowym nerwowym ataku, rychło powrócił doi zdrowia, ale do Lwowa nie 
wyjechał mimo, że zapowiedział ludności dzień i godzinę wyjazdu. Na tę godzinę zebrała 
się ludność i dzieci szkolnie, które zastąpiły, drogę j nie pozwoliły księdzu wyjechać. Lud. 
ność podniecona przez stanowisko ks. Wróbla zapowiedziała, że go nie wypuści, zaczęła 
strzec plebanji i niężycziiwie odnosić się do miejscowego proboszcza ks. Szczerbow- 
skiego, którego dotychczas bardzo ceniła. 

AKCJA POPRZEDZAJĄCA BUNT TŁUMU PRZECIWKO PROBOSZCZOWI. 

Ustawiczne konierencje ks. Wróbla z przedstawicielami ludu przesiadtjącymi w jego 
mieszkaniu, wywołały nastrój coraz bardziej wojowniczy. Rozpoczęły się pogróżki pod ad. 
resem proboszcza. Kuria ponownie wezwała księdza Wróbla do podjęcia kuracji i przy- 
jazdu do Lwowa, a do Kaqzanówki wysłała ra zastępstwo księdza z sąsiedniej parafji. Sta 
nowisko ludu wobec przybyłego księdza było wyzywające, a w stosunku do nabożeństwa 
odprawionego przezeń w jnkorporowanej wsi Iłwanówęe, nawiet prowokujące. Po nabożeń 
stwie lud zagroził księdzu gwałtem, gdyby ważył się ponownie do nich przyjechać. Na- 

strój a duchem oporu księdza Wróbla rosi i wybuch był bliski. 
: ładze polityczne zwrėocidy uwagę na Kaczanowkę, gdyž relacje policji byly alarmu. 

roboszcz: Szczerbowski w poniedziałek 31 marca, nie czując się pewnym, wy- 
ji Metropolitalnej, aby zdać sprawę z przebiegu zajść. W tym czasie księdzu 

delegowanemu do pomocy w pracy paraijalnej, delegaci tłumu kazali pod groźbą opuś. 
cić plebanję i wyjeciiać z Kaczanówki. Ks. Wróbel pozostał panem sytuacji. W! międzyczasie 
interwenjowali w Kurji delegaci parafjan z prośbą o pozostawienie ks. Wróbla w Kacza- 
nówce, do czego jednak Kurja przychylić się nie mogła, wobec już zaszłych wypadków i 
groźby, że księdza nie puszczą. 

" TRAGICZNE NASTĘPSTWA INTRYG. 
Dalszy przebieg sprawy był już krótki, ałe tragiczny i w skutkąch krwawy. Ks. Wró 

bel pociągnął tłum przeciwko wójtowi i policji jako czynnikom Wam i spowodo 
wał katastrofę. Sprowadzone wojsko opanowało sytuację. Ks. Wróbel zamknął się w ko- 
ściele, gdzie spędził z ludem noc. Nad ranem odprawił żałobne nabożeństwo za zabitych. 
a potem z monstrancją w rękach wyszedł na ulice wsi. Wojsko otoczyło księdza i skiero. 
wało go na policję. Tu monstrancję oddano ks. Kalinowskiemu ze Skałatu, podzem policja 
aresztowała ks. Wróbla i odstawiła do Tarnopola. 

INTERDYKT KURJI METROPOLITALNEJ. 
Wobec, wrogiego nastroju ludności względem wysłanników kościoła, wobec pro- 

wokacji w Iwanówcie i zanieczyszczenia kościoła w Kaczanówće przez noc z 31 marca na 
1 kwietnia rb. Kurja Metropolitalna zmuszona była rzucić interdykt na parafję w Kacza. 
nówce aż do otrzeźwienia ludu i zrozumienie rtiegodziwej roli ' księdza, i pro- 
pobrano ca die ks. Szi Sw ski zamieszkał tymczasem w Podwołoczyskach, skąd 

je czt swoją razie potrzeby w nagłych wypadkach z pomocą du. 
chowną śpiesqyć będą księża z Podwołoczyska. Interdykt, którym wstrzyjnano wszelkie 
nabożeństwa w parafji, a usługi duchowne ograniczono tylko do nagłych wypadków, u- 
mieszczono na zamkniętych drzwiach kościoła i kaplic we wsi inkorporowanej. 

SPRAWCA KRWAWYCH ZAJŚĆ PO ZASUSPENDOWANIU OSADZONY ZOSTAŁ 
W WIĘZIENIU. 

  

  

jące. Ks. 
jechał do 

Komifef Nadzorczy Towarzystwa Kredyfowego m. Wilna 
przypomina pp. członkom Towarzystwa, że w dniu 6go kwietnia r. b. 
© godzinie 5-ej wieczór, w lokalu Towarzystwa przy ulicy Portowej 4—4 
odbędą się zebrania wyborczę dla dokonania wyborów na pomocników 
Towarzystwa i ich zastępców. 

Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach рго- 
. szeni są o zgłoszenie się do biurą Towarzystwa w celu otrzymania 
specjalnego biletu na prawo wstępu do sali zebrań. 

UWAGA! Zebranie uważane będzie za prawomocne bez względu 
na licrbę przybylych na nie osób. 

Arcybjekap Canterkary 0 prześladowaniach religijych w Snwletach 
LONDYN, 2—1V. PAT. Na posiedzeniu zlzby Lordów arcybiskup Canterbury 

rozpoczynając debatę nad sytuacją religijną w Rosji, oświadczył, że zebrał znaczną 
ilość dowodów, stwierdzających, że w dalszym ciągu panuje w Rosji sowieckiej sy- 
stemstyczne prześladowanie religii. Według wiadomości, otrzymanych przez arcybi- 

skupa w ciągu ostatni=go roku w Rosji sowieckiej skazano na śmierć w związku z 
prześladowaniami religijnemi 71 osób, zaś na ciężkie więzienie od 2 do 10lat 112 
asób. i 

Nie wierzę—stwierdził mówca—ażeby krytyka postępowania rządu sowieckiego 
przez Wielką Brytanię miała kryć w sobie niebezpieczeństwo wojny i proponuje, aże- 
by rząd brytyjski zwrócił uwagę przedstawicieli sowietów na następujące punkty: 

1) przyznanie praw cywilnych przedstawicielom duchowieństwa narówni z innymi oby- 

waielami, 2) umożliwienie robotnikom święcenia niedzieli w systemie 5-dniowego ty- 

godnia pracy, 3) zezwolenie na publikację i rozpowszechnianie książek, zawierających 
naukę religii, 4) zniesienie ograniczeń w sprawie nauczanią dzieci religii, 5) wypusz- 
czanie na wolność duchownych pozostających w więzieniu, 6) zaniechanie powszech- 

nego zamykania świątyń. 

  

Trzeci proces skazanego na śmierć Jakubuwskiego 
BERLIN. Z,IV. Pat. W procesie rewizyjnym przed dem 

przysięgłych w Neu Strelitz zeznawało dziś szereg śwładków, 
których rola zaznaczyła się wyraźnie już w toku poprzednich 
procesów w sprawie Jakubowskiego. Między innemi zeznawał 
były minister sprawiedliwości w rzędzie meklemburskim von 
Hustaet, członek pariji demokratycznej, który swego czasu od. 
rzucił prośbę o ułaskawieniu Jakubowskiego, oraz były пайрго- 
kurator sądu meklemburskiego Mueller. ‘ 

  

Akcja przeciwko handlowi żywym towarem 
GENEWA, 2 IV. Pat. Komisja Ligi Narodów dla zwalczania handlu kobietami 

i dziećmi zebrała się dzisiaj na posiedzenie. Wiceprzewodniczącym obrany zostął przed- 
stawiciel Polski dr. Chodžko. Sprawozdanie za rok ubiegły stwierdza pocieszające wy- 
niki akcji zwalczania handlu żywym towarem w różnych krajach: 

We Francj 
Paryż, 27 marca. 

Dwu wielkich wydawców paryskich 
wypuściło w tych dniach na rynek prze 
kłady z beletrystyki polskiej. Ksiegar- 
nia Całmann - Levy postanowiła lansc- 
wać Ferdynanda Goetla. Właśnie wy 
szedł pięknie wydany Ł'Aspirant Kos, 
zbiór trzech opowiadań  (zatytułowa 
nych po polsku Pątnik Karapeta), bar- 
dzo dobrze przetłumaczonych przez pa” 
nią A. M. Bohomolec. Przedmowę do 
Aspiranta Kosa napisał p. Jan Aubry; 
pochlebnie przedstawiwszy czytelni 
kom autora, zauważa przedmówca, że 
Polska jest krajem najlepiej na świecie 
oceniającym i rozumiejącym subtelności 
genjuszu francuskiego, kra, jem najży- 
wiej Francję kochającym; a jednak 
Francja bardzo słabo zna literaturę poł- 
ską; wielka to szkoda i musi się ta 
zmienić... Dodajmy, że Goetel nie jest 
we Francji całkowicie nieznany: dwa 
lata temu wyszedł nakładem „„Renais 
sance du Livre“ KarChat w dobrym 
przekładzie pani Marc - Hėlys. 

P. Gallimard, dyrektor „Nouvelle 
Revue Francaise", rozpoczął wydawać 
„kolekcję polską”, 'a na pierwszy ogień 
wypuścił Placówkę (L'Avanposte) Pru- 
sa i Hanusię Adama Szymańskiego. Pla 
cówkę świetnie przełożyła pani Marja 
Rakowska, oddawna już i z dużym li- 
terackim sukcesem na polu przekładów 
z literatury polskiej pracująca; opatrzy- 
ła swój tom krótką, ale trainą sylwetką 
Prusa. Autorem przekładu Hanusi jest 
p. Frank Schoell, sławny i wybitny tłu- 
macz Chłopów Reymonta, który wcale 
nie zrywa paktu moralnego, jaki z lite” 
ratura polską go wiąże; przeciwnie śle- 
dzi za naszą na tem polu twórczością 
pisze sprawozdania w różnych cžaso- 
pismach francuskich a w ostatnim zeszy 
cie miesięcznika La Pologne ogłosił bar 
dzo cenne uwagi na temat zaintereso 
wania Francuzów literaturą polską. 
Wstęp do Hanusi Szymańskiemu poś- 
więcony napisał p. Daniel Rops, mto- 
dy krytyk literacki, którego p.. Schoell 
piśmiennictwem polskiem zaintereso” 
wał. 

Obie księgarnie, zarówno Calmann- 
Levy jak i Gallimard, będą kontynuo 
wały; ta pierwsza będzie wydawała w 
dalszym ciągu Goetla (ostatni zeszyt 
Revue de Paris, przez tę właśnie księ- 
garnię podtrzymywanego perjodyku, o- 
głasza nowelę „S<hmerzenreich* laure 
ata polskiej naagrody państwowej); ta 
driiga przygotowuje nowe tomy swej 
„polskiej kolekcji'. 

U Alcan'a, p.t. Visages d'ćcrivains 
(Wizerunki pisarzy) wyszedł cenny 
bardzo zbiór dwunastu charakterystyk 
współczesnych autorów polskich pióra 
p. Jana Topassa. U tego samego wyda 
*wcy p. Topass wydał już w latach ubie 
głych z dużem znawstwem napisane 
dzieje sztuki polskiej w trzech tomach 
p.t. L'Art et les Artistes en' Pologne. |е- 
go portrety literackie (Dygasiński, 
Prus, Orzeszkowa, Przybyszewski, Że 
romski, Reymont, Sieroszewski, Weys- 
senhoff, Irzykowski, Berent, Strug i Dar 
niławski) są głęboko ujęte, bardzo sta 
rannie i plastycznie napisane. 

Nakładem księgarni Delagrave'a w 
bardzo pięknej szacie zewnętrznej, uka- 
zała się książka Frederic Chopin et son 
Oeuvre pióra wybitnego muzykologa 
polskiego, prof. Zdzisława  Jachimec- 
kiego; poprzedził ją entuzjastyczną dla 
autora przedmową p. Edward Ganche, 
wódz szapenistów francuskich, którą 
przez swą działalność pisarską walnie 
się przyczynił do utrwalenia we Francji 
świadomości, że całe dzieło muzyczne 
Szopena polskością tryska, z Polski się 
zrodziło, do Polski tchnie miłością i 
tęsknotą. 

Skoro o muzyce polskiej mowa, za 
sygnalizujmy przynajmniej w paru sło- 
wach, że staraniem T-wa Szerzenia 
Sztuki Polskiej Zagranicą wyszła w pa- 
ryskiej księgarni Gebethnera i Wolita 
cenna bardzo praca prof. Henryka O- 
pieńskiego p.t. Musique połonaise. Jest 
to tanie wydanie książki, która w nie- 
zwykle wykwintnej formie wyszła w 
1918 u Gres'a. „Maison du Livre“ wy- 
dał tegoż autora: I. J. Paderewski. jest 
to przejrzysty, z miłością napisany 
szkie życia i dzieła znakomitego Pola 
ka. jako muzyk, najwięcej miejsca po- 
święcił prof. Opieński kompozytorowi 
i wirtuozowi, ale szkicuje też źwięźle 
działalność publiczną tega wielkiego 
polskiego patrjoty, największego w naj 
lepszem tego słowa znaczeniu propa” 
gandzisty sprawy polskiej podczas woj 

io Polsce 
ny. O działalności politycznej Paderew 
skiego trzeba będzie napisać szerzej i 
z dokumentami, aby jego zasługi nale 
życie ocenić. Już dziś przecież nie mo- 
że być wątpliwości co do jednego: przy 
chylność Wilson'a dla sprawy polskiej 
znakomicie na konierencji pokojowej za 
ważyła a pozyskał Wilson'a Paderew 
Ski. 

Paryska księgarnia Gebethnera i 
Wolfia, na cz ele której stoi dobrze w 
Krakowie znany p. Aleksander Kraw- 
czyński, wykazuje w tym „sezonie 
zdwojoną ruchliwość. Wydała właśnie 
z nerwem i polotem napisaną książkę 
Antoniego Potockiego p.t. Mickiewicz, 
I'Homme et sa Lógende; wydała: Laur 
Olimpijski Kazimierza Wierzyńskiego 
w bardzo dobrym przekładzie p. Tere 
sy Koernerównej i ze sławem wstępu 
Fernanda Divoire'a; świeżość, żywość, 
młodość i wewnętrzna radość tchnąca 
z utworów Wierzyńskiego bardzo się 
poecie francuskiemu podobała. Pod pra 
są znajdują się Moje pierwsze boje Mar 
szałka Piłsudskiego (w przekładzie ma 
jora J. A. Teslara), oraz Orlęta (w tek 
ście francuskim: Lionceaux) Artura 
Schródera. Dodajmy do tego parę pu 
blikacyj politycznych, jakie nakładem 
paryskiego Gebe thnera wyszły, a ka- 
żdy przyzna, że dorobek jest okazały. 

Ukazują się czasem w prasie pol 
skiej utyskiwania, że głucho jest we 
Francji o naszej literaturze polskiej i 
muzyce. Że daleko jest do stanu, jakiby 
nas zadowolił — to pewne. Ale prze- 
cież pracuje się nad przełamaniem bier 
nego oporu jakim są nabyte przyzwy- 
czajenia i dawne mody. Czyni się wysił 
Ki, aby i polska twórczość była modna. 
Zacytowaliśmy tu tylko książki najnow 
sze i tylko przekłady z polskiej beletry 
styki lub opracowania z zakresu pol- 
skiej kultury artystycznej. Jak czytel- 
nik widzi, coś się robi. A wypada je- 
szcze wspomnieć na koniec o wysta” 
wach polskich. Właśnie w znanym „sa- 
lonie* Charpentier'a zamknęły swe po 
dwoje wystawy „wizyj architektonicz- 
nych*'* Noakowskiego, oraz bardzo real- 
ne, ale pełne poezji motywy paryskie 
Zdzisława Czermańskiego. Ten ostatni 
którego znaliśmy dotychczas jaka zdol 
nego i pełnego humoru karykaturzystę,. 
sprawił nam prawdziwą niespodziankę, 
coś w rodzaju jakby człowiek pijący 
wódkę i żagryzający śledziem poznał 
się na wykwintnym burgundzie i do- 
brze „zrobionym* Camembert.... Czer- 
mańskiemu należy się uznanie za to, że 
prędko się poznał na Paryżu, że się mu 
umiejętnie przyjrzał, że się w nim roz- 
smakował. Paryż jest takim ludziom 
wdzięczny: Czermański jest na drodze 
do sławy i fortuny. K. Smogorzewski. 

20. Paleta Państwowa Lotórja Klasowa 
5.ta klasa — 23-ci dzień ciągnienia. 

(Tabela nieurzędowa). 
s Przed przerwą. | 
5.000 wygrały nr.nr.: 104314 201552. 

  

Po 
Po 3.000 zł. wygrały nr. 43708 133557 

140177 149253 184895. 
Po 2.000 zł. wygrały nr. 106147 188343 

201039. 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 86393 96464 

106678 119289 156998 204005 
Po 600 zł. wygrały nr.: 19727 30213 

49937 53642 58747 69722 86572 92481 97818 
120779 191968 194226 198355 203880. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 3045 3278 7540 
7871 8021 9894 10081 10427 12373 13361 
17289 21064 25587 25903 28216 30642 34781 
35926 38884 42517 48449 49870 50907 58299 
59299 64941 92560. 
56823 68360 69976 71390 90411 91309 93692 
96236 97019 111546 112061 115642 
117119 118251 121758 124381 141901 142701 
143796 144731 150439 150663 151426 153371 
155354 157328 160856 161069 162594 171467 
172428 173940 174824 183085 183771 186005 
186205 187169 188589 190178 191612 191857 
192319 194441 195609 199803 201107 201655 
203634 205416 Asia 209507. 

o 
5.000 zi. wygrał nr.: 117385. 
3.000 zi. wygrał nr.: 179032 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 106790 153945 

166356 198246. \ 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 21588 22784 

69930 75139 95035 124590 140413 147778 
148246 149968 164162 173952 188154 202099 

204674. . 
Po 600 zł. wygrały nr.: 13705 31556 

37386 43162 57095 64767 66442 102024 
117703 140071 141315 164452 183873. 

Po 500 zł. wygrały nr.: 3415 4101 9507 
12225 13141 15147 16386 16893 17134 17360 
20510 21282 22152 25345 26225 29525 32380 
38740 41510 45767 51307 51522 53003 61577 
62737 62862 63555 63851 64384 70539 70956 
71199 73850 75614 76213 77523 86021 86921 
87022 89409 91200 94579 99570 — 107250 
107917 112427 118005 118758 128416 130312 
131402 131577 135820 135847 136757 137494 
142467 145663 147430 147886 147946 151451 
159431 150090 160822 161125 161186 161563 
162258 164474 170689 170721 170192 171282 
173776 182940 184627 184688 187937 190342 

ТЕНОО OST IS O T SI E II IT O JO I IIS T IRT KT TIT IL TI TAI TIK SEA TOOK ROOTA 

wynalezieniem przyrządu, któryby po- 
śrafił bez dopływu energii zzewnątrz ur 
trzymać się sam w ruchu bez przerwy i 
bez końca, wiecznie. Nauka wykazała, 
że w myśl prawa o utrzymaniu energji 
pomysł ten jest utopją. Mimo to do dziś 
dnia urzędy patentowe otrzymują zgło” 
szenia manjaków, którzy takie maszyny 
konstruują. W roku 1775 Akademja Pa 
ryska musiała nawet ogłosić pubłicznie 
że w przyszłości nie będzie badała żad- 
nych projektów, które dotyczą rozwią” 
zania kwadratury koła i perpetuum mo“ 

Do dziedziny „bzików* zaliczamy 
dziś liczne curiosa schołastyki średnio- 
wiecznej. Nad czem tam sobie ludziska 
głowy nie łamali! Czy Bóg umiałby 
stworzyć dziecko bez ojca, górę bez do 
liny? Jakie tańce tańczą anioły i na ja: 
kich grają instrumentach? Pewien jury- 
sta w Lipsku napisał rozprawę doktor 
ską, popartą kolosalnym aparatem wie” 
dzy prawniczej, o tem, czy można zer- 
wać umowę z gospodarzem, jeżeli w 
domu straszy. W roku 1725 ukazały się 
dwie dysertacje protestanckiego pasto- 
ra na temat: „Czy bogowie mieli brodę* 
i druga: „O przyczynach tejże brody*. 

Plitt, senjor ministerstwa w Frankiur* 
cie nad Menem w połowie XVIII wieku 
wydał książkę o wierze dziecka w ży: 
wocie matki. 

W matematyce nigdy nie byłem mo= 
cny, pozwolę więc sobie na zacytowa* 
nie jedynie kilku bardzo prostych i oczy 
wistych dziwów tej trudnej sztuki. Weź 
my naprzykład liczbę „37“ — taka so” 
bie liczba, prawda? Proszę ją teraz 
kolejno pomnożyć przez 3, 6, 9 i da- 
lej przez cyfry dzielące się przez 3. O- 
trzymamy tak dziwną kolumnę: 

3X37=111 
6X37=222 
9X37=333 
12X37=444 
15X37=555 
18X37=666 

i tak dalej, do 999. 
Takich dziwnych zestawień jest wię 

cej — i to nie żadne „bujanie', tylko 
arytmetyka. Proszę wziąć ołówek i spró 
bować. 

Od arytmetyki,do akustyki, nauki 
znacznie trudniej obliczalnej. Każdy 
wie, co to jest echo; nie chór p. Kali- 
nowskiego, lecz pogłos, powtarzający 
np. ludzki głos. Są i w tej dziedzinie 

osobliwości. Starzy Rzymianie mieli ta 
ke m.ejsce przy grobowcu Metelli w 
rzymskiej Kampanji, gdzie echo 15 sy” 
lab, czyli jeden cały wiersz z „Eneidy'* 
Wergila“ powtarzało 8 razy. Takich fe 
nomenów znamy wiele w dzi siejszych 
czasach, w różnych krajach. Jeszcze dzi 
wniejsze są badane wiełokrotnie nauka 
wo „galerje szeptów*, np. w kościele 
św. Pawła w Londynie i św. Piotra w 
Rzymie. Na własne uszy przekonałem 
się o takiem zjawisku w jednej z sal 
Luwru: w odległości kilkunastu metrów 
stoją dwie wielkie marmurowe misy. 
Gdy nad każdą z nich nachyli się je- 
den człowiek, mogą najciszszy swój 
„szept wzajemnie słyszeć, podczas gdy 
osoba stojąca między misami pośrodku 
sali, nie słyszy nic. Na takiem tle notur 
je historja niesamowitą tragedję. Do ka 
tedry w Girgenti na Sycylji wszedł pe- 
wien magnat i nagle pośrodku pustego 
kościoła stanął jak wryty: posłyszał naj 
wyraźniej słowa z oddalonego konfesjo 
nału, u którego spowiadała się w tej 
samej chwili jega żona: to, co usłyszał, 
doprowadziło do strasznej reakcji: za 
sztyletował swoją żonę. 

Pomijamy tu dla braku miejsca li- 

czne dziwy przyrodnicze, jak „strefy 
milczenia'* obserwowane częsta w cza 
sie wojny, jak całą dziedzinę nauki 0“ 
falach radjowych. Skoro mowa o woj” 
nie, wspomnijmy tyłko o jednym za 
bawnym kwiatku prawniczej psychoło- 
gji niemieckiej, bardzo typowym. W 
sterze tej rozpętała się najzupełniej po 
ważna polemika na temat: „Czyją wła- 
snością jest kula, wyjęta z rany żołnie- 
rza?* Wyłoniły się cztery sprzeczne o- 

pinje: 3 
1. Kula należy do żołnierza, które- 

mu ją wyjęto przy operacji. 
2. Kula jest własnością władzy woj 

skowej, czyli państwową. 
\ 3. Kula naležy do chirurga, który 

ja wyjął — 
4. Kula jest bezpańską („res nul 

lius“) i będzie własnością tego, kto ią 
wezmie. 

Miała nawet reprezentantów piąta 
opinja: że kula, aczkolwiek narazie za“ 
rekwirowana, stanowi cząstkę majątku 
nieprzyjacielskiego. 

Osobny feljeton możnaby napisać 
o dziwach, jakie powstają dzięki cho- 
chlikom drukarskim. Błędy w druku by- 
wają zabawne i tragiczne. Zacytuję tu 

z własnego doświadczenia jeden szcze- 
gólnie, jaskrawy. W prospekcie literac- 
kiego pisma poznańskiego „Zdrój” w 
roku 1917 mimo starannej korekty prze 
kradł się i pozostał na wieczną pamiąt 
kę taki lapsus: „Mic kiewicz, wielki 
wódz romatyzmu polskiego..." 

I nakoniec, przez wrodzoną galan- 
terję, postawmy dziw nad dziwy: pięk= 
no kobiety. Modelka Praksytelesa i 
Apelłesa, Fryne — jest pono pierwo 
wzorem. (Bo jak tam było naprawdę z 
pramatką Ewą, tego nikt nie widział...) 
Skopas uważał za ideał piękności Lais, 
którą rzeźbił jako Afrodytę. Od tych 
czasów były różne ideały największych 
poetów i malarzy, ideały ziemskie i nie- 
bieskie, Ninon de Lenclos i Beatrycze. 
Dziś mamy kurjerkowe konkursy, gło- 
sowanie, krzyk i zapomnienie, ca roku 
nowe porcje „miss', misek i miseczek: 
Miss Polonja, Miss Orbis, Miss Uniweg: 
sum. 

„ A jednak, w tym lesie dziwów i o- 
sobliwości, rzeczą najosobliwszą i naj- 
rzadszą pozostanie na zawsze nieskazi 
telne ludzkie serce, niełomny charakter, 
człowiek taki, jakim być powinien. 

` ”
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Akademicka Wolna 
„Dzień odrodzeniowy” 

Zwykła to rzecz a zarazem i dziwna, że 

ile razy mamy rozjechać się na święta, to 

chociaż serce nam się rwie do tych, co nas 
przez długie miesiące kają w domū, to 
nak żal nam rozstać się, przerwać Sv 

wspólne prace i zaję ! 
I dlatego przed Świętami praca nie siab 

i dlatego nieoczekiwa” 
ąadzenia jeszcze jakiegoś 

it. d. 

  

    

  

   

  

   
     

     

nie powst: 
zebrania, wyc 

  

Zbieramy eszcze raz ostatni, dysku- 

tujemy poważnie lub bawimy się, by jaknaj 

wię wchłonąć w siebie młodzieńczej rado 

ści, śmiechu właściwie z niczego, cichej lecz 
  ogromnej rad 

dziemy na święta, rozle 
chęć do pracy, by zawi 

sieje typ akademika, na 
akademika. \ 

Takiem „ostatniem“ spotkaniem byt dla 

„Odrodzeniowców* t. zw. „Dzień Odrodze- 

niowy*. Prawie w ostatniej chwili pows 

zamiar, program zmieniał się raz po raz 

„Dzień* jednak był i to taki dobry, odrodze- 
niowy dzień. 

Zrana msza św. Raz rdex 
| i prosto, tak jak na rekol ach mówił ks. 

W. Meysztowicz. Jak żywe stanęły przed 

oczyma chwile, spędzone na zamkniętych re 

kolekcjach, gdzie się było sam na sam z Bo» 

giem. Poważnie i cicho było. Potem roze” 
śmiane, wesołe ARE: i leż udaje 

się na zjazd S. M. P. gdzie pełne zapa- 

Ko ozzatiwienie wygłasza kol. H. Dembiński. 

"Rodzi się pragnienie współpracy 2 $. М. Р., 

pracy społecznej, bratniej. й 

Po obiedzie teatr. A potem zebranie — 
do godz. 10 trwa referat i dyskusja mimo te 

| go, že juž w sąsiednim pokoju samowar SZU- 

| mi i wzywa do posiłku. 

ci, by potem tam, dokąd poje 
ać uśmiech radosny 

do miast i mia. 
ego wileńskiego 

    
    

  

   
   

  

   
cze serdecznie 

Na zakończenie „herbatka”* Jak zwykle 
wesoła, taka jnna niż inne. Pijemy herbatę, 

b śpiewamy, układamy plany pracy na przysz 

| łość bawimy się. : ; 
- Godzina 12 — pora konczyč. Lecz je- 

szcze nie możemy rozstać się, idziemy wszy- 

' всу па spacer, Śmieją się do nas gwiazdy i 
zdumionym wzrokiem spoglądają  spóźnieni 
przechodnie. „Do widzenia” mówimy gwiaz 
dom wileńskim i każdej uliczce, wszystkiemu 
1 wszystkim. J. W. 

   
  

Gzy wiecie, źe.. 
| „„dnia 28 marca b. r. rozpoczęły się fe 
— je wielkanocne na U. S. B. Notujemy tę w 

 udomość w przeświadczeniu, że wiele kole- 
żanek i kolegów, dla których normalny tryb 

( „wykładowy* nie różni się od feryj O tyle, 
/ że i tak i owak do uniwerku się nie chodzi, 

mogłoby ten fakt przeoczyć. 

„Kol. Wiadyslaw Smėlski, student huma 
mistyki U. W. wystawił w Lutni sztukę z ży- 
cia akademickiego, p. t. „Błędny bokser”, 
którą zajmiemy się szczegółowiej w jednym 
z następnych n-rów „Trybuny*. 

  

4 .„.powstała w Wilnie nowa Bratnia Po- 
: c, a założyli ją słuchacze wyższej szkoły 
ii ytutu aukowo-Badawczego _ Europy 
" Wschodniej. Prezesem został kol. T. Młod 

| kowski. 

  

...rozpoczął działalność Komitet Redak- 
jny kolejnego numeru Almae Matris ViL-    

  

cy; 
Bb z kol. J. Šwiecickim na czele. Terminu 
ukazania się IX-go numeru A. M. V. nie 

3 można jeszcze dokładnie określić. Komitet 
Redakcyjny mieści się w Kole Prawników 
stud. U. S$. B. (Zanikowa 11). 

..w czasie feryj „Wolna Trybuna Aka 
-demicka" będzie zawierała mniej, niż zwykle 
materjału, o ile wogóle będzie. L 

    

buna 
cowym turnieju kra- 

astępnie zdołał 
» w konkursie ogól 

   

    

   

    

      

    

1 mód tłoczni drukarskiej 
„Prawo“. 

Nie chodzi tu bynajmniej o pojęcie, nad 
którego sformułowaniem trudzą się е7- 

5 filozofowie i teoretycy ale o organ p 
miesięcznik  „Prawo”. r 

‹ yszedł z druku numer marcowy 
w znacznej części poświęcony sprawom wi 
ńskim i zapełniony przez Wilnian. Na u 

; sługują przemówienie kol. Olszewskieg 
nagrodzone na ogólnopolskim turnieju w 
Warszawie. Kol. Olszewski jak wiemy zwy 

znemi sprawozdaniami i wiado- 
imer marcowy przynosi 
Jędrychowskiego wilnia 

eforma życia samo- 
projektem reor- 

   

    

   

    

     

  iego. 

  

       w księgarni Za- 
о a Prawnikow, Zam 
od 13 do 14.    

owa 11 | 

  

aga     

Walne zgromadzenie członków Komifefu 
Pomocy Młodzieży Akademickiej 

Onegdaj odbyło się walne zgromadzenie członków Komitetu Pomocy Młodzieży 
Akademickiej. Po zagajeniu przez prezesa Komitetu, p. woiewodę Raczkiewicza zebra- 
ni uczcili przez powstanie pamięć zmarłego w listopadzie r. ub. członka wydziału wy- 
konawczego Komitetu Ś. p. inż, Wiktora Niewodniczańskiego. 

Dalszym obradom przewodniczył JM. Rektor ks. prof. Falkowski zapraszając do 
stołu prezydj łnego J. E. ks. biskupa Michalkiewicza, p. wicewojewodę Kirtiklisa, 
m IA miasta Folejewskiego oraz delegata Rady Naczelnej z Warszawy p. Ro- 
bowskiego. 

Z wygłoszonego przez p. wojewodę Raczkiewiczą sorawozdania z działalności 
wydziału wykonawczego wynika, że Komitet rozwiaął w roku ubiegl. owocną działal 
ność, której rezultatem jesi powstanie kolonii wypoczyakowej w Legaciszkach, która 
już w tegorocznym sezonie letnim będzie oddana do użytku młodzieży. Koszt urzą- 
dzenia tej kolonji wynosi 100000 złotych, z czego połowę wydano już w roku 1929 
zaś druga połowa wstawiona jest do preliminarza ną rok bieżący. Na pokrycie powyż- 
szych kosztów złożyły się fundusze, powstałe z ofiarności społeczeństwa wileńskiego 
w czasie zeszłorocznego Tygodnia Akademika, pomocy Ministerstwa W. R. i O. P. w 
kwocie 20.000 zł., Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej w kwocie 8.000 zł., Rady 
Naczelnej do spraw pomocy młodzieży akademickiej w Warszawie w kwocie 2.500 
złotych i t. d. Uroccystość otwarcia kolonji w Legaciszkach w czerwcu r. b. zaszczy- 
cić ma swą obecnością Pan Prezydent Rzeczypospolitej. 

Zebranie przyjęło do wiadomości sprawozdanie wydziału i na wniosek komisji 
rewizyjnej, udzieliło wydziałowi wykonawczemu absolutorjum. Zatwierdzono również 
sprawozdanie z Tygodnia Akademika. Po referacie zsstępcy skarbnika p. Hipolita Sie- 
mieradzkiego uchwalono preliminarz budżetowy na rok 19:0, wyrażający się cyfrą 
86.500 zł. Największą pozycją w tym preliminarzu jest kwota na dokończenie budo- 
wy kolonji w Legaciszkach. 

W czasie obrad przemawiał również delegat rady naczelnej z Warszawy Leszek 
Robowski. który po nformowsł zebranie, m. in. o tem, że budową sanatorjum aka- 
demickiego w Zakopanem dobiega końca oraz podkreślił, iż najgłówniejszą troską 
rady naczelnej w chwili obecnej jest pomoc dla młodzieży akademickiej na polu 
zdrowotnym. Z przebiegu obrad dowiedzieliśmy się również. iź sprawa budowy domu 
akademickiego w Wilnie, pozostająca w ręku senatu akademickiego U. S. B. jest 
bliska urzeczywistnienia. Już w czerwcu roku bież. rozpocząć się ma budowa domu 
akademickiego na Oórze Bouffałowej. 

Przed zakończeniem obrad odczytano uchwałę walnego zgromadzenia członków 
Eratniej Pomocy, powziętą w dniu 11 lutego r. b., "wyrażającą Komitetowi na ręce 
prezesa wojewody Raczkiewicza gorące podziękowanie za pracę ma polu niesienia 
pomocy młodzieży akademickiej. Obrady zakończono powziętą na wniosek JM rekto- 
ra ks Falkowskiego uchwałą wyrażającą prezesowi Komitetu, serdecznemu przyja” 
cielowi młodzieży akademickiej p. wojewodzie Raczkiewiczowi i całemu wydziałowi 
wykonawczemu gorące podziękowanie za pełną ofiarności pracę dia dobra młodzieży 
akademickiej. (y) 

     

  

Przymusówe unieruchomienie wielkiego młynu 
Ogólna ciężka sytuacja gospodar 

cza dająca się szczególnie we znaki u 
nas spowodowała unieruchomienie jesz 

Wieść o tem rozeszła się szybka 
po mieście * wywołała wielkie porusze- 
nie. 

cze jednej placówki gospodarczej pro- 
wadzonej na szerszą skalę. Mowa tu o 
młynie t. zw. Kaukaskim, który niemógł 
na czas uiścić się z nałożonych podat 
ków sięgających sumy 30 tysięcy zł. i 
tem samem spowodował represje władz 
skarbowych, które w dniu wczorajszym 
nałożyły sekwestr na znajdujące się na 
składach młynu towary i przewiozły je 

Młyn Kaukaski bardzo poważna pla 
cówka przemysłowa był znany na tere- 
nie województw wschodnich i utrzymy 
wał stałe stosunki z licznemi spółdziel 
niami, instytucjami społecznemi i firma- 
mi prywatnemi. Cios; który"dotknąt to 7 
przedsiębiorstwo, kto wie czy nie u 
nieruchomi je na zawsze co będzie jesz 
cze jednym dowodem że nasz handel i 

  

do składów licytacyjnych przy ulicy przemysł zupełnie zniszczeją (a) 
Wielkiej .   

  

Pierwszy film džwiekowy p. t E 

„WPĄDŁY ANIOŁ 
wkrótee w kino-teatrze ;,Hośllywood', 

  
  

  

  

Chrysier Mofor Cars 
Przedstawicielstwo na Ziemię Wil i:<c;, 

Warszawska Spółka Myśliwska 
Oddział w Wilnie Wileńska 10, 

Wozy posiadamy stale na składzie. Ceny i warunki sprzedaży te same co w Warszawie. 
Generalne przedstawicielstwo ną Polskę i w. m. Gdańsk Auto Koncern, Warszawa, Belwederska 16, gmach własny. 

Szybki I 

a PB 

    

„pewny, wygodny i elegancki jest 

YMOUTH 
4-ro cylindrowy samochód produkcji Chrysler-a.g ` 

4 
Silne i trwałe samochody. 

Pragnąc udostępnić swoje wyroby fabryka „CHR YSLER* produkuje pod nazwą „PLY MOUTH" tacie, 

Samochód "PLYMOUTH". pomimo swej niskiej ceny budowany jest z tych samych materjałów, co Chrysler oraz 
zaopatrzony jest w cały szereg najbardziej nowoczesnych ulepszeń technicznych, stosowanych  dotychczas* wyłącznie na 
najdroższych wozach Chrysler'a: 

hydrauliczne hamulce na 4 koła, kryte o wewnętrznych szczękach; 

aluminjowe tłoki; 

motor umocowany na podkładkach gumowych; 
intensywną akcelerację, charakterystyczną dla droższyc samochodów Chrysler. 

Karoserje PLYMOUTH'a, o znanych wykwintnych linjach Chrysler'a, różnych typ6w—wszystkie wygodne i eleganckie. 

PIĘKNY DOBÓR KOLORÓW, 

  
A SRT T SI KASOS TNN T I LI AT TNS TSS TPS 

й SĄDÓW 

JESZCZE JEDEN SEKWESTRATOR MAGI 

STRACKI. 

Długi szereg sekwestratorów miejskich 
skazanych za nadużycia pieniężne zwiększył 
się wczoraj o Teofila Kochanowskiego, któ 
rego nazwisko znałazło się na wokandzie Są- 
du Okręgoweg 

Kochanowski pełniąc obowiązki sekwe 
stratora na terenie IV komisarjatu pozwolił 
sobie zaciągać pożyczki z sum zasekwestrc- 
wanych w ten sposób, że nie rszystkie 
wpłaty umieszczane yły w - kwitarjuszu, 
Ostatecznie sprawa wyszłą na jaw i Kocha 
nowski przewidując co go czeka wyjechał do 
Rumunii. Po pewnym czasie wrócił do Wił. 
na i zgłosił się do policji. Aresztowano go 
natychmiast. > 

Jak się okazało niedobór kasowy wy 
nosił 4.579 zł. 

Podczas rozprawy sądowej NO 
ski przyznał się do defraudacji, tłomacząc się 
tem, że będąc w okropnej sytuacji materjal 
nej, spowodowanej chorobą żony i teściowej 
zmuszony był zaciągnąć „pożyczkę* Miała 
być ona spłacona z sumy jaką spodziewał się 
otrzymać od rodziny. 

Tłomaczenie to poparte zeznaniami 
świadków, którzy n. b. wyrażali się jaknaje 
lepiej o oskarżonym złagodziło złe wrażenie, 
jakie odnosiło się na początku przewodu są 
dowego. # 

Sąd uz nal tež warunki jakie skionily о- 
skarżonego do przestępstwa jako okolicz 
ności łagodzące i wyniósł wyrok skazujący 
Kochanowskiego na rok więzienia z zakcze- 
niem czterech miesięcy aresztu prewencyjne- 

go(y) 

ECHA AWANTURY POSŁÓW KOMUNL 

STÓW PODCZAS PROCESU „HRAMADY* 

W 45 dniu procesu „Hramady* toczącego 
się w Wileńskim Sądzie Okręgowym przy- 
było na salę rozpraw kilku posłów komuni 

  

  

   

    

  

stów, a mianowicie: Warski — Warszawski, 
Bittner, Gawron, Rosiak i Walnicki. 

W pewnym momencie poseł  Warski 
wzniósł okrzyk na cześć oskarżonych, a kie 
dy policja zaczęła usuwać demonstrantów z 
sali obrad pozostali posłowie zaczęli krzy 
czeć. 

Najgłośniej zachowywał się poseł Walnic 
ki — sielrob łewica ukraińska—krzycząc po 
ukraińsku „cześć Hromadzie od robotników 
ukraińskich *. 

Wczoraj na wokandzie Sądu Okręgowego 
znalazła się sprawa posła Walnickiego z o- 
skarżenia go o nieposzanowanie Sądu oraz 
podburzanie. Jako świadkowie powołani zo- 
stali sędziowie stanowiący komplet sędziów” 
ski sądzący wówczas „Hramadę*, prokura- 
tor, komendant ochrony policyjnej oraz spra 
wozdawca „Slowa“. 

Z powodu nieprzybycia oskaržonego spra 
wa zostala odroczona. (y) 

ERRATA. 

Do.sprawozdania sądowego zamieszczone 
go w dniu 29 bm. zakradł się przykry błąd 
polegający na tem iż skazany na trzy lata wię 
zienia, za defraudację, oskarżony  Śmieciń- 
ski nie jest byłym powiatowym inżynierem, 
a byt sekretarzem powiatowego  inży- 
niera./W dałszym ciągu sprawozdania poda- 
ne zostało dobrze, że b. inż. powiatowy Choj- 
nacki. został całkowicie uniewinniony. 

"LEGACISZK: 
Akademicka Kolonje wypoczyn- 

kowa pod Wilnem 

Otrzymaliśmy niniejszy artykuł od Brat“ 
niej Pomocy z prośbą o umieszczenie. Red. 

Od 7 lat brać akademicka nietylko z Wił 
na, lecz i z innych ośrodków mogła zażywać 
łatem zasłużonego wypoczynku w  akade- 
mickiėm uzdrowisku — Nowiczach. jest to 
dość obszerny majątek, który był dzierżawio 
ny przez Wojewódzki Komitet Wileńskiej 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej od 
osób prywatnych. Mimo, iż okolica i warunki 
terenowe nie pozostawiały nic do życzenia— 
osobom przebywającym w Nowiczach dość 
dotkliwie dawały się odczuć braki techniczne 
— jak niedostateczna ilość dużych pokoi, 
brak kanalizacji i t. d. Przedewszystkiem nie 
mogliśmy się czuć tam „jak u siebie w do- 
mu“, nie było chęci do zaprowadzania jakich 
kolwiek ulepszeń i instalacyj,j bo umowa 
dzierżawna zawsze mogła być przez właści 
ciela rozwiązaną. Przed paru laty u kilku 
ludzi dobrej woli powstała myśl nabycia, 
urządzenia i oddania do użytku młodzieży 
akademickiej — kolonji wypoczynkowej. Zre 
alizowaniem tego projektu zajął się niestru- 
dzony a tak chłubnie ze swej działalności 
znany Wojewódzki Komitet Wileński Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej na czele z * 
wypróbowanymi przyjaciółmi i opiekunami 
młodzieży, p. wojewodą Władysławem Racz- 
kiewiczem, p. naczelnikiem Konradem  Jo- 
czem, p. dyrektorem Władysławem Szmidtem 
i p. inż. Augustem Przygodzkim. 

„ Wojewódzki Komitet z własnych fundu 
szów nabył ośrodek majątku Legaciszki, ma- 
jący przeszło 40 ha. W tempie iście amery- 
kańskiem zostały przeprowadzone roboty i 
już stanął prawdziwy pałac projektu inż. Przy 
godzkiego, który na 15 maja 1930 r. ma być 
ostatecznie ukończony a 20 czerwca w obec 
ności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Poł. 
ski i jnnych dostojników do użytkowania 
Bratniej Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej U. S. B, oddany. O ile chodzi o stro- 
nę techniczną — to Legaciszki będą urządzo- 
ne wprost luksusowo. Elektryczność, kanalie 
zacja i jnne urządzenia przyczynią się do 
tego, iż będą one bezwzględnie najlepiej urzą 
dzoną kolonią akademicką. Warunki mieszka 
niowe wprost idealne — duże słoneczne po 
koje pojedyńcze i na 2 osoby, olbrzymia sa- 
la taneczna, czytelnia, wszystko to będzie się 
mieściło w jednym gmachu. Okolica — prze- 
pyszna. Wspaniały, prawie dziewiczy las, rze» 
ka Wilja — w odległości kilkudziesięciu me 
trów, dość znaczna odległość od majątków i 
innych ośrodków — stwarza warunki, w któ 
rych w Legaciszkach można będzie dopraw 
dy wypocząć. Komunikacja z Wilnem pier- 
wszorzędna. Można jechać z Wilna do Za- 
wias pociągiem (godzina drogi) i później 5 
klm. końmi, najłepiej zaś dm — wlas 
nością kolonji, który będzie kursował co 
dziennie. Kto był w Nowiczach — wie, iż 
wikt nie pozostawiał nic do życzenia, ponie- 
waż zaś Legaciszki będą prowadziły własną 
na dość obszerną skalę zakrojoną, gospodar 
kę — można mieć nadzieję, iż mistrz kulinar 
ny będzie miał jeszcze większe pole do popi- 
su. jeśli do tego dodamy wyjątkowo niskie 
ceny — wątpić nie należy, iż już w pier 
wszym roku istnienia przez Legaciszki prze- 
winie się nie jedna setka akademiczek i aka- 
demików, spragnionych prawdziwego wypo 
czynku, a widok zdrowych, rozradowanych 
twarzy młodzieńczych — mamy nadzieję bę- 
dzie najlepszą nagrodą dla szlachetnych ini- 
cjatorów i twórców tej ze wszechmiar celo 
wej i pożytecznej instytucji. 

Michał Czerewko. 

  

  

  

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO» 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 
„kowie uznanyc 

Napad bandytów na drodze do Wiina 
uciekającego podróżnego zasypano kulami 

Wczoraj nad racem ua przejeżdźającego drogą do Wilna mieszkańca W, 
Solecznik jana Dożynkiewicza napadło 
mu drogę wezwali go do zatrzymania, 

kiiku osobników, którzy zastąpiwszy 

Dożynk ewicz nie stracił się jednak i [począł uciekać przezornie ukrywa- 
jąc się między workami wiezionych przez niego towar! 

  

w. 

Bandyci widząc to rzucili się w pościg w trakcie którego oddali do ucie- 
kającego szereg strzałów. Jedna z kul trafiła w Dożynkiewicza raniąc 
nogę. Dzielny woźnica mimo rany zdołał przybyć na najbliższy posterunek po- 
Jicij z powiadomieniem co mu się przytrafiło. 

Rannego przywieziono do Wilna i oddano pod opiekę lekarzy. 
Napastnicy widząc że nic nie wskórają zaszyli się w okoliczne lasy i nie 

zostali dotychczas wytropieni. (c) 

  

Sprawa uczczenia 500-letniej rocznicy zgonu 
Wielkiego Księcia Lifewskiego Wiialda 

Dnia 1 kwietnia odbyło się pierwsze zebranie tymczasowego komitetu 
obchodu 500 letniej rocznicy zgonu Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. 

Na prezesa Komitetu obrano prezydenta miasta p. JP. Folejewskiego. 

Pozatem dyskutowano w sprawie ustalenia programu. obchodu, lecz ze 
względu na nieprzyjście niektórych członków Komitetu, zdanie których miało- 
by pewną wagę, żadnej decyzji nie powzięto i sprawa ta została odroczona 
do następnego posiedzenia. (0). 

  

CZWARTEK 

   
DZIŚ Wschód sł. g.5 m. 8 

Ryszarda Zachód sl. g. 6 m. 12 
Jutro 

Izydora 
  

Spostrzeżenia Zaktadu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 2 — IV. 1930 r. 

Ciśnienie 
średnie w mm ) 168 

Temperatura \ e 
średnia 

Temperatura najwyższa: + 190. 

Temperatura najniższa: — 29C. 

Opad w milimetrach* 0,2 

Wiatr | 
przeważający 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnien a : 
Uwagi: pochmurno, przelotny Ś dės. 

) Północno-wschodni Į 

  

KOŚCIELNA 

— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 
Sakramentu, Dnia 5 kwietnia odbędzie 

się w kościele w Narewce całodzienna ado- 
racja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 6 
kwietnia w kościele w Belmoncie. 

ke. " URZĘDOWA | 
— (y) Nowe uprawnienie Izby Rze. 

iczej. Na mocy odnośnych rozporzą” 
dzeń p. wojewoda upoważnił Izbę Rzemieślni 
czą w Wilnie do powołania komisji egzami 
nacyjnej do przeprowadzenia egzaminów z 
kucia koni i wydawania świadectw stwier- 
dzających uzdolnienie do samodzielnego wy- 
konywania zawodu podkownictwa. 

+ (y) Broń myśliwska nie podlega 0po- 
datkowaniu. P. wojewoda wystosował do 
wszystkich starostów pismo okólne, w któ. 
rem podaje sentencję wyroku Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego w sprawie po- 
boru podatku od broni myśliwskiej. 

N. T. A. zważywszy, że prawo polowa 
nia jest już opodatkowane, a polowanie nie 
jest możliwe bez jednoczesnego posiadania 

i iwskiej, uznał, iż opodatkowanie 
i myśliwskiej jest wzbronione oraz, że 

broń myśliwska posiadana przez właścicieli 
prawa polowania ponad konieczne potrzeby 
opodatkowaniu jako przedmiot zbytku nie mo 
że podlegać. 

— (y) Kurs samochodowy dla funkcjo. 
narjuszy policji. W myśl rozporządzenia Ko- 
niendy Głównej P. P. wszyscy funkcjonarju 
sze polieyjni powinni przejść kurs kierow» 
ców samochodowych. 

Obecnie na kursach Stow. Techników 
szkoli się grupa złożona z 68 osób, a w tem 
14 oficerów i 2 panie. Kurs potrwa około 
dwuch miesięcy. 

   

  

   

      

— (у), Handel domokrążny wyrobami 
mączrzemi jest wzbroniony. jak wynika z 
ostatniego okólnika p. wojewody rozesłane- 
go p. p. starostom i do Magistratu m. Wilna 
handel dómokrążny wyrobami mącznemi (pie 
czywem) jest stanowcźo wzbroniony. 

Prócz tego osoby zajęte sprzedażą w 
sklepach powmne nosić białe czyste fartuchy 
z rękawami i mieć czyste ręce. 

— (y) Prezes Najwyższej Izby Kontroli 
bawi w Wilnie. W dniu wczorajszym przybył 
do Wiłna prezes Najwyższej Izby Kontroli 
Państwowej p. Zenobjusz Rugiewicz w towa” 
rzystwie nacz. wydziału personalnego p. K. 
Pęcherzewskiego. 

W godz. popołudniowych p. Rugiewicz 
'złożył wizytę p. wojewodzie i był następnie 
przez niego rewizytowany. 

WOJSKOWA, 

—(a) Zjazd komegdantów PKU. Na dzień 
11 bm. dowódzca okręgu korpusu zwołał 
zjazd komendantów powiatowych komend u- 
zupełnień z terenu całego DOK 1Н w celu 0- 
mówienia sposobów przeprowadzenia zbliża. 
jącego poboru rekruta. 
„—(a) Nowy szei sądu wojskowego. Osta 

tni dziernik personalny przynosi nominację 
puł kownika Kamińskiego na szefa sądu woj 
skowego Nr. 3 w Wilnie. - 

— (a) Odelście na wyższe stanowisko. 
Dotychczasowy zastępca komendanta PKU 
Wiłno - miasto mjr. Stopa otrzymał nomina- 
cję na komendantą PKU końsk dokąd udaje 
się w najbliższych dniach. 

WARSZ awa 

  

*'=ri, _ KOLEJOWA. 

„_ — (y) Posiedzenie dyrekcyjagj rady ko. 
lejowej. w Wilnie. Dnia 29 b. m. odbędzie się 
kolejne posiedzenie dyrekcyjnej rady kole- 
jowej w Wilnie. Porządek dzienny zamyka 
się w myśl przepisów na trzy tygodnie przed 
posiedzeniem t. j. w dniu 8 b. m. 

— (y) Zaokrąglenie cen biletów kołe- 
jowych. Od ата 1 b. m., w myśl rozporzą- 
dzenia Min. Komunikacji, wszystkie opłaty 
dodatkowe przy sprzedaży biletów  kolejo- 
wych (na bezrobotnych, Czerwony Krzyż i 
t. p.) będą wliczane do cen biletów i uwi. 
docznione na nich. W związku z tem ceny 
biletów kolejowych będą zaokrąglone do peł 
nych 10 groszowych końcówek, co znacznie 
ułatwi manipułacje przy kasach biletowych. 

— (y) Ułgi kołejowe dla turystów. Waż- 
ną inowacją w zakresie taryf osobowych, 

ZAB z dniem 1 maja r. b. koleje pol- 
je, 
W myśl opracowanego projektu czion- 

przez kolej towarzystw tun 
cznych, będą mogli przy przejazdach 

  

  

EK 
pojedyńczych otrzymać zniżone o 50 proc. bi- 

lety w drodze powrotnej w relacjach okre- 
ślonych przez kolej i na podstawie imiennych 
legitymacyj. 

Grupy złożone z 10 osób (czł. towa 
rzystw turystycznych) otrzymują ulgi w wy- 
sokości 25 proc. ceny biletu przy przejazdach 
w obu kierunkach. 

Dla ogółu pasażerów ustanowione będą 
powrotne bilety ze zniżką 25 proc. do miej- 
scowości wycieczkowych i wypoczynkowych 
w odległości 150 klm: Również wprowadzo 
ne będą l5-dniowe bilety okręgowe, ważne 

. na przejazdy po całej Polsce za opłatą: Hl kła 
— 103 zł, ll kl. — 195 zł. I kd. 325 zł.. 

Wprowadzenie tych ulg przyczyni się 
niezawodnie do rozwoju turystyki w kraju. 

POCZTOWA 

‚ — (vy) Nowy kierownik oddziału P.K.O. 
Nowomianowany kierownik oddziału wileń 
skiego P. K. O. p. Marjan  Poraj.Biernacki 
przyjęty był wczoraj przez p. wojewodę Racz 
kiewicza. 

SAMORZĄDOWA 

— (0) Zmiana granic pow. Wileńsko A d Sy 
Trockiego. Wydział powiatowy sejmiku Wi | 
leńsko - Trockiego czyni przygotowania do | 
zmiany granic powiatu w związku że skaso 
waniem gm. Koniawskiej. 

— (0) Zjazd wójtów ć pisarzy gminych 
pow. Wiłeńsko - Ti to. Dnia 4 kwietnia 

+ odbędzie się w lokalu wydziału ROWY К 
jtów sejmiku Wileńsko - Trockiego, zjazd wój 

i pisarzy gminnych. Na PE dziennym, 
m. in., instrukcja szarwarkowa ; sprawy dróg 
gminnych. 

— (0) Wybory do rad gminych i sejmi- 
ku Wileńsko Trockiego. Jak się dowiadujemy, 
wybory do rad gminnych i sejmiku Wilen- 
sko Trockiego, na nowe .3.ch lecie, przypa 
dające na miesiąc lipiec rb., zostały odroczo* . 
ne do jesieni. 

SPÓŁDZIELCZA | 
— йе związku W niee 

dzielę, dnia 30 marca r. b. w domu Związku 
Spółdzielni Spożywców w Wilnie przy zaułku 

3, dokonano otwarcia Bibljoteki i Czy 
telni im. Romualda Mielczarskiego. 

Uroczystość imieniem Wileńskiej Rady 
Okręgowej Spółdzielni Spożywców, w obec 
ności 30 przedstawicieli różnych wileńskich 
organizacyj . spółdzielczych — zagaił p. inż. 
T. Trepka, poczem przemawiali: 

W imieniu Oddziału Związku Spółdzielni 
Spożywców R. P. p. A. Łoziński, w imieniu 
Oddziału Związku Pracowników  Spółdziel- 
czych, p. Henryk Jackiewicz. 

   

Bibljoteka zawiera około 700 tomów ksią . 
żek o treści spółdzielczej, ekonomicznej i 
społecznej, czytelnia jest zaopatrzona w dzien 
niki wileńskie, kilka tygodników  zawodo- 
wych, politycznych i literackich, oraz we 
wszystkie prawie czasopisma spółdzielcze w 
Polsce wychodzące. 

Jak głosi akt otwarcia Bibljoteki i Czy- 
telni, nowa ta instytucja ma być pomocą w 
rękach organiząacyj zawodowych i spółdziel 
czych przy krzewieniu wśród pracowników 
spółdzielczych i szerokich mas ludności Wi- 
leńszczyzny zamiłowania do idei kooperacji, 
pobudzając ;ch do czynu, celem urzeczywi 
stnienia tego idealu, 

Po uroczystości otwarcia Bibłjoteki i Czy 
telni, dyrektor państw. seminarjum nauczyciel 
skiego męskiego im. Tomasza Zana w Wilnie 
p. Godecki Stanisław wygłosił piękny tak pod 
wzgłędem formy jak i treści odczyt p. & 
„Romuald Mielczarski — pionier  Spółdziel- 
czości w Polsce". 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wiłeńskie Towarzystwo Ogrodnicze, 
zawiadamia członków Towarzystwa i miło- 
śników ogrodnictwa, że w dniu 6 b. m. 0 
godz. 18 odbędzie się miesięczne 
Towarzystwa Ogrodniczego w łokalu Związ. 
ku Ziemian, przy ul. Zawałnej Nr. 9, według 
następującego porządku dziennego: 

1) inspektor ogrodnictwa Wił. Tow. O. 
i K. R. p. Jan Krywko wygłosi referat „O by- 
linach*, 2) prof. Zembowicz „Pielęgnacja 
sadów”, 3) wolne wnioski. › ; 

Wstęp na zebranie bezpłatny. 

— Z Twa Eugenicznego. 4 kwietnia | 
prof. Trzebiński w sali Śniadeckich U. S. B. 
wygłosi odczyt na temat „o wyborze zawodu 
lekarza”. Początek o godz, 7 w, Wstęp wolny 

KOMUNIKATY. . 
— Dziś 97 Środa Literacka z referatem 

prof Zdziechowskiego i dyskusją na temat 
„Kościół Katolicki a bolszewizm*, Na zakoń 
czenie część koncertowa .w wykonaniu pia 
nisty p. Napoleona Fanti, Początek o godz. 
8 wiecz, 

— (k) Kursa dla zarządów SMP. Dnia 

    

7 į 8 kwietnia odbędzie się w Wilnie kurs | 
dla zarządów SMP Nowe Troki, Rudziszki, 
Landwarów, Biała Waka, Czamy Bór,, Nowa 
Wilejka, Kalwarja, Nacza, Rykonty (względ 
nie Mejszgoła). й 

— (k) Dnia 6 kwietria odbędzie się w 

zebranie | 
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Wilnie Zjazd delegowanych SMP żeńskich, | 
Zarządy SMP żeńskiej mają dokonać nie 
zwłocznie wyboru delegatów z pośród człon. 
ków SMP, przytem nie wolno na zjazd wy 
syłać więcej osób niż na to pozwała regula- - 
min Związku Młodzieży Polskiej w art. 6 tj. 
delegowanymi z pełnem prawem głosu są z 
każdego Stowarzyszenia Patron(ka) w wieku | 
przynajmniej 21 rok (w związku wileńskim) 
po jednym na każde rozpoczęte 50 członków 
czynnych. Dla przyjeżdnych te same warun 
ki jak dla delegatów SMP męskiej, więc zniż 
ki kolejowe i t.p. : 
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RÓŻNE 
— (0) Termin składania zjeznań o dOcho 

dzie. Władze skarbowe przypominają, że z 
dniem 1 maja rb. upływa termin do składania 
zeznań o. dochodzie za rok podatkowy 1930 
ila osób fziycznych i prawnych, obowiąza 
iych do składania zeznań. 

Również 1 maja przypada ostateczny ter 
nin wpłaty podatku w wysokości połowy tej 
<woty, która przypada wedle skali od wyka- 
„anego z zeznaniach dochodu. Osoby, któ 

zeznania nie złożą, obowiązane są naj- 
oóźniej do 1 maja rb. uiścić połowę podatku 
wymierzonego za poprzedni rok podatkowy. 

— (y) Zwyżka czynszu komornianego. 
£ dniem I b. m. nastąpiła automatyczna zwyż 

komornego od mieszkań jednoizbowych į 
oju z kuchnią. 
Komorne wynosić będzie obecnie 91 

-. przedwojennego czyli 60 gr. za rubla 
zedwojennego natomiast odpadają wszelkie 

dodatkowe opłaty od lokatorów. 
— (0) Sprawy drogowe. W ubiegłym ty- 

wodniu przy wydziale powiatowym sejmiku 
Wileńsko Trockiego, w obecności specjalnej 
komisji, odbyły się egzamina dla słuchaczy 
U kursu drogomistrzów gminnych, zorganizo- 
vanego przy dziale drogowo - budowlanym. 

Z ogólnej liczby 32 słuchaczy wszyscy ukoń- 
czyli, przyczem z wynikiem bardzo dobrym 
+, z wynikiem dobrym 16 i dostatecznym 12. 

W ten sposób braki w nadzorze techni 
ym przy wykonaniu robót szarwarkowych 

a drogach gminnych, jakie odczuwały się w 
soku ubiegłym, zostały zaspokojone. 

— (y) Marsz szlakiem Batorego nie bę. 
dzie więcej Orjianizowany. Na ostatniem po 
siedzeniu prezydjum Wil. Wojew. Komitetu 
P. W. i W. F. postanowiono nie organizować 
w r. bieżącym marszu szlakiem Batorego. 

— (0) Akta archiwalne z Rosji. Jak się 

    

     

   

  

   

        

dowiadujemy, akta archiwalne, odzyskane w s 
zeszłym roku w Mińsku į przywiezione naj 
pierw do Warszawy, mają podobno w przy- 
*złym miesiącu być odesłane do Wilna. Przy 
będą one w stanie jeszcze nieuporząd:kowa 
sym i dia tego na razie nie można określić 
daty, od której będą dostępne dla urzędów 
' osób, zgłaszających się po odpisy. Powyż 
sze akta pochodzą z różnych urzędów rosyj- 
skich b. gubernji Wileńskiej i z tych terytor- 
jów, które óbecnie weszły w skład Państwa 
Polskiego. 

й NADESLANE 

Podaję ninieįszem do wiadomošci, 
że sprawa honorowa, wynikła na tle 
zatargu pomiędzy żoną moją, a p. Fran 
ciszką Kossowską została załatwioną w 
trybie postępowania honorowego, w 
wyniku którego przeprosiłem osobiście, 
w obecności obu stron państwo Kos 
sowskich. ]. Walieki. 

TEATR I MUZYKA 
— Teati miejski na Ponulanqe. Dziś po 

raz drugi rozgłośna sztuka wojenna L. Fran- 
ka „Karol i Anna* osnuta na tle przeżyć w 
okresie wielkiej wojny światowej. W rolach 
<ównych występują: H. Ceranka, R. Wasilew 

i T. Białoszczyński. Opracowanie reżyser 
skie dyr. A. Zelwerowicza. Sztuka na premje 
rze odniosła wielki sukces artystyczny i wy- 
warła potężne wrażenie. 
— Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 

ciągu krotochwila sarmacko amerykańska 
„Błędny bokser* W. Smólskiego pełna humo 
ru młodzieńczego, werwy i radości życia. 

' Sztuka ta ilustrująca życie młodzieży akade- 
miekiej, zyskała ogólne uznanie i cieszy się 
wielkiem powodzeniem. jedną z głównych po: 
staci odtwarza niezrównanie dyr. A. Zelwero- 
wicz. 

   

      

Przedstawienia popołudniowe. W so- 
hotę nadchodzącą w teatrze na Pohułance po 
cenach dwukrotnie zniżonych „Krakowiacy i 
Gėrale“. W niedzielę zaś najbliższą w teat- 
rze na Pohulance sensacyjna sztuka „Broad- 
way“, w teatrze Lutnia wystawioną zostanie 
„Miłość czy pięść* komedja z życia na Kre- 
sach Wschodnich. Ceny miejsc zniżone. Po 
zek o godz. 3.30. 

— Występy |. Leszczyńskiego w teatrze 
Lutnia. Ulubieniec stolicy, znakomity artysta 
jerzy Leszczyński wystąpi w Wilnie trzykrot 
nie: w środę 9 bm. czwartek 10 i piątek 11 
kwietnia w wesołej komedji „Czarujący eme- 
syt' specjalnie dla niego napisanej przez W. 
fapackiego. Zapowiedź występów wywołała 
wielkie zainteresowanie. 

— K. Krukowski w Wiinie. Niezrównany 
humorysta teatru Qui pro quo Kazimierz Kru 
xowski wystąpi w Wilnie raz jeden w teat- 
rze Lutnia we wtorek, dnia 9 bm. w nowym 
oogatym reprtuarze. Całości programu peł 
nią produkcje baletowe: M. Kamińskiej i S. 
Cywińskiego słynnego zespołu Pawłowej, 
oraz występ wybitnej śpiewaczki Zofji Pie 
nińskiej i utalentowanego piosenkarza Adama 

  

   

  

   

e p s KOKA 
— Występ Teatru Wileńskiego w Urod- 

mie. Na zaproszenie władz miejskich Grodna 
teatr wileński udaje się w poniedziałek naj- 
bliższy 7 bm. celem wystawienia w teatrze 
grodzieńskim swietnej komedji A. Fredry „Do 
żywocie”. Przed wystawieniem sztuki dyrek- 
tor Zelwerowicz wygłosi powitalne przemó. 
wienie. 

".. — Koncert miłośników dawnej muzyki. 
We czwartek 10 kwietnia w gmachu teatru 
miejskiego na Pohulance staraniem  Wileń 
skiego Towarzystwa Filharmonicznego odbę 
dzie się koncert Stowarzyszenia miłośników 
dawnej muzyki w Warszawie. Wykonawcami 
»ogatego i nader ciekawego programu będą 

„zespoły chóralne, instrumentalne, oraz soliści: 
M. Modrakowska (śpiew), T. Ochlewski, S. 
Tawroszewicz, T. Żygadło (skrzypce) T. Go 
cławski (violonczela), j. Wysocka, T. Zale- 
ski (fortepian). 

— Vi Niedziela Kameralna w Z 
Literatów (Ostrobramska 9) dn. 6 
o godz. 8 wiecz., poświęcona będzie 
słowiańskiej: Borodin, Melcer, Dworzak. 
konawcy: prof. M. Kimontt-Jacynowa, prof. 
H. Sołomonow, M. Szabsaj, kplm. M. Salni- 

". cki i prof. F. Tchorz. 
2 — Komitet organizacji kolonij tetnich dla 

dzieci gruźliczych przy Wil. Tow. Przeciwgru 
źliczem urządza dnia 5 kwietnia w salach ka. 
syna 3 pułku saperów koncert raut. Wstęp 
3 złote. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Dama pod maską. 
Lux — Zdobywca serc. 
Światowid — Niedorostek 

4 Hėljos — Biały kapitan 
Wanda — Władca Sachaty. 
Sport — Dziedzictwo krwi. 
Piccadilly — Anastazja (Najmłodsza cór 

ka cara Mikołaja Il) 
Ognisko — Płomień miłości, 

Kino miejskie — W ogniu { potokach 

      

  

  

  

J. Mł. na schronisko dla nauczycielek we 
teranek zł. 10. 

Dla nieuleczalnie chorych zł. 10. 
Na Dom Dzieciątka Jezus zł. 10. 
Na sanatorjum przeciwgruźlicze zł. 10. 

Na Bratnią Pomoc Studentów USB i0 zł. 
Na Chleb dzieciom zł. 5. 
Na nędzę wyjątkową zł. 5. 

  

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 
—. (c) Przykre nieporozumienie. Przed 

dwoma dniami notowaliśmy zameldowanie 
zi ożone policji przez Aleksandra Sobotowi- 
cza (Raduńska 52) o kradzieży u niego na 
poczcie 20 zł.. Sprawcą tej kradzieży miał 
być Dawid Kamber (Kalwaryjska 11) . 

Cała ta sprawa została już wyjaśniona i 
okazało się, że p. Kamber padł ofiarą fatal- 
nego zbiegu okoliczności. * 

Wpłacając do kasy większą sumę pienię- 
dzy położył na ladzie teczkę z papierami i w 
pośpiechu zgarniając je nie zauważył, że 
wśród nich zawieruszlył się banknot 20 zło- 
towy położony na tej samej ladzie przez dru 
giego wpłacającego. Nieporozumienie zosta- 
ło w predkim czasie wyjaśnione. i zlikwido 
wane. й 

— (c) Czyj to pies? Na ulicy Uniwersy 
iej wałęsa się jakiś pies bez kagańca. Pies 

sto napada na przechodniów a nieda 
lej jak wczoraj omało że podarł ubranie pe 
wnej studentce. 

Dlaczego stojący koło Pałacu policjant nie 
zwraca na to uwagi? Czyżby na ulicy tej nie 
obowiązywały przepisy o trzymaniu psa na 
uwięzi... ? 

— (c) Usiłował powiesić się. Wczoraj w 
południe usiłował odebrać sobie życie 35 letni 
Edward Masowski robotnik kolejowy zamie- 
szkały przy ulicy Wiwulskiego 16. Rodzina 
uniemożliwiła mu ten zamiar i w czas zdjęła 
go z pętli. Powodem targnięcia się na życie 
było niepowodzenie życiowe. 

Ak Bra ъ У е 
— (c) Znaczny pożar. Z powodu nieo- 

strożnego obchodzenia się z ogniem wybuchł 
pożar we wsi Jarmolicze, gminy wiażyńskiej 
który po zniszczeniu zabudowań tamtejszego 

ieszkańca Filistowicza przeniósł się na inne 
dnie budynki. Spłonęło trzy domy mie 

szkalne, cztery stodoły, chlewy, zboże, narzę- 
dzia i t.d. przedstawiające wartość kilkuna 

/ złotych. 

— (c) Chiopak pod taksówką. Na ulicy 
Popławskiej 14 letni Mejłach Hofman (Po- 
pławska 4) przebiegając przez jezdnię trafił 
pod przejeżdżającą taksówkę kierowaną 
przez Władysława Bielunisa (Olimpja 9) Szo- 
fer widząc wypadek zatrzymał maszynę i od 
wiózł poszwankowanego do szpitala żydow- 
skiego gdzie stwierdzono że Hofman uległ 
złamaniu lewej nogi. 
I Ks 4 

— (c) Krądzież. Wacławowi Wackiało 
(Nasza 12) podczas nieobecności domowni- 
ków wyniesiono garderobę i bieliznę, Wczo- 
raj w dzień pod Halami Miejskiemi zatrzy 
mano zawodowego złodzieja Cyprjana Anty 
nikowa Słowiańska 19 który sprzedawał skra 
dzione u Wackiało rzeczy. Antynikow powę- 
drował do aresztu. 

bist do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W imię słuszności uprzejmie proszę o 
łaskawe umieszczenie w swem poczytnem pi- 
smie następującego: 

„W numerze 70 „Dziennika Wileńskie- 
go* z dnia 25.III w kronice Zarząd Związku 
Średnich i Drobnych Nieruchomości m. Wilna 
ostrzega właścicieli domów dzielnicy Nowe- 
Zabudowanie przed rzekomo szkodliwą dzia- 
łalnością Komitetu, stworzonego w celu prze- 
prowadzenie wykupu gruntów nie własnych. 

W związku z powyższem oświadczam 
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ze: 

1. Jestem nie rzekomym, lecz faktycznym 
prezesem Komitetu, składającego się z 8 osób 
a wybranego legalnie przez walne zebranie 
całej dzielnicy. 

2. Byłem do niedawna prezesem zarządu 
dzielnicy Nowe-Zabudowanie, jak również 
wchodziłem w skład komisji do wykupu grun 
tów przy Centrali. Po stwierdzeniu jednak 
faktu, że Centrala, pomimo pobierania skła 
dek, wykup grimtów stawia na dalszym pla 

ie, że żadnych sił fach h z tej dziedziny 
st chaotyczna i 

Бего!апома — postanowiłem, wraz z całym 
iemal zarządem z zaszczytnych tych god- 
ści zrezygnować i pozostać, według mnie 

mania tych Panów, tylko rzekomym preze- 
sem, ale komitetu takiego, który ma za za- 
danie faktyczny wykup gruntów i dobro 
swojej dzielnicy. 

3. Zarząd rzeczonego Związku twierdzi, 
iż się zajmie wykupem gruntów bezpłatnie, 
a tymczasem pobiera co miesiąc składki człon 
kowskie, nie dając za to swym członkom nic 
i nie wykazując żadnych konkretnych rezul- 

    

     

    

   

PR tatów swej pracy. 
4. że przestroga ta wogóle chybiła celu, 

gdyż wyszła po niewczasie, bo dopiero. 25 
marca, b. r. po ostatecznie wyznaczonym 
terminie przyjmowanych przez nas zgłoszeń 
do wykupu i tembardziej dziwną się wydaje, 
że Ci panowie obcy i nieznani mieszkańcom 
naszej dzielnicy oraz nie mający jeszcze żad 
nego dorobku pracy z tej dziedziny, starają 
się przekonać nas, że sami sobie szkodzimy. 

Racz- Panie Redaktorze przyjąć wyrazy 
prawdziwego szacunku i poważania ; 

(— ) Michal Jakobczyk radny m. Wilna, 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Ww dniach najbliższych w kinie naszem 
zaczniemy wyświetlać filmy dźwiękowe. W 
związku z tem pragnęlibyśmy szerszym ma« 
som społeczeństwaź wileńskiego podać do 
wiadomości motywy, któremi: kierowaliśmy 
sią przy zakupie i uruchomieniu potrzebni j 
do tego aparatury. i 

Dotychczas na czoło aparatur dźwięko- 
wych wysunęły się trzy: Western-Electric, 
Pacent i Ciangfilm. Niektóre wytwórnie fil- 
mowe wypożyczają obrazy wyłącznie tyl:o 
ną aparaturę jedną z powyższych znając 
ich wysoką jakość. Zanim zdecydowaliśmy 
się ra zakup” którejkolwiek, wydelegowali- 
śmy do Warszawy dwóch naszych przed» 
stawicieli, którzy mieli możność przesłacha- 
nia dźwiękowców transmitowanych ną no- 
'wego rodzaju instalacjąch. Idąc za ich zdh 
niem jak również recenzyj zagranicznych 
zdecydowaliśmy się ną zakup aparatury 
dźwiękowej marki Pacent, najbardziej od- 
powiedniej dla akustyki naszego kina nie 
licząc się z dużym kosztem jej ustawienia, 
Taką samą aparaturę ustawiono po licz: 
nych badaniach innych aparatur w najnow- 
szem dźwiękowem „ kinie warszawskiem | 
„Filharmonja“. 

Ustawieniem _ aparatury dźwiękowej 
pragniemy przynajmniej w dziedzinie kino- 
wej postawić Wileńszczyznę na jednem po- 
ziomie z innemi dzielnicami Rzeczypospoli- 
tej, dając jednocześnie możność społeczeń- 
stwu wileńskiemu miłego spędzenia czasu 
stosunkowo niedużym kosztem, 

W celu udogodnienia jaknajszerszego 
dottępu do naszego kina, jak również unik- 
nięcia natłoku, który będzie nieodzowaą 
konsekwencją ustawienia pierwszej aparatu- 
ry dźwiękowej w Wilnie będziemy przedsię” 
brali wszeikie możliwe nam środki. 

Mając nadzieję, że prasa wileńska po- 
prze naszą inicjatywę, kreślimy się z peł- 
aym wyrazem szącunku 

i Dyrekcja kino teatru 
„HOLLYWOOD“, 

"a srebrnym ekranie 
„DAMA POD MASKĄ" w „HOLLYWOOD* 

Rzecz dzieje się w Niemczech, w okre 
się inflacji i akcja toczy się na tle powsta 
cych, w związku z nią, nienormainych sto- 
sunków ekonomicznych. т 

Mamy w „Damie pod maską“ do czynie 
nia z szeregiem środowisk. е 

Jest w niej świat zubożałej arystokracji 
i świat powojennych nuworyszów i świat za- 
kulisowy teatrzyku  rewjowego i wreszcie 
świat porewolucyjnej emigracji rosyjskie 

szystko to, razem wzięte, zręcznie ze 
sobą pofastrygowane i nawet barwną nitką 
sensacji, w jednem miejscu, okraszone. 

Całość wypada lekka i pogodna, a po- 
nadto dość ciekawa. 

Film wyszedł ze stempiem firmowym 
„Ufa”, cechuje go więc właściwa dla obra 
zów tej wytwórni, powierzchowność w uj- 
mowaniu tematów, które porusza, ale za to, 
także znajdują w nim przebłyski, świetne 
„tricki“ realizatorskie. 

Weźmy naprzykład początek uplastycz 
niającej istoty inflacji pieniądza. jest to 
czywiście „wspaniały, pomysł, zrozumiały 
zwłaszcza dla publiczności kraju, które infla , 
cję podobnie jak Niemcy przechodziły. 

Miaibym zastrzeżenie co do wykonaw 
ców. 

Taki np. Gajdarow, jako amant, nadaje 
się już właściwie do lamusa. Tyle lat go się 
na ekranach ogląda i za każdym razem po- 
wiedzieć wypada, że już widocznie, jako 
aktor filmowy „skończył się. 

Te miny nieszczęśliwe, ten temperament 
ognisty, ten rozpęd brany do..: pocałunku — 
wszystko to takie sztuczne, takie robione. 

Dita Parlo ma powierzoną sobie rolkę 
fragmentaryczną, nie ma więc pola do popisu. 

Natomiast niespodziankę sprawia mało 
znana Arłette Marchal, nie tyle może piękna 
ile b. wdzięczna. Ona to kreuje główną rolę 

  

  

   

    

kobiecą, jak na debiut, spisuje się wcale 
dobrze. 

Słyszałem kiedyś zdanie, że Henryk 
George ma być najpoważniejszym konku- 
rentem Janningsa. Rzeczywiście artysta ten 
występujący w repertuarze swego wielkiego 
kolegi, pasuje do niego doskonale. 

jra jednak George'a ma tyle remini- 
scencji kreacji Janningsa, że raczej możną 
tu mówić o naśladownictwie niż o konku 
rencji. 

Że to naśladownictwo jest dobrem, jest 
inteligentnem , to inna rzecz, ale to jeszcze 
nie oznacza samodzielnc rtysty i nie daje 
mu prawa do tytułu „konkurent Janningsa". 

Omega. 

3 RADIO 
Czwartek, dnia 3 kwietnia 1930 roku. 

11.58 — 14: Transm. z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, komun. meteorologiczny, odczyt 
dla gospodyń i koncert. 

15—15.45: Transm. z Warszawy. Odczy 
ty dła maturzystów: „Wielkie odkrycia“ (B. 
K das 2. „Slowacki“ — (L. Pioszew- 
ski). 

16.16.15: Program. й 
16.15—17: Muzyka z płyt gramofon. 1. 

Scharwenka — Mazur, 2. Mendelsohn — 
„Schcrze“ с-той. 3. Friedman — Taniec 
(wyk. Ign. Friedman). 4. Bizet a) Intermezzo 

   

  

  
  

   

   

      

z Suity „Arlezjanka* b) menuet ze Suity 
„Arlezjanka“. 5. Ronald — „O nocy ukocha- 
na“ (odšpiewa Ewa Turner) 6. Tošti — „Že 
gnaj“ (odšpiewa Ewa Turner). 7. Ketelbey 
— „W ogrodzie chińskiej świątyni”. 8. Ke- 
telbey — Suita „W królestwie gnomów'. a) 
Księżycowa droga, b) Taniec królowej gno- 
mów. 

17—17.15: Język niemiecki, dr. WŁ. Ja- 
cobi. 
# — 17.15—17.40: 
„Wśród książek, 

17.45—18.45: Koncert z Katowic. 
18.45—19.10: Pogadankę radjotechnicz- 

ną wygł. M. Galski. 
{ — 19.10—19.35: „O pojmowaniu Mickiewi- 
cza" (Nowe oświetlenie Boya į Pigonia — 
nowe wydania pis m). odczyt wygłosi Wiktor 
Piotrowicz. : 

„ 19.35—19.55: Kurs fotografji dla amato 
rów „Zdjęcia architektoniczne" wygłosi Ka- 
zimierz Lelewicz. 
ё 19.55—20.15: Program na piątek, czas 
i rozmaitości. 

21.30—22.15: Słuchowisko z Krakowa. 
20.15—21.30: Koncert z Warszawy. 
22.15—23: Komunikaty z Warszawy. » 
23—24: Muzyka lekka Zz rest. „Bristol“ 

w Wilnie. 

Transm. z Warszawy 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 2. 4. 1930. 

Wałuty i dewizy: 

Belgja 124,45 — 124,76 — 124,14. Lon 
8,907 — 8,927 — 8,887. Paryż 34,91 — 35,00 
dyn 43,39 — 43,50 — 43,29. Nowy York 
— 34,83. Praga 26,41 — 26,48 — 26,35. 
Nowy York kabel 8,92—8,94 — 8.90. Szwaj- 
carja 172065 — 173,08 — 172,22. Stokholm 
239,85 — 240,45 — 239,25. Wiedeń 125,70 
— 126,01 — 125,39. Włochy 46,75 — 46,87 
— 4668. Berlin w obr. pryw. 212,90. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka premjowa dolarowa 74,50. 5 

proc. konwersyjna 55. 10 proc. kolejowa 
102,50. 8 proc. L.Z. B.G.K. в В. В. оЫ, 
B. G. K. 94, te same 7 proc. — 83,25. 8 proc. 
L.Z. T-wa Kred. Przem. Polskiego 81,75. 7 
proc. ziemskie dolarowe 75, 4 proc. ziemskie 
54.50. 5 proc. warszawskie 58,25. 8 proc, 
"warszawskie 77 — 77,25. 8 proc. Częstocho 
wy 66,75. 8 proc. Łodzi 69. 

Akcje: 

Bank Polski 166 — 166,25 — 165. Cho- 
dorów 143. Węgiel 54. Modrzejów 12     

  

CENY W WILNIE 
z dnia 1 kwietnia rb. 

Ziemiopłody: pszenica 33 — 34, żyto 203 
— 21, jęczmień ma kaszę 20 — 20,5. browa 
rowy 21 — 22, owies 19 — 20, gryka 25— 
—30, wyka 29 — 30, otręby pszenne 17 — 
18, żytnie 13 — 15, ziemniaki 7 — 8, maku- 
chy Iniane 35 — 36, słonecznikowe 25 — 26. 
Tendencja wyczekująca. Dowóz dostateczny, 
zapotrzebowanie słabe. 

Mąka: pszenna 70 —- 90, żytnia razowa 
5 pytlowa 36 — 38. i 

: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, peczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek, 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 klg. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — 650, solone 500 — 550. 

Drób: kury 6 — 8 zł, za sztukę, kurczę” 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 —- 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Nasiona: koniczyna czerwona 180, biae 
ta 250, szwedzka 250, łubin, seradela 25—26 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię iniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł za pud. (n). 

  

Wydawca St Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
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/ut. Mickiewicza 44 i Mir] 

  

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

Dram't w 10 aktach z bohaterskich walk o niepodległość, W rolach głównych. 
Leo Hansen, Anna Luts i Irena Nómik. Nad program: 1) LASY—SKARBNICA POLSKI w 1 akcie. 
2) REPUBLIKA DZIECIĘCA Komedja w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seanz. od g. 4. 

uł. Qstróbramska 5. 

Od dnia 2 do 4 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Następny program: „DOLORES*. 

W ogniu i potokach krwi 
Rudolf Klein, 

  

KINO-TEATR |D7iSi DARA POD RASKĄ Wspaniały dramat doby obecnej. 

Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Szatańskie orgje i t. @. 
Reżyserja „KObLYCGAGO” 

Mickiewicza 22. 
WILHELMA THIELE 

Specjalna lustracja muzyczna. 

Role główae 
kreują; Włodzimierz (ajdarow, 

Początek seansów O g. 4, 6, 8 

ARLETTE MARCHAL, 
HENRYK GEORGE. Dija Palo, 

Kionorowe bilety na premjerę nieważne. 
i 10.25 w. 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wilenska 38. 

RONALD CCLMAN w wielkim 
dramacie erotycznym 

Mistrzowska gri! Sensacyjno-erotyczna treść. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
BIAŁY 

PREM JERAI Przebój sezonu! Urocza para kochanków zachwycająca LILY DAMITA i ulubieniec kobięt 

KAPITAR 
  

POLSKIE KINO į 

„Włanda” 
Wielka 30. 

| o miłości! 

Tel. 14-81, RÓW i DOLI DAVIS. 

Rejestr Handlowy | 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SADU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

w dniu 7.1 1930 r. 

+ 445.1. B. „Fabryka Giętych Mebli — Bukowiena — Spół. 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wilnie'*. Eksploatacja 

fabryki mebli. Siedziba w Wilnie, ul. Kozia 4. Przedsiębiorstwo 

ой 9 stycznia 1930 roku. Kapitał zakładowy 2.100 zł- istnie, 

  

podzielony na Ż1 udziałów po 100 złotych każdy, 

N
 w gotowiznie wpłacony. 

Aron Rabinowicz przy ul. Koz 

      

dwóch członków zarządu łą 

za Nr. 56 na czas nieograniczony. 

w dniu 7.1 1930 roku. 

443. |. B. „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe Spółka 
Akcyjna”. Zakładanie i prowadzenie w Polsce hut s i у 
tartaków i młynów, nabywanie i eksploatacja objektów leśr 
orz handel wyrobami własnej produkcji i innemi towarami. 
dziba w Wilnie, ul. Kalwaryjska 1. Kapitał zakiadowy 700.000 
złotych, podzielonych na 1400 akcyj na okaziciela po 

część kapitału zakładowego, t. j. 175.000 złotych w 
gotowiźnie wpłacona, reszta zaś kapitału winna być wpiacona 

w gotowiznie w ciągu 8 miesięcy od dnia zarejestrowania Spół- 
ki. Na czionków Zarządu Spółki powołano zam. w Wiinie przy 

ul. Kalwaryjskiej 1: Lipę Zingera, Irmę Zingera, Nochima Zin 

gera i Awsieja Zingera oraz Załmana Rozowa, zam. w Duni- 

łowiczach, pow. Postawskiego. Zarząd zastępuje spółkę wobec 

władz i wszelkich osób trzecich. Weksie, plenipotencje, prokury, 

umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne, czeki na rachu- 

nek bieżący, tudzież pisma z żądaniem zwrotu sum z instytucyj 

c templem firmowym dwóch człon- 
alman Rozow łącznie z jednym Z 

pozostałych czterech członków zarządu, względnie Lipa Zinger 

lub Awsiej Zinger łącznie z irmą Zingerem lub Nochimem Zin 
gerem. Do podpisywania korespondencji nie zawierającej zobo- 

wiązania oraz do odsyłania i odbioru wszelkiego rodzaju kore- 

spondencji, przesyłek i dokumentów wystarcza podpis każdego 

członka zarządu pod stemplem firmowym. Spółka Akcyjna. Sta- 

tut Spółki, sporządzony w formie aktu notarjalnego, nan 

został przed Janem Kłottem, notarjuszem w Wilnie, w dniu 31 

grudnia 1929 roku i wciągnięty do repartorjum za rok 1029 pod 

Nr. 7908. Akt zawiązania i Organizacyjnego Walnego Zgroma 

dzenia spółki został zeznany przed Janem Klottem, notarjuszem 

w Wilnie, w dniu 31 grudnia 1929 roku. za Nr. 7910. Czas trwa 

każda. 4 

  

kredytowych podpisuje pod 
ków zarządu, mianowicie: 

nia spółki — nieograniczony. 

  

de Król. Dworu Rumuńskiego. 

do Sali Reprezentacyjnej Rady Ministrów w Warszawie i t. d. 

K. DĄBROWSKA wnno, u. 
Wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów" 

CENY FABRYCZNE. 

        

   

    

  

WZURASEEZŁADAKM: 

  

"REBLE2 
kredensy, szafy, otomany, tapczany, 

a także fotele klubowe i t. d. poleca 

W, Molodecki 
Wileńska 8, 

      

9’21—1 
  

  

Dzisl Najnowsze arcydziełe! Pieśń 
Kwiat północyl p* t. 

jam Szapiro — przy ul. Jagieloń: 

3-5. Wszelkie umowy, weksle, czeki, pełnomocnictwa, akty 

notarjalne i hipoteczne, zobowiązania dłużne i inne dokumenty 

pieniężne winny być podpisywane w imieniu > 
nie pod stemplem firmowym: pod 

pisywanie zaś korespondencji zwykłej i poleconej i odbiór ta- 

kowej należy do każdego z członków zarządu oddzielnie. Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zezna” 

nego przed Leonardem Zarembą, pełniącym obowiązki Stefana 

Mokrzeckiego, Notarjusza w- Wiłnie w dniu 9 stycznia 1930 roku 

| Fortepiany i Pianina 
Fabryki A. DRYGAS 

„ Odznaczona najwyźszemi nagrodami w kraju i zagranicą 

F-ka A. Drygas m. in. dostarczyła instrumenta: 

1-mu Marszałkowi Polski JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, 

J. E. Kardynatowi i Prymasowi Polski Dr. HLONDOWI, 

„WŁADCA SACHARYT 
Wzruszaiący erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu Białych Niewolnic. W rol. gł. WŁODZIMIERZ GAJDA- 

  

mane z Paryża do 
obcisłych sukien 

Zakład Pasów i Bandaży Leczniczych: 
Į kli “* Mickiewicza 22. Poieca 

ni £ón ? najnowsze modele otrzy- 

Pasy lecznicze gumowe. Pasy po 

NOWY DOM 
ładnie urządzony, 
z dużym ogrodem 
owocowym, pod 
Wilnem przy st. | 
kol. do sprzedania 

„
p
a
c
z
 m 

ostatniej mody 
bardzo wygodne 

operacjach brzusznych, orąz pasy do na dogodnych wa- 
stanu odmiennego. Pończochy gu- runkach 

mowe lecznicze, E Wileńskie Biuro 
A oe - e 

EDS CEE Sprzedam — | tej iż 73,77 
> s Śpiesznie NARZĘDZIA Z ENIA 
Bi Kosmetyza Bi różne Ślusarskie, sto- 

całkowit 
    

  

i Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 za. +, 
I į kobiecą kou- 
0 R serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa 
jeji skazy i braki 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczae opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i łu 
pież. Najnowsze zdo- 

spółki przez 

3789 — VI 

    

  
  

500 zł. 

Regulacje i 

w 8: 10—1 i 4—7, 
W. Z. P. 26. 

CHG O LABEZ E ŁATA 

E POSADY į 
zeznany Poszukuje 

posady gońca chłopak 
lat 1 
czył 5 klas szkoły 
powszechnej. Wiado- 
mość w adm. „Słowa”. 

Szoter 
nienałogowy i uczci- 
wy przyjmie posadę 
do auta prywatnego 
—wynagrodzenie nie- 
wygórowane. Adres: 
ul. Sierakowskiego 21 
m. 3. —I 

3790 — VI 
  

2 duże 
słoneczne pokoje do 
wynajęcia. Mickiewi- 
cza 22—24, Oglądać 
można оё 1 д0 5 р.р. 

Niemiecka 3 m, 6, 

  
  

  

  

  

  

ZUARKWUDNOBRECCEGEREGERA 2335 15 | GAL BKPE Pokój W. Ie 

щ | Е шп:Ы]оЁвпу 

s ją pozostałe z licyta- ASK z wygodami, ul. $-g0 
E M sprzedania Ci: 2 taksówki, 2 ignacego 5 m. 2, 

В pianina, fortepjan 600 zł, kasy parter. 22 p й pl в 
: ogniotrwałe, opony samochodowe, a ||| w SS ENAKIS R НЕЬ 

© kredens, 2 kandelabry bronzowe, BH najpiękniejszym  po- 

E różne Żyrandole elektryczne, kilka g darkiem są pariopho- d B ETNISKĄ 
5 pierścionków z brylantami, brosz- g NY i gramofony z 

s ka brilantowa, dywan, różne swet- @ firmy „Polska Płyta" posusznau wyw 
a i ie, € fuga, serwis M Warszawa, Marszal- SS ry i jedwabie, centryfuga, "ar 
3 z porcelany starożytnej angielskiej, m owska 104—3. Kata» į Letnisko 

m 1000 tomów książek beletrystyki, m logi darmo po nade-| pod Wilaem, pla- 
Z różne palia i garnitury używane. wau znaczka pocz-| cu 2 dzies. poroś- 
5 LOMBARD-Biskupia 12. <0zi:0, m towego. 65ZI—S| nietego częscow0 

S | lasem, RR. 
RAIN niedrogo | 

mMniuasswumm M Wileńskie „Biuro 

у omisowo + Handl. 
o Findling, Żółty Lochowa* ian EM Mickiewicza 21, 
uwsy Rychlik Trybańcki LERAKIE BENTYŚCI tel. 152 A 

Jęezmien TS . Letnisko | 
p Н jarą Suską OSACE aa: i 2 pokoje "Gao 
szeNnIicę ; Hildebranda Lekarz-Dentysta gane w maj. Ustro 

nie, w pobliżu Zielo: 
posiada Raduńska- nych je las 80 

5 SE Nowogródzka snowy, miejscowo: 
ь malowniczą. | Inior- g leisk Svilių Byadykei | e Sro pęt ma es 

Rolniczy £021-0 linie, otworzyła swój m wa > p. h 

Wilno, Zawalna Nr 9. gabinet dentystyczny, 
: przy ul. Mickiewicza 

44 m. 19. — и'датд. 

pie CT 
= IU Zaavavam 

dn Prosięta 
Akuszeriašeeialogs ta rasowe do sprzedania, 
oraz Cabinet Kosme- ó'cio tygodniowe, 5а- 
tyczny usuwa Nar mawiać do 10 b, m. 
stczki, piegi, wągry, Wilno, ul. Fabryczna 
łupiaż, brodawki, ku-. (Zwierzyniec) 32—4, 
szajki, wypadanie wło- Brzostowska — godz. 
sów. Micxiewicza 46.10-1 p, p. śmy 

    

larskie i inne (sar- 

Wa Koeme eiektryczne i 
ty! 

Wejscie z podwórza, grorowych i 

KOBIECĄ na Antokolu posesja „Parlophon* 
UFOdĘorserwaje: obszaru 27.500 mt.Z,po nadestaniu znacz- 
doskonali, odświeża. 4" domy drewniane, ka pocztowego „Pol- 
usuwa braki i skazy, 35 fronty od ulicska Płyta" Warszawa, 

trwałe Antokolskiej Nr 115 i Marszałkowska 104-3. 

t icz. Wielka 18 m. 9. Przyj. Antonowicz. —0 MELODJE są nagry-! 

bardzo ładna wlas- 
ność w Wilnie Anto- 
kviska 12 b. 26) og- 
romny plaę, dom pięt- 

- WEESR W CHREE WAW IOWY. Adres  Włąści- 
ciela w adm. „Siowa“. 
Cena przystępną, —p 
  

ierota. Ukoń- 

Majątek 
d Spółki stanowią zam. w Wiln AIENC ESTA sztat stolarski komp- 135 ha do sprzedania 
iej 4, Benjamin Żupraner — przy РЕРЫДЕН УНС letny), kuźaia polowa, w pow.  Wilefsko- 

Gabi wiertarka, szata co Trockim, Ląsu 35 ha, 
a N Et narzędzi, przybory Ziemi ornej 70, łąki i 

wiele siedziby 30. Ziemtia 
innych. Mostową 25 bardzo dobra. Sad z 
m. 2, od 4 do 6,około 300 drzew 

park. 
iadomość: Zwierzy- 

| "Maj atek | niec, Sosnowa 1 m. 4. 

nad rzeką Wilją 
ziemia dobra, las, mw 
położenie malow- Atara 
nicze, w pobliżu RÓŻNE 
Wilna, sprzedamy > 

tanio    GZUAEABM аннНЕ bycze kosmetyki ra- | Dom H. K. „Zachę- szkłann cjonaine; ta“ Mickiewicza 1, B Codsiemiecdg:10-3.Liei 6. 01 Bar mo 
katałogi najlepszych 

Do sprzedania gramofonów i plyt 
wysyła: 

  

  

przyciemnianie brwi. Mieszczańskiej — na- LSZ1—€ 
Gabinet _ Kosme yki daie się do parcelacji. 

Leczniczej „CEDiB” Joformacje: ul. Dą- 
J. _ Hryniewiczowej, browskiego 10 m 1. Najpiękniejsze 

wane na płytach 
„Parlophon*. Katalogi 
wysyłamy bezpłatnie 
po nadesłaniu znacz- 
ka pocztowego. „Pol- 
ska Płyta" Warszawa» 
Marszałkowska 104-3. 

8521—€ 

Do sprzedania 

  

  

W. Wilenkin i 5-1 ZR 7 
Spółka z ogr. odp. | SAR m ОБСИЖА @ СОЛ 

Ino, ul. Tatarska i 
20, dom własny. nia I b. m. zgu- 
Istnieje od 1843 r. biono  pierwo- 

rys  scalająceį i_ składj & Fabryka i_ skła się wsi _ Pietrolewo 
dali gp I 1-sze, oraz obliczeni. 1 APE a 

jadalnie, sypialnie, projektu  komasacji. salony, gabinety, 
łóżka nikiowane i| Uszciwego — znalazcę 
angielskie, kreden- | PrOszę © dostarcze= 
sy, stoły, szafy |ni* za wynagrodze- 
biurka, krzesła | niem na ul. Krółew= 

dębowe i.t. p.Do-|Ską 6 m. 5, Leonard 
godne warunki į|Raksimowicz, 

na raty. ` 

в _ 

a L 
i, ŽĄDAIJCIE ® 

ši we wszystkich aptekach i Ė 
£ składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, EB, PAKA. 
ME M. 

BZBZODGEZNEZCENE 

Lnaia wróżka (hiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 

Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Najgastowniejszo ubrania męskie 

męskie 

nabyć można w znanej firmie 

NOWOŚCI SEZONU! S811-0 

Маг EE, 
. LOREAN | 

letnie 

GOTOWE i na ZAMOWIENIE 

Wilno, Wielka 56. 

    

Drukarnia „Wy ławnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 

Vi


