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Wywiad z p. wojewodą St. Kirtiklisem SYTUACJA POWODZI W WILNIE оо ооа 2 
wała ze zgliszcz, będąc pozbawiona ja niem naszem w pierwszym rzędzie na- Wobec ogromu klęski powodzi, 

jaka nawiedziła Ziemię Wileńską, 
chcąc dać naszym czytelnikom dokład 
ny jej obraz, oraz akcji pomocy rzą- 
dowej i społecznej prowadzonej na te- 
renach objętych powodzią zwróciliśmy 
się do p. wojewody St. Kirtiklisa pro- 
sząc go o udzielenie nam wywiadu. 

— Czy nie zechciałby pan woje- 
woda powiedzieć mam na wstępie: ja- 
kie tereny ucierpiały najbardziej, by- 
łoby to tłem do dalszych informacyj, 
łaskawie nam udzielonych. 

— Dźwina wylała ponad normalny 
poziom 12 —. 13 metrów, Wilja — 8 
mtr. 40 cntm. Równomiernie niemal z 
tem podniósł się poziom wód dorzeczy 
tych rzek przyczem najwięcej szkód 
spowodowała cicha naogół Wilenka. 

Jeśli mam wskazać tereny, które 
najbardziej ucierpiały to wymienię: 
cztery ogniska w pow. brasławskim, a 
więc: m. Druja z najbliższemi okoli- 
cami, gm. leonpolska i widzka oraz 
Koziany. 

Wpow. dziśnieńskim: Dzisna i gm. 
mikołajewska, w oszmiańskim bardzo 
ucierpiał rejon Smorgoń i wreszcie Wil 

mo, gdzie jak wiemy najbardziej ucier- 
poj ulice: Nadbrzeżna, Brzeg Anto- 
> „olski, urwiska nad Wilją przy ul. Wi- 
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› Mmosty w pow. mołodeczańskim: 

  

toldowej, rejon garbarni i tartaków ©- 
raz dzielnica Sofjaniki nad  Wilenką. 

Zresztą w tem co się stało w Wil- 
nie wiemy wszyscy. 

-— Chcielibyśmy wiedzieć ile osób, 
ra terenie całego województwa, zo- 
stało ewakuowanych z domostw  za- 
grożonych? 

— Powodzian zariejestrowano о- 
koło 16 tysięcy (3500 —4000 rodzin). 
Wszyscy oni zostali ewakuówani i, 
niestety, wielu jeszcze pozostaje na- 
da! bez własnego mieszkania. leżeli 
panów to interesuje, mogę podac bliż- 
sze dane: w Wilnie ewakuowano — 
1620 osób, w p. brasławskim—4550, 
dziśnieńskin — 5000, wilejskim — 
1220. Wil. trockim — 900. 

-- A jakie warsztaty pracy najbar- 
dziej ucierpiały? 

— Bezwzględnie ludność wiejska 
ucierpiała najbardziej. Woda zalewając 
całe połacie ziemi zamuliła je niszcząc 
doszczętnie zasiewy. 

W zalanych wsiach i miasteczkach 
zniszczeniu uległy zapasy zboża i kar 

Ggromne są też szkody w mostach 
na drogach rządowych i samorządo- 
wych, zwłaszcza samorządowych. 

W pow. dziśnieńskim: uszkodzony 
został most na rz. Serwecz (woda wyr 
wała dwa jarzma), zniosło 55 metrowy 
mos* na grobli dziśnieńskiej, zmyło 
ówa mosty na rz. Meniucie. W pow. 
postawskim -— na drodze Postawy — 

zieniec zniosło dwa jarzma mostu, 
arówno jak zniszczeniu uległy dwa 

na 
Uszy i Berezynie. 

W pow. Wilejskim wezbrane wody 
Sosenki wymyły 2 jarzma i uniosły 2 
izbice. oaza 

Most kolejowy w Drui*zalany jest 
dotychczas. Woda sięga 2 mtr. nad 
inostem. 

Prawie wszystkię mosty, a w tej 
liczbie i wileńskie mają zniszczone 
przyczółki. : 

--- Ą straty osób prywatnych? 
— Największe straty poniósł pe- 

wien kupiec drzewny w Drui, któremu 

woda zabrała towaru na sumę 40 tys. 
dolarów. 

Voda zerwała osiem młynów, sze- 
reg domów, poczyniła ogromne spusto 

+ Szenia w podziemiach Katedry oraz po- 
Wyrywała brzegi Wilji i Wilenki w 
samem Wilnie, wobec czego zachodzi 
konieczność uregulowania tych brze- 
fów, które osypują się nadal, zagra- 
żając budynkom. RE 

wszystkich zalanych wodą i zni- 
szczonych budynków mamy na terenie 
województwa 2738 (1498 mieszkal- 
nych i 1240 gospodarczych). 

-- Czy da się już obliczyć straty 
spowodowane powodzią? 

-- Tego obliczyć ściśle jeszcze nie 
RCP. 

* Ponieważ spodziewaliśmy się, wo- 
tec niebvwałych opadów Śnieżnych, 
możliwości powodzi, zawczasu już 
Przygotowaliśmy się do obecnej akcji. 

tym celu powołałem specjalny Ko- 
Mmitet Wojewódzki (z p. Z ja- 

(0 przewodniczącym na czele— przyp. 
Red.) oraz komitety powiatowe, z 
Przew. sejmików powiatowych na 
Czele, które poczyniły przygotowania. 

Cała akcja podzielona została na 
trzy etapy. Do prac w pierwszym nale 
ało: akcja rczsadzania zatorów, mo- 
ilizowanie łodzi, przygotowania i e- 

klęska powodzi na Ziemi Wileńskiej 
wakuacja mieszkańców zagrożonych 
domóstw, oraz przygotowywanie dla 
ewakuowanych miejsc, organizowanie 
kuchni i t.p. 

Powódź zastała nas przygotowa- 
nych. Wszyscy ewakuowani  źnaleźli 
schronienie i wszelką pomoc. 

Właśnie ta pomoc oraz walka z 
przewidywaną epidemją wchodziły w 
progiam drugiego etapu naszego pro- 
gramu prac. 

Dotychczasowe dotacje rządowe 
175090 zł.) pokryły wydatki w związ- 
ku z pracami tych dwóch etapów. 

Obecnie rozpoczęliśmy trzeci, 0- 
statni etap — segregowanie i ewiden- 
cjonowanie strat wywołanych powo- 
dzią oraz pomoc poszkodowanym. 

Tu liczę na ofiarność całego społe- 
czeństwa polskiego, na szeroką akcję 
organizacyj społecznych, na żywioło- 
wy odruch wszystkich dzielnic Polski. 

Straty są kolosalne i rząd sam nie 
może zaradzić. Rzecz jasna, że samo- 
izący same będą musiały szukać dróg 
aby wyjść z ciężkiej opresji, aby nieść 
Efomoc swoim najbliższym. 

— Czy należy sie liczyć z tem, że 
prócz doraźnej pomocy rządowej, o 
której już była mowa przewiduje p. 
wojewoda akcję kredytową Banków 
Państwowych na likwidację strat oraz 
pewne ulgi podatkowe w stosunku do 
poszkodowanych? 

— Bezprzecznie, że nastąpią pe- 
wne indywidualne ulgi podatkowe. Nie 
wątpię, że Izby Skarbowe oraz Dyrek- 
cja Lasów Państwowych przyjdą z 
pomocą powodzianom drogą zmniejsze 
nia podatków oraz ułatwienia kupna 
budulca. 

Ludność, która straciła zasiewy, 0- 
czekuje pomocy” rządowej równołegie 
z którą musi przyjść pomoc Komitetów 
(obywatelskich. 

—-]ak się przedstawia cyfrowo do- 
tychczasowa pomoc rządowa i ofiar- 
ność publiczna? 

— Jak już powiedziałem otrzyma- 
łem 75 tys. zł. od Min. P. i OS na do- 
karmianie powodzian. Pozatem na mo- 
je ręce. oraz pod adresem Komitetu 
Obywatelskiego z gen. L. Żeligowskim 
i JE ks. Biskupem K. Michalkiewiczem 
na czele wpływają ciągle różne sumy. 

Prezes Banku Polskiego nadesłał 
20 tys., PKO — 10 tys., Minist. Rol- 
nictwa przekazało już 20 tys., War- 
szawa —10 tys., Prezydjum Zw. Miast 
Polskich zwróciło się do mnie pe in- 
iormacje o zasięgu klęski. 

Chodzi o to, że Prezydjum * ma 
zwrócić się do wszystkich miast z pro 
pozycją przyjścia z pomocą powodzia- 
nom. Pozatem cały szereg instytucyj i 
osób prywatnych złożyło już różne su- 
my. 

Sądząc ze stanowiska poszczegól- 
nych organizacyj pomoc spoleczenst- 
wa, zainteresowanego niesłychanie lo- 
sem poszkodowanych, będzie tak wy- 
datna, że rany te w znacznym stopniu 
zabliźnią się. 

Zaznaczyć tu też muszę, że Polski 
Czerwony. Krzyż, który przez cały czas 
okazuje wielką pomoc, w zrozumieniu 
tragizmu sytuacji, zrzekł się swego ty- 
godnia zbiórki, tak, że Kom. Obywatel 
ski będzie mógł zorganizować „Ty- 
dzień powodzian'.' 

Jak już zaznaczyłem funduszami 
przeznaczonemi na pomoc powodzia- 
nom dysponować będzie Kom. Obywa- 
telski, do którego należy skierowywać 
podania. Muszą one "być uprzednio sprawdzone przez czynniki miarodajne 
a więc wójta, posterunek pokcji i t.p. 
W powiatach sumami temi beda dy- 
sponować Kom. powiatowe. 

—- Czy powódź należy uważać za 
skończona? 

— Ależ nie. W pow. brasławskim 
i dziśnieńskim sytuacja jest jeszcze da 
leko groźniejsza niż w Wilnie. 

W Dźiśnie woda opadła o 29 cntm. 
jednat jest to poziom o 12 metr. wyż- 
szy od normalnego. 

W całem mieście są obecnie tylko 
trzy ulice niezajane. Gnieźdzj sie tam 
cała ludność, ponad 4 tys. osób. 

W Drui woda opada jednak z 530 
domów dotychczas 290 stoi pod wodą. 

jak mi sygnalizują, w związku z 
opadariem wód powstają nowe prądy, 
które zniszczą niejeden budynek. 
Prócz powodzi mamy w brasławskim 
powiecie epidemię tyfusu. W Drui leży 
24 chorych. W Dziśnie ludność pije już 
wodę przegotowaną i epidemja tam nie 
ze raża. 
Czerwony Krzyż przesyła na miejsce 

punkty żywnościowe, 3 wielkie dezyn 
fektory oraz wagon przyrządów do od- 
kazania studzien. 

W Dziśnie sytuacja poprawiła się 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, 2 М 
Redakcja rękopisów  niezamėowionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia faźwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic 0. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. * 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy — S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

      

  

   

   CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc aa. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co . 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 
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Jeżeli chodzi o poszkodowane skut 

rolnictwo, to tu, zda 

Ciężko los doświadcza Ziemię Wi- 

powsta- kiem powodzi 

Spadłe obiite u nas deszcze spowodowały ponowne podniesienie pozio- 
mu Wilji o 2 cx. Mimo to wszakże powrotnej fali powodzi obawiać się nie 
należy. jedynie niezwykle wnrtki w dalszym ciągu prąd Wilji zagraża w zaa- 

kiejkolwiek wydatniejszej pomocy ze leżałoby: 

strony państwa. Później przyszły la- 1. Wstrzymać natychmiast wsze|-- 
cznym stopniu podmytym brzegom. Nowe niebezpieczeństwo powstało na ta meurodzajów, nieraz tak znacznych, kie egzekucje przymusowe z tytułu po- * 

ulicy Zygmuntowskiej. Woda podmywa stale brzeg, powodując coraz dalsze że zachodziła konieczność akcji dożyw datków państwowych i samorządo- 
usuwanie się buiwaru nadbrzeżnego. Ońegdaj w nocy kilka drzew runęło dO że zachodziła konieczność akcji doży wych, świadczeń socjalnych i ubez- 

rzeki. Ea: ulicy bruk REY > a wiania ludności celem ratowania od pieczeniowych, oraz pożyczek, zaciąg- 
iały sa ie zajęte są Oczyszczani ic z mułu rzec PO Su Е 2 е Е : 

ry pokrywa plena nk Śdóńć atk Bla grubości kilkunastu centy. Śmierci głodowej rolnika producenta I niętych w bankach Pzd : 

metrów. Wobec złośliwych wyziewów wydzielających się z miejscowości po- nawet w ostatnim wyjątkowym roku, 2. zorganizowač akcję dożywiania 
przednio zalanych, zachodzi obawa wytuchu epidemji duru brzusznego, któ- kiedy zpiory nareszcie nie zawiodły, ludności (co zresztą jest już zapocząt- 

ra wybuchła już 5 —= šia ы OE spadek cen produktów rolnych kowane); 
uż w przyszi ygodniu la podjęty prace nad umocywowaniem. rasti Ala ści. £ lidaościć ziarna Re 

aa w Sai rzędzie Paa ul. Zygmuntowskiej, którą wczoraj przekrodi paiezae olsy sa ACZ > e 
listrowała specjalna komisja techniczna Ulicę postanowiono nie zamykać To а Ši ai 

"dla ruch: a jedynie odgrodzić od rzeki. Na brzegu Antokolskim zbadano stan gd 4. stworzyć specjalny fundusz й 
domów i 160 osobom zezwolono na zajęcie swych mieszkań. (Ai, х 1 SI dŁudowy zniszczonych budynków i 

Jednocześnie w celu szvbszego oswobodzenia zalanych mieszkań spro dziś wyjaśnia. przewyższyły najbar- wogóle warsztatów rolnych; 
"wadzono z Warszawy dwie dodatkowe pompy. dziei pesymistyczne przewidywania. 5. odroczyć terminy płatności wy- 

: mienionych wyżej podatków, świad- < a = е Jej skutki byłyby jeszcze większe, o 

Obraz klęski W WOl. Nowogródzkiem czeń i zobowiązań dłużnych, o ile roz= wiele większe, gdyby nie wyjątkowa 

miary klęski nie dadzą dostatecznego 
NGWOGRODEK. (PAT). = Prowizoiyczay bitans strat, wyrażonych przez izacadničnia dia tstanowienia: Mota 

wódź w województwie nowogródzkiem, j.st następujący: Е 

zapobiegliwość władz miejscowych z 

po- wojewodą wileńskim Stefanem Kirti- 

5 S Oa B klisem na czele, który całą swą ener- tarium 
Na terenie województwa wylały rzeki Niemen, Szczara, Serwecz, Dzitwa, Bere- _., , i a $ E * : ы к 

zyna, Lebioda i wszysiiie ich doch, ® gie, zmysł SN S i zdolność Nie mówimy tu narazie 0 innych 
Ponieważ większa część pól jest zalana, zamiilona i niedostępna, nie można je- OPANOWYwania Sy tuacji, włożył z tak iormach pomocy i ulg w związku ze 

szcze Obliczyć wszystkich szkód, W-g prowizor ycznych obliczeń, wysokość szkód, wybitnym wynikiem w akcję ratowni- skutkami powodzi, w danej chwili je- 
nie licząc dróg i mostów, wynosi około 650 tysięcy złotych. W szczególności zni- czą. i je tai aktininyci Lena 
szczonych jest 1500 ba zasiewów, 108 domy zupelnie znžesione, 720 domėw powažnie | Rzecz prosta, przedwcześnie je- g Ž Е 2 у ym: 
uszkodzonych, kiisa tysięcy centnarów ziemniaków oraz paszy w dołach zepsutych. Po- e Na a e gającyc WEZ PSZEFSO =. osowania. 
szkodowanych jes przeszło 2 tysiące rodzin, w tem 670 ucierpiało najwięcej. W czasie - jw h лы У… 5ł 2 W każdym bądź razie w ca- 

powodzi straciło życie 9 osób. Spowocowanyć! powoczią. / ponoc +kształcie nieodzownej pomocy zor- 

Teraz znów — klęska powodzi. 

Jej rzeczywiste rozmiary, 

* (Powódź wyrządziła ogromne szkody na drogach i mostach. Wysokość tych strat nycl: powiatach dotąd znajdują się pod jentować się będzie można tylko 
w-ę tymczasowych obliczeń sięga również 650 tysiecy zł., w czem na drogach państwo- wouą olbrzymie przestrzenie. W nie- mając dokładne W domośći> Gaba 
wych 95 tys. zł. na drogach samorządowych 560 tysięcy, Największe straty poniósł których gminach nie może dojść do (ach. я w 2 ж 

powiat nowogródzki — około 370 tys, dalej stolpecki — około 110 tys. i wołożyński . а2е е 
skutku zbiórka sołtysów, bowiem ist- 
nieje tyłko komunikacja wodna. Co 

się wyłoni z pod wody, w jakim sta- 
nie będą budynki, mienie w nich 

przechowywane, zasiewy, łąki — nie- 

nieczność, by władze miarodajne nie- 
zwłecznie opracowały plan szczegóło- 
wej rejestracji strat i przeprowadziły 
taką rejestrację w możliwie krótkim 
czasie, nie ograniczając się do ogólni- 
kowych doniesień z miejsc o rozmia- 
"ach klęski. 

Według ostatnich wiadomości rząd 
już asvgnował 74 tysiące złotych na 

również około 110 tys. Ponieważ sejmiki nie mają funduszów, a budżety zostały zredu- 

kowane w związż«u z ogólnym %ryzysem, Komieczna jest pomoc na odbudowę zniszczo- 

nych objektów. 

Apel J. E. ks. kardynata Kakowskiego 77797 
JEm.. Ks. Kardynał Kakowski, Arcybiskup Warszawski, wydał zarzą- _ Tem niemniej już teraz można 

dzenie do księży proboszczów i rektorów kościołów warszawskich, aby w zdać sobie sprawę z ogromu klęski. 
najbliższą niedziele dn. 3 maja rb. zachęcał: wiernych do składania ofiar na Jeżeli tylko w Wilnie, szkody są osza- 

rzecz powodzian ziemi Wileńskiej. cowane ńa kilka miljonów złotych, to 
na terenie województwa dojdą one 

л Ž niewątpliwie do kilkunastu: milionów, 

Expose nowego rządu rumuńskiego | possswsć staty wyrządzone przez po 
wódź w powiatach są jeszcze więk- .. ; : : niu do inn t S i BUKARESZI. (PAT), — Hxpose nowego rządu, przedstawione w parlamencie sze, Tam całe miasteczka (Dzisna, Roca ych potrzeb z. 

przez premjera ;orgę, mówi przedewszystkiem 0 projektowanych „reformach. Druja), liczne wioski, pomijając mniej- JośŚci. „ Harski. 

Monarchja mus: odzyskać z powrotem przywileje i prawa, które na szkode swoją zk asie da znatdma taj od wada 

i państwa utracił. w łatach ostatnich, Parlament powinien się zmienić z terenu walk S ТОНа РЕа neg 
partyjnych w istotne przedstawicielstwo swobodnie wyrażonej woli narodu. Regjona. W powiecie Brasławskim  przewidy- E 
lizm, opierający się na zdrowych podstawach niusi przeksztaicić sie w mądrą admini. wać należy zniszczenie ozimin na DZIAN 
strację lokatną. й przestrzeni zgórą 8 tysięcy "ha, w po- „WARSZAWA. ZY. (tel. wł. „Sło- 

Rząd będzie dążył do solidarnego wspó życie wszystkich warstw etnicznych, za wiźcie Dziśnieńskim — 5 tysięcy ha. WA)- Obecni w Warszawie posłowie mieszkujących Rumunję, starajac się „pozyskać współpracę wszystkich obywateli. Ru- Skutkiem powodzi ucierpią nietylko p = WR zorganizowali pomiędzy munja pragnie stosunków przyjacielskich ze wszystkieswi państwami sąsiedniemi. — z ime A molio аи sobą doraźną składkę na rzecz powo- 
końcu expose stw erdza konieczność rozwiązania obecnego parlamentu. A е 8 $run'y dzias na ziemiach północna - wchod- 2 uprawne, na przestrzeni około 50 ty- nich. Zebrano 3 tysiące zł. i sum tę 

* # „r ® 

Niepomyślny stan rokowan morskich 
sięcy ha, oraz łąki i pastwiska na prze- przekazano Marszałkowi Senatu p. Wł. 

ANGIiELSKO-FRANCUSKO-WŁOSKICH 

strzeni około 15 tysięcy ha. Dałej idą Raczkiewiczowi. 
straty w inwentarzu żywym i martwym. 

я Zniszczonych budynków mieszkalnych SPOKO] LONDYN (РА”). — W tetejszych kołach politycznych zapanował. niepokój z PSZCZOny PRE y 
racii niepomyślnego stanu rokowań morsxich angielsko - francusko - włoskich, dotad | $ospodarczych należy liczyć na set- 
bowiem koła brytyjskie ulegały złudzeniu, że zastrzeżenia francuskie będą riogły być ki j setki. Nie będzie ziarna na za- 
usuniete w dniu dzisiejszym. Jednakże wobec wyjazdu Massigiiego do Paryka i zapo- sjetw. Zapasy obornika spłynęły z wo- 
wiedzi powrotu iego do Londynu jasnem jest, że rokowania utknęły na martwym dą. Drogi wymagać będą gruntownej 
punkcie. а 2 ias į r dia o 

Wobec bliskiego terminu wytorów prezydeńta Francji, jest wykluczone, aby przed naprawy, aby pizywrócić komunika szych zaburzeń nie doszło. Fabryki ! 
dokonaniem wyboru r: ad francuski mógł poddać rewizji swe stanowisko oraz przychy- Cię, Zachodzi konieczność budowy no- zz przemy: słowe w Łodzi, Żagłę- 
lić się do kompromisu, proponowanego orzez' Wielką Brytanję, a akcentowanego przez wych mostów, — związane jest to z 2 = owskiem j naitowem były czyn 
Włochy, W tych warunkach w londynie zapanował stan rezygnacji co do możności rydatki koło mili łotych. > WP Ba daleko większym, niż w y. A ygnacj wydatkiem około miljona złotyt latach pofizednich. Skaskować k 
załatwienia spornych punktów przed sesją Rady Ligi, widok zaś co do załatwienia ich | Wyli is GW" iecG: dac: es P Ich. trajkowała znikGs 
w czasie sesji są tutai bardzo pesymistyczne. Massigli opuścił Londyn w dniu dzisiej- a: OSA ma czę Ć robotników. : 
szvm. Delegat wioski Rosso odieżdża w niedzielę. W kołach politycznych uważają pakt tyCZnie, ponieważ trudno jeszcze zor- WW arszawie obeszło się bez 

londyńskiej za zachwiany, a nawet zwołanie konierencji rozbrojeniowej za wątpliwe,  ienfować się dokładnie, które z po- Starćć. Pochody socjalistyczne przede- * . ы ; filowały przez miasto pod eskortą po- -——————3—————-—--——- Me 00 nich naležy wysunąč na C20OWC jicji, Komuniści asiłowaji w kilku punk 
o tyle, że wczoraj zezwoliłem staroś- wojewoda, że omawiając całokształt MieiSCe pod wzgledem przewagi. Nie tach miasta utworzyć własne pochody, 
cie Jankowskiemu wrócić do Głębokie- klęski powodziowej jeszcze raz na term Ulega jednak wątpliwości, że potrzeb- jednakowoż zostali rozproszeni przez 
go. W przeciągu 6 dni.p. starosta wraz miejscu powtórzę to com mówił na pier na jest natychmiastowa, wydatna, na- policię. Kilka osób aresztowano a 
z ludnością okrążony był wodą. wszem posiedzeniu Kom.  Obywatel- leżycie zorganizowana pomoc ze stro- *WÓCH z zostało lekko potłu 

—A czy nie było ofiar w, ludziach? skiego. “ny całego społeczeństwa j państwa. eż a Do zajść poważ 
— Na szczęście, dzięki energicznej . Chcę wyrazić swoje głębokie uzna 7 g WEEK moli > S o wole: jedynie w Lubartowie, akcji przygotowawczej, nie. Prócz chy nie dla tych, którzy z niesłychanym wy __ ł „jk R Li: a. : Bizė I ooski komunizującej samo- ba kilku nieszczęśliwych wypadków, Siłkiem, wśród piętrzących się fal speł czuło otkliwy cios, jaki spotka miesz- pad „chłopskiej zaatakowali szczup 

natomiast donoszono mi o kilku stra- nili swój obowiązek  żołnierski, a kańców Wilna i województwa wileń- ik tamtejsze siły policyjne. Dwóch po- sznych fragmentach powodzi. więc, po za starostą K. Iszorą j jego skiego. Już w kilka dni po otrzymaniu S ciežko rannych od strza- 
W. Drui np. zauważono na wielkiej zastępcą p. ]. Giżyckim: policja m. wiadomości o powodzi, w różnych dA Wóch donmisan оо krze dwoje dorosłych ludzi oraz małe Wilna, jej komendant insp. Izydorczyk, miastach Polski tworzyć się zaczęły > p. : 3 + 

dziecko, gdzieś w in. miejscu zwłoki za posterunek rzeczny (kom. st. post. Zie 17 I SS SH «robne starcia pomiędzy policją a strzelonego człowieka. Płynał z bolsze miec) płk. Landau, por. Cywiński o- komitety obywatelskie niesienia pomo- ogragietanaj wywiązały się na terenie 
wickiej strony. > raz oficerowie i szeregowi 3 p. sap., CY Ctiarom powodzi. Pierwszy, jak na. fabryki papieru w Jeziornie pod War- ‚ Nawiasem mówiąc, o ile po stro- którzy upadając ze zmęczenia ratowali leżało przewidywać, pośpieszył z po- sa > został T poli- nie łotewskiej zorganizowana była na- zagrożone mienie powodzian. Dalej mocą nasz były wojewoda, marszałek Ciant 1 dwóch demonstrantów. 

strony sowieckiej аан нна н kom kłórega ole wina luck УУ Senatu Władysław Raczkiewicz, dając ieina pełny brak jakiejś akcji. Žž cowala przez czas powodzi, i w ten sposób nowy dowód tych ści- IR (PAT). as m 0 
Kończymy wywiad i po wyrażeniu harcerstwu, korporacji Vilnensia i Słych więzów, jakie łączą go z Ziemią 80 R ы т':' bag e OE swego podziwu dla niezwykłej energji Zrzesz. Młodz. Rzemieślniczej, którzy Wileńską. Z zd a 2 ы 'о„еш'е…"ік“ А roka p. wojewody, który przez cały czas po na apel mój pełnili służbe. W jakiej formie i w jakich rozmia- Wajda RUDE dm: 

bio, maibaai byt Jeżeli chodzi o prowincję, to po rach przyjdzie z pomocą rząd — wy- Horszband i inž. Jagidziūski oraz inž, Ro ав piuktach l k zagrožo - 7ą starostami, którzy trwali na stano- jaśni się później. Nie wiemy również, galsti i panna Halina Rychterówna, do któ- ny! pu ch, zapytujemy jeszcze, wiskach, w akcji ratowniczej odznaczy- :_,. rych w Krakowie przyłączyła sie awionetka kto oddał największe zasługi i czyją ły się oddziały KOP, posterunki policji jakie pod tym względem wysuną dczy- RWD. 4 Akademickiego Klubu Krakowskiego pomoc dało się najbardziej wyczńć? oraz straż ogniowa. w.T.  deraty władze wojewódzkie, oraz za- я mjr. Micha- — Korzystan: z okazji, mėwi p. а interesowane zrzeszenia i organizacje. S 

  
nie. Należałoby z tego wnioskować, 
że rząd docenia ogrom klęski i przyi- 
dzie z należytą pomocą i w odniesie- 
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WARSZAWA. 1. V. (tel.=wł. „Sło- 
wa”) Dzień pierwszego maja według 
wiadomości, napływających z całego 
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ECHA KRAJOWE 
  

JODY. 
— Z naszego podwórka. Jaskółki z 

pod naszych strzech, rzadko lecą na szerszy 
świat... Srogie tu zimy, wiosny nieskore, więc 
i cóż dziwnego! Aleści topnieją skrzepnięte 
Śniegi, aleści wymyka się jedna druga, dru- 
ga, chyłkiem trwożliwie... 

Robi się wiosna na dworze, że aż coś 
gmera się w sercu, żeby wylecieć w szerszy 
Świat z pod wioskowej chałupy, jak te trwo- 
żliwe jaskółki... 

Swój u nas świat, swoja polityka. 
Ot niedawno gruchnęła po wioskach 

wieść że do naszej gminy zawitał nowy wójt, 
a właściwie stary nasz znajomy z gm'ny, 
tylko że nowoobrany. Nazywa się p. Cito- 
wicz. Dobry to był jak dotychczas człowiek, 
szczera ruska dusza. Ale jak d«lej będzie — 
sam Bóg wie chyba! Toć to i niedawny p. 
Rudomino jak przysz: dł do nas jako niebo- 
gaty osadniczek, to był słodziutki jak miód, 
jak to u nas mówią popularny, potulny. Nie 
wiele jednak czasu upłynęło, a zyskawszy 
sobie (jak opowiadali bliżsi jego osuby) pro- 

tekcję p. Starosty (a jak mówłą że i dzięki 
temu wybrany) mało nawet z nami pragnął 
gadać. Taki zrobił się był srogi i niedostę- 
pny, że ani się czeg ś dopytać, ani dopro- 
sić, Wszystkoby to jeszcze było dobrze, Ale 
tyle jak mówią zmarnował gospodarstw tyle 
rodzin pozostawiał bez krów, tyle naszej bie- 
dy zlicytował, że nie zostawiwszy po Sobie 
dotrej pamięci, za karbił sobie tylko narze- 
kania i gniew wiosek. Czy jego w tem wina, 
nie wiemy, ale chyba na darmo ludzie nie 
mówią. Zabrał go obecnie p. starosta do Bra 
sławia na wójta, toć to i dobrze, bo tami 

jemu lepiej będzie a i ludzie mądrzejsi... Bie- 
da bo i z Radą tą naszą gminaą! Padatki i 
tak dzięki Bogu wielkie, a jak gmina zdu- 
beltuje a Sejmik poprawi, to więcej gmino- 
wych i sejmikowych niż państwowych. Idą 
i idą nakazy płatnicze do biednych czytać 
nieumiejących sąsiadów, tak że w Suplika- 
cjach Spicwają ludzie pocichu ..od' powie- 
trza głodu, wojny i podatków, zachowaj 
ras Panie“, zaś ogień — to ci coś już do- 
bego nawet; bo spa:ci się jakaś marna 
chałupa, a i grosz masz gotowy i gruby... 
a i podatek jakoś ci opłacić możesz... | 

Jsk wiadomo, naszem  stołecznem mia- 
stem jest miasteczkc Jody, gdyż tutaj mie- 
ści się nasza władza — gmina. Dom mamy 
-— Ci gminny dobry, temi laty wypiękniony, 
żeby przynajmniej świecił za naszą biedę . 
rędzęe tych lat... Frzecież pan starosta na- 
wet czasem przyjedzie „tomobitem” do gmi- 

ry, niechaj-że ma godniejsze przyjecie! | 
Chodzą takie wieści u nas, że na Świe- 

_cie jest lepiej, ale to pewno dlatego, że nas 
tam iuema. Oto naprzykład, opowiadał nam 
jakiś ci z naszych, tutejszy student, że *w 
Warszawie to pan minister  grzeczniejszy 
od naszezo pisarza pana Sawuka, że nawet 
tekę poda człowiekowi, no i wytłumaczy, 
łopatą do głowy wszystko włoży; a my — 
teki lękamy się bardzo władzy Do gminy, 

to już od Sieni idziemy z gołą głową, a do 

_ Starcstwa, to aż włosy stają, kiedy iść trze- 
"ba. Mówi to mówi, ale jak tu wobec tego 
jemu wierzyć? Et, to już chyba bajki... 

Wszystkoby jeszcze ludczej jakoś było, 
gdyby te nasze s e podatki zmałały. 
Choćby już te „pa o mają wielkie gło- 
wy zrachowali jak je i na jednym pa- 
pierku napisali, toby człowiek wiedział, żx 
jak dawniej, zapłaci raz na rok i spokój 
pamski. „A to papierek za papierkiem, jeden 
Gd dregiego lepszy. Coraz to gorsze rzeczy 
„słychać, że już nasza Rada (Gminna pod 
mocnym naciskiem zgóry uchwaliła prosić 
Okręgowy Sąd o pozwolenie sprzedawać 
ziemię za podatki. Z chwilą kiedy to robic 
zaczną, no to spodziewać się trzeba, że nie 
jeden rolnik poderznie sobie gardło odma- 
wiając litanję- do Matki Boskiej. A. jeszcze 
co gorsze, to już zaczynają ludzie coś szep 
tać ccho sobie na uszy... a „szepty chatu 
kubizć” .. 

Narazie niechaj już dość będzie. Słowa 
noje proste, niechaj lecą od nas, cichych 
rolników, w sprawiedliwy Świat — jak trwo- 

  

  

    

         

  

  

  

žirwe jaskółki. Niechaj idą na szerszy 
świat... St. SI. Miejscowy. 

WIDZY 

-- Sprostowanie. W związku z notatką, 
' zamieszczoną w Nr, 83 poczytnego Pisma 
Pańskieco w rubryce „Echą Krajowe”, Wi- 
dze, pod nazwą „Wesoła zabawa”, w imię 
bezstronności, uprzejmie prosimy o zamie- 
szczerie niniejszego sprostowania. 

Podpisany pod artykułem  „Miejscowy”, 
rozmyślnie, w sposób tendencyjny oświetla 
wypadki zaszłe dn. 6 kwietnia. w lokalu 
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Wi- 
azach. Chcąc winowajcę zajścia ukryć, po- 
daje niczgodne z rzeczywistością fakty. Tym 
czasem takty mówią co innego. Oto pod- 
czas wewnętrznej zabawy Stowarzyszenia 
Mł. Pol. akoło godz. 10 wiecz., przemocą 
wdziera się członek związku strzeleckiego, 
Antoni Budrewicz, już sądownie karany za 
burdy i bijatyki Na widok jego wśród obec 
nych budzi się obawa zajścia, gdyż wia- 
dom, že ten Budrewicz przy byle okazji 
ucieka się do - nożowych argumentów. I 
rzeczywiście w parę chwi! później członek 
Stowarzyszenia Januszkiewicz, wychodzi do 
drugiej sali a tu rapada nań Budrewicz i 
przebija g0 nożem. Obecnie ranny walczy 
ze Siniercią, zaś sprawca siedzi na „Łukisz- 
kach", Natomiast „ogólnej bijatyki ze „swin- 
ców ami" nie było. Jest to wytwór wybu- 
jalej fantazji „Miejscowego”, który widocz 
nie naieżv do liczby tych, którzy Stowarzy- 
szeric Młodzieży zwalczają. : Ч 

Ks. Gedymin Pilecki. 

   

  

  

            

> Rzecz dziwna, że w naszych sto- 
_ sunkach literackich nie może się o- 

_ stać trwale i pewnie żadne poczyna- 
nie wydawnicze z zakresu kultury na- 
rodowej. Ciągłość działania kultural- 
nego przez czasopismo rwała się za- 
zwyczaj 2 powodów finansowych: 
kapitał nie był wystarczający, dopływ 
zaś gotówki z prenumeraty'i czytel- 
nictwa nie mógł stworzyć dostatecz- 
nych podstaw istnienia czasopisma. 

_'. Odkąd stworzony został «Fundusz 
Kultury Narodowej cała dziedzina ży- 
cia kulturalnego została ożywiona 
przez silny zastrzyk tak brakujących 
jej zawsze fimansów; nauka odczuła to 
wyraźniej, mniej uprzywilejowana - 
teratura rownież jednak na kilku od- 
cinkach wyraźnie się ożywiła. 

i Przypuszczam, że utrwaliła się też 
świadomość czynników kompetentnych 
iż w naszych warunkach dzisiejszych 
nie można pozostawić niektórych od- 

_ cinków życia literackiego bez opieki 
ё wydatnej ze słrony Państwa, przynaj- 
mniej do czasu wydania ustaw . regu- 
iujących organizację i podstawy fi- 
nansowe literatury polskiej. Powołanie 
Akademji Literatury, wydanie ustawy 

    

   

      

   

    

   

      

_ Pamiętnik Warsz 

MICHALISZKI 
-— Kurs dla zarządów S.M.P. Nad Wilją 

w pobliżu uroczych brzegów „naszych stru- 
micni rodzicy“ w niewielkiej naszej mieści- 
nie cicho było i spokojnie, Pracowały rcz- 
n.aite orzanizacje, pracowało nasze SMP 
męskie i żeńskie s«mopas. Rzadko kto nas 
cdwiedzał. Aż pewrego pięknego poranka 
rozeszła się wieść, że Związetr Młodzieży 
Foiskiej w Wilnie upatrzył Michaliszki jako 
n.ieįsce kursu dla zarządów 5.М.Р. sąsied- 
nich Wyznaczono kurs na dzień 18 i 19 
kwietnia r. b. Jakoż w tym dniu z Wornian, 
Świranek, Kuliszek przybyły druhny i dru- 
Fowit z zarządów SMP mimo złych dróg i 
dość niepewnej pogody. Sumiennie na wy- 
kiady uczęszczały także zarządy dwóch 
SIAP z Michaliszek. Na kursie ogółem były 
22 csoby z pośród zarządów SMP ni licząc 
licznych słuchaczy 7 pośród SMP z Micha- 
szek. 

A cieka vy był te kurs. Słyszeliśmy o ca- 
łokształci. pracy stcwarzyszeniowej: o pra- 
cy ideowej, organizacyjnej, kulturalno-oświa 
towej, p. posobienia rolniczego, oraz wy- 
chowania fizycznego i przysposobienia woj- 
skowego Prelegenr z Wilna byt zasypywa- 
ńv pytaniami, a skrzynka zapytań „(choć z 

padcika od gilz) nic, bardzo Świeciła pust- 
kami 

W sobotę „Ogrisko“ S.M.P. nagle zosta- 

ło obleżone przez „naszych“ i „waszych“. 
Co się stało? Oto orkiestra SMP zagrała, o 

godz 7 wiecz, po przerwie w obradach, 
walczyka. A wiadomo, że orkiestra w Mi- 
chaliszkach i to dęta, rzadka rzecz. Ochoczo 

tawiono się we wiasnem gronie, ale wiado- 

mo, gościnne Ściany „Ogniska*  rozstąpiły 

się i ciekawscy oblegli progi. Tłumy dokoła 
wszystkich okien. Jak na odpuście. Druh 

instruktor z Wilna zaraz skorzystał z oka- 

zii i wygłosił pogadankę: „Jakie powinny 
tyć zabawy w SMP* Zdajemy sobie spra- 

wę z trudności przeprowadzenia tych wska- 

zówek, a'e dołożymy też wszystkich starań, 
by zabawy w naszych SMP wszędzie by 
kiuturalne. Wzorowo i pięknie bawiła 3 

miodzież, przeplatając tańce grami tewarzy- 

skiemi i śpiewem, Aż przyszła godz. 11. Nie 

chcieło się nam rozejść do domów, bo 

crkiestra gra i chęć do zabawy większa. Ale 

trudno, tak b musi. Zebrani odśpiewali 
hymn SMP „Hej dc apelu" i przerwa do 
jutra Ranó, w niedzielę przed sumą mieliś- 
my dwie godziny wykładów, poczem wszy- 

scv na czele z prezesem SMP Michaliszki, 
który niósł sztandar, udaliśmy sie do kościo- 

ia nu sunię. Po sumie w plebanji, pod prze- 
wodnictwepi PW. ks. proboszcza Jana Żyt- 
kiewicza, odbyło się posiedzenie organiza- 
cyjne Patronatów SMP żeńskiego i meskie- 
go wśród licznie zebranej miejscowej inteli- 
gencji. Zebrany Patronat wdał się potem 
grerjalnie na dalsze wykłady, przez co za- 
dokumntował swa łączność w pracy nad 
riodzieża i z młodzieżą, Do wieczora trwa- 
ły mykłady, dyskusje, pytania 

Nad zachód słońca odbyło się zakończe- 
nie kimsu. Pięknie przemówił druh instruk- 
tor Zagrzał do pr mknął kurs PW 
ks, proboszcz Jan Żytkiewicz. Tu muszę 
dodać, że takiego ks, proboszcza, jaki jest 
u nas, życzylibyśmu wszystkim, ale jego 
nikcinu nie damy. On popiera wszelką pra- 
ce społeczną morainie i materjalnie, jest du- 
szą każdej roboty oddanv swym obowiąz- 
bem cały. Nie wszvscy tvlko , umieją tę 
pracę ocenić. Nie dla oceny jednak każdy. 
społecznik pracuje -— dla sprawy! 

Przed SMP naszego Związku leży II 
Zlo* w dniach 8, 9 i 10 maja podczas Kon- 
gresu Eucharystycznego.  -Zebrani wszyscy 
wybieraja sie na Zlot. Wszystkie SMP_ idą 
do Wilna i to pies-o. Brawo! Nie wiemy tyl- 
ko, c« myśla SMP męskie i żeńskie z Gier- 
wiat i Kimieliszek. bo one z niewiadomych 
powodów na kurs nie przybyły. 

Kurs dla Zarządów SMP dał nam dużo 
ówek, pouczeń a grunt i to najważ- 

dei zachęty i zapału do dalszej pracy. 
Oby zwiazek jaknajczęściej te kursy organi- 
zowa!, choć wiemy, że tam w Wilnie, w 
naszej ce" SMP ludzie są zapracowani, 
ale prosimy do nas częściej. „Przechodzień', 

S SŁONIM 
— ©О zwiększenie ilości wagonów w po- 

ciągach, Od pewnego czasz skład pociagów 
osubowyci: na naszych linjach, а specjal- 
nie ra linji Warszawa Wil. — Białystok — 
Earanowicze został znacznie zmniejszony. 
Ostatnio doszlo do tego, że pociąg daleko- 
bieżny na tym odcinku Nr. 721 — 722 ma 
w swym składzie zaledwie 4 (wyraźnie 
czterv) wagony: wchodzi w to jeden wa- 
gon pierwszej. i drugiej klasy, jeden wagon 
Grugiej i trzeciej klasy i dwa wagony trze- 
cej klasy Ta ilość wagonów jest jednak 
iiewystarczajaca. Dlatego też, żywimy na- 
dzieję, że władze kolejowe zechcą załago- 
dzić te rażące braki p dodanie do wy- 
mierionych pociągów jeszcze... po jednym 
wagonie trzeciej klasy. K. 

— Wznowienie ruchu autobusowego w 
powiecie stoniniskim, Od kilku dni wznowio- 
ny został ruch autobusowy na niektórych lin- 
jech w powiecie słonimskim. Mianowicie kur 
sują jaż alut. na odc, Słonim - Różana Słon.- 
Zelwa -— Dereczyn, Dereczyn — Zelwa, — 
Żyrtwicze -- Słonim i Słońim —  Albertyn. 

W najbliższym czasie, prawdopodobnie 
jednak bo obeschnięciu dróg, zostanie uru- 
chon'iona linja autobusowa Słonim --- Ko- 
ziowszczyzna — Zdzięciół — Nowogródek 
t inne, dalekobieżne. 

W związku z nowiemi świadczeniami, ja- 
kiemi zostali obciążeni przedsiębiorcy samo- 
chodow:, kwestją komunikacji autobusowej 
wymaga omówieinia,-do którego powrócimy 

  

   

  

     

  

  

  

  

  

   

   

   
  

    

   
   

  

       

  

  

  

   

  

    

   
    

  

    

      

    

awski 
bibljotecznej, ustanowienie podatku 
od wydawnictwa klasyków wszystko 
to zwolni Państwo od świadczeń wy- 
bitniejszych na rzecz literatury a przy- 
najmniej w wielkiej mierze przerzuci 
troski organizacyjne z organów pańs 
stwowych na reprezentację samej  li- 
teratury. : 

Jednym z dodatnich objawów po- 
wołania Instytucji Funduszu Kultury 
Narodowej było zapoczątkowanie wy- 
dawnictwa pisma perjodycznego p. t. 
„Pamiętnik Warszawski“, pod reda- 
kcją Wacława Berenta. 

Przed rokiem zdawałem na tem 
miejscu czytelnikom relację z oceny 
rocznika pierwszego „Pamiętnika 
Warszawskiego*, pozostającego po- 
dówczas pod redakcją Berenta, a wy- 
chodzącego jako kwartalnik. „Pamięt- 
nik* ówczesny nawiązywał wyraźnie 
do tradycji swych antenów w Pol- 
sce —czasopisma kulturze narodowej 
poświęconego—uległ, oczywista, tyl- 
ko pewnym zmianom, podyktowanym 
okolicznościami i czasem wydania. 

Od rocznika drugiego zmieniła się 
redakcja i—forma czasopisma. W 
miejsce Bereuta przyszli: L. H. Mor- 

   

5 ВОМО 

- Nowa misja ambasadora Sacketta 
POGŁOSKI LONDYŃSKIE O CELU PODRÓŻY DO WASZYNGTONU 

LONDYN. (PAT). --- W Londynie kursują wiadomości, że Niemcy 
przedstawiły ambasadorowi amerykańskiemu w Berlinie Sackettowi żądanie 
Niemiec rewizii reparacyj, prosząc równocześnie aby Ameryka podjęła ini- 
cpjatywę konsultacji z innemi mocarstwami w tym celu. „Daily Telegraph“ 
twierdzi, że p zedłożenie Hooverowi 
podróży Sacke:ta do Waszyrgtonu. 

Żądania Niemiec jest głównym celem 

W kołach politycznych wyrażaja przypuszczenie, że Niemcy umyślnie 
w;stąpiły obecnie, licząc na to, że w okresie wizyty czerwcowej Brueninga 

  

i Curtiusa w Lcendynie inicjatywa amerykańska będzie już faktem dokonanym, 
co ułatwi Brueningowi wszczęcie z Mac Donaldem dyskusji na ten, tak nie- 
popularny w W:elkiej Brytacji, temat, jak wiadomo bowiem Wielka Brytanja 
byłaby pierwszą oliarą rewizyi, traćąc zdobyte z trudem przez Snowdena w 
Hadze korzyści 

„Germania“ 9 konfl 
BERLIN. (PAT) — Organ kanclerza 

ikcie polsko-gdańskim 
Brueninga „Germania* w artykułe, omawia- 

jącym konilikt polsko - gdańsk, wyraża przekonanie, że wysunięcie kwestji niemiec- 
kiego wschodu nastąpić masiałohy zupełnie niezależnie od ostatnich wydarzeń w sto- 
surkach między Polską a w. m. Vidańskiem Graz od powstania portu konxurencyjnego 
w Gdyni, 

Polska — twierdzi dziennik — ponosi Sama winę, jeżeli w Niemczech coraz więk- 
sze koła dochodza do przekonania, iż żyanie rewizji granic wschodnich i przyłączenia 
korytarza do Rzsszy jest kwestją palącą, Dziś nawet te koła niemieckie domagaja się 
wystąpienia z żądaniami rewizj., które da 
gólnej, były za o.lraczeniem tej sprawy. 

Rada Ligi już na sesji styczniowej wysłuchać niusiała kiłku 

iwniej, w interesie odprężenia atmosiery 0- 

niedwuznacznych — о- 
świadczeń przedstawiciela Niemiec na temat „N'emožliwych do utrzymania stosunków 
na wschodzie niemiecrim*. W niedalekiej 
mcże widownia wiełkiej debaty gdańskiej, 
debatę na temat rewizji. 

Dzień 1maj 
"W Gdańsku 1 aja minął zupełnie sp 

pzyszłości forum vpenewskie stanie się być 
która kunsekwentnie rozwinąć się-może w 

azagranicą 
okojnie, 

« * е 

MOSKWA. (PAT).Dzień 1 maja obchodzona w МозКми2 bardzo uroczyście. Mia 
sto tonęło w powodzi traasparentów i kotoro»       ych szyłdów i napisów, wśród któryct 
często powtarzały się pozdrowienia dla 1iszpańskiej partji komunistycznej i komunisty- 
cznych oddziałów wojskowych w Chinaca. 

W dniu tyn: ra ulicach Moskwy ukazali się milicjanci w krótkich szaro - zielonych 
płaszczach angielskich, hełmach i białych rekawiczkach, przyczem prawie wszyscy no- 

  

wonmundurowan. micjanci wygoleni sa 
na placu Czerworym, pod murami Kremla, 

na п:ойе angielską. Dorocznym zwyczajem 
cdbyła się defilada wojskowa, poprzedzona 

mową Woroszyłowa, po defiladzie oddziałów czerwonej armji nastąpiła defilada orga- 
nizacyj przysposuhien.a woiskow *g0, a nasti 
zawodowych, szkćł i różnych delegacyj przyj 

£pnie rozpoczął się tłumny pochód związków 
dnych. Z pośród delegacyj zagranicznych 

  

wyróżniała się swą liczebnością erupa komunistów niemieckie, występujących częścio 
wło w mundurach organizacji Rothertrontu 

Każda prawe delegacja, jak *ównież noszczególne grupy pochodu, poza czerwone 

mi sztandarami, riosłv jakiś transparent, wzylędnie karykaturę. Dość często powtarzały 

się karykatury, ośmieszające duchowieństwo wszys kich wyznań, różnych zagranicznych   

mężów stanu, członków Ili miedzynarodówki i td, 

+ + 

BERLIN. (PAT). — Mani:estacje pier 
kojny. Prezydent policji berlińskicj zezwołł 
nych i jednej komunistycznej: P, yn 
się wispólne zebranie nartji Socjalistycznej i 

  

    

* 

wszoimajowe miały w Berlinie przebieg spo- 
na cdbycie dwóch manilestacyj socjalistycz- 

ed by'ym pałacem cesarskim w Lustgartenie odbyło 
klasowych związków zawedowych. 

Po zgromadzeniu doszło do bójki między socjalistami a hitlerowcami. Z incyden 

tu tego skorzystali komuniści którzy wywiesili na gmachu uniwersytetu flagę komuni- 

styczną. W godzinach po południowych odbyło się zgromadzenie komufistyczne, na 

którem przemawiało równocześnie 50 mówców. Komuniści rozwinęli ożywioną agitację 

za strajkiem. 
Riko X 

> LONDYN. (AT). — Przez ulice inia 
pierwszomajowy z czerwonemi sztandarami. 
spokoju nie zakłó ono. 

* 

sta przeciąpaął się w piątek zwykły pochód 
„Wedlug wiadomości z całego kraju, nigdzie 

* * 

BUDAPESZT. (PAT), Dzień I maja upłynął w Budapeszcie zupełnie spokojnie. 
Wygląd ulic zupelnie normalny Partja so cjal deniokiatyczna-odbyła na jednem z 
boisk sportowivch obchód pierwszomajowy, w. którym wzięło udział. okeło—8 -tysięcy 
uczestników. Żadnych wypadków nie było, 

* jk 8 

SOFJA. (PAT). — W związku z zapowiedzianemi na dzień 1 maja manifestacjami 
  rząd przedsięw surowe środki 

  

pobiegawcze. Pomimo intensywnej akcji ze strony 
komunistów w caym kraiu panie najzupełniejszy spokój. W Sotji niewielka grupa ro 
botników usiłowała manifestować, lecz bez 

że W 

skutku. Dokonano kilku areszfowań. 
+ 

KOWNO. (FAT) — Dzień I maja minął w całej Litwie spokojnie. Nie zanotowano 
nigdzie żadnych demonstracyj, ani wystąpie. 

  

ń antyparstwowych 

   
   

        

  

     
        

Stynna i nieporównana mączka 
zawdzięczają swoje zdrowie šitą, 

stin i Jan Parandowski, zamiast kwar- 
talnika— zaczął się ukazywać miesięcz 
nik. Nie były to zmiany tylko for- 
malne. Dotknęły one i istoty rze- 
czy. 

Zdawałoby się, że pisma o usta- 
lonym charakterze i typie redakcyjno- 
wydawniczym nie mogą zmieniać swe- 
go oblicza wraz ze zmianą redakcji. 
Jednak czynnik indywidualności re- 
daktora jest tak znaczny, że zadaje 
kłam powyższemu twierdzeniu. 

Niewątpliwie indywidualności re- 
daktorów odbiły się wyraźnie na 
„Pamiętniku Warszawskim*, choć za- 
chował on swój typ zasadniczy. Kwar- 
talnik Berenta przy niepotrzebnym 
dążeniu do „szufladkowania* materja- 
łu odznaczał się większą troską o 
kompozycję ideową zeszytu. Pamięt- 
nik Morstina w luźniejszych ramach 
miesięcznika mógł pozwolić sobie na 
kompozycję mniej zwartą ideowo, na 
zaniechanie metody „szutladkowania*, 
ale jednocześnie przechylił się wyraź- 
niej ku obliczu pisma literackiego, nie 
zaś zagadnieniom kultury, w najob- 
szerniejszem słowa znaczeniu, po- 
święconego. 

. Niesprawiedliwością byłoby twier- 
dzić, że stał się wyłącznie organem 
literackim, zamieszczającym prawie 

„,PWOSPHATINE q 
Ta 

PHOSPHATINE 
ALIERES 

Ządajcie tylko * PHOSPHATINE FALIERES a” 
na całym świecie i wystrzegajcie się wyrobów podrabianych. 

Do nabycia wszędzie 0 

I, QUAI AULAGNIER,ASNIERES-PARIS 

     

   
odżywcza, której miljony dzieci 
ulatwia ząbkowanie iwzmacnia kości 

naną 

wyłącznie wiersze i prozę t. zw.arty- 
styczną. Zawsze miał kącik -dla coz- 
prawy ;o charakterze ogólniejszym, 
filozoficzno-kulturalnym, a niektóre 
zeszyty, jak IV—V r. I i Li II r. III 
wyróżniają się dodatnią kompozycją 
rozpraw, jak i całej treści pisma, na- 
dając mu oblicze miesięcznika po- 
swięconego zagadnieniom kultury, 

„Pamiętnik Warszawski* wykazuje 
anemję na punkcie wspólnym wszyst- 
kim tego typu czasopismom polskim. 
Nie posiada odpowiednio postawio- 
nego działu sprawozdań Zz xsiążek i 
juchu umysłowego wogóle, jak i kro- 
niki bieżącej. A ten dział sprawoz- 
dawczy i kronikarski jest przecież 
wyrazem ogólnym ruchu  intelektual- 
nego u nas, jak i gdzieindziej. Dając 
na tym odcinku taką charakterystykę 
wszystkich czasopism polskich należy 
uczynić wyjątek dla dawnego „Prze- 
glądv Warszawskiego". Wyróżniał się 
on właśnie poza reprezentacyjnym 
„Irontem“ doskonale postawionėmi 
działami recenzyj z książek i prze- 

glądu prasy—tej niezbędnej kroniki 
życia umysłowego, która świadczy o 
jego natężeniu i rozmiarach. 

Sporo można postawić zarzutów 
wszystkim naszym czasopismom (z 
wyjątkiem może doskonale redago- 

W wIRZE STOLICY. 
+ UTRZYMAĆ PERUKI. 

Plac Teatralny jest pełen grubych Żydó- 

wek w perukach i poważnych bredaczy w- 

chałatach. Stoją i patrzą w oświetlone okna 

ratusza. й 

Jakiś naiwniaczek mógłby pomyśleć, że 

to tłum wielbicieś magistratu, że ci lu- 

dzie wyczekują na szczęsną chwilę ujrzenia 

paru ławników lub radnych — nie, nie byli 

to tacy głupcy! 

W ratuszu odbywał się zjazd  legjonu 

kobiet Izraela z calei Polski. Przeszło 500 

delegatek od Kołomyi do Brasławia. dobra 

setka przedstawicielek Warszawy. Ponieważ 

pani prezydentowa nie przybyła. więc na 

henorowem miejscu posadzono żonę cady- 

ka z Góry Kalwarji, a po jej bokach, w 

pierwszym rzędzie klapnęły godnie połowi 

ce niemniej słynnych cadyków z: Warki, 

Aleksandrowa, Białej Podlaskiej, Bełza, 

Kiernozi,  Husiatyna,  Sadogóry, Kocka, 

Parczewa, Końskowoli, Buczacza — ktoby 

tam wyliczył wszystkie te cymełesy. 

Dyskusja była bardzo ożywiona, choć 

e niatrony były jednego zdania. Po 

kszykliwej wymianie zdań, omal nie zakoń- 

czonej rekoczynnemi argumentami, uchwało 

vo jednomyś!nie rezolucje, potępiające no- 

woczesne prądy wśród kobiet żydowskich, 

mianowicie: niechęć do noszenia peruk po 

zamążpójściu, grzeszne zamiłowanie do ki- 

na, do perfum, do pudru, oraz do flirtu z 

nie-kobietami. 

Podczas obrad mężczyźnom na salę 
wstęp był wzbroniony. Dziennikarzom  ży- 

dowskim wyznaczcno miejsce za parawa- 

nem, Jeden z nich wyjrzał niedyskretnie — 

łagodne niewiasty wylały go momentalnie 

    

za drzwi. 

DOBRE POWIETRZE NIE ZASTĄPI 
CHLEBA. 

Wydział przemysłowy magistratu  za- 

skarżył do sądu dyrekcję zakładów meblo- 

wych „Model““. Przestępstwo oczywiście 

streszliwe: hala fabryczna jest za niska o 

2 centymetry! Robotnicy nie mają odpowied 

riej porcji powietrza, duszą się! 

Wydział przemysłowy odmówił niehigje- 

ricznej fabryce koncesji i domaga się jej 

zamknięcia. Niech _ zburzą dach, podniosą 

mury. uczynią przepisom zadość . 

W dzisiejszych czasach, przy takiem bez- 

*obcciu, pozbawiać 25 ludzi warsztatu pra- 

cy z powodu marnych 2 centymetrów 

czyż to nie ironja! 

Sąd uznał, że magistrat nie ma racji. 
Przepisy są dobre, ale wyjątki czasem 

nie zaszkodzą. Powietrze wprawdzie służy, 

robctnikom, lecz chłeb jest im jeszcze po- 

trzebniejszy. 

HISTORJA Z KASJEREM 

warszawskiej  filjij _ Krakowskiego 

stwa Wzajemnych Ubezpieczeń wy- 
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kryto przy rewizji brak 33 tysięcy złotych. 

Okazało że urzędnik tej instytucji kradł 

systematycznie od paru lat — -lecz, będąc 

zawszt uprzedzony, kiedy ma nadejść -te- 

2, biegł w przeddzień do lichwiarzy, 

pożyczał brakującą sumę na 24 godziny, 

wkładał do kasy, i „czekał spokojnie na ko- 

misję, która oczywiście była zadowolona. 

Nazajutrz jaroszewski zwracał pieniądze 

procentem lichwiarzom, 

Przed dwoma dniami kasjer otrzymał 

Sygnał: rewizja: Zaczął biegać, starać sie, 

pukać. Wszystkie źródła wyschły, kryzys tak 

się dał we znaki, że nie zdołał znałeźć 33 

tysiecy, nikt nie miał takiej sumy. 

Ze spuszczoną głową czekał Jaroszewski 

na kornisję, wiedział, co się stanie... 

|- rzeczywiście, osadzono go zaraz 

więzieniu. 
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Dlaczego Kościół za- 
brania palenia ciał? 
(KAP) Na pytanie to odpowiada 

artykuł ks. Jacques Ieolercq'a w bru- 
kselskiej ,„Cite Chretienne“ z dn. 20. 
3. 31. Sprawa krematorjów jest obec- 
nie w Belgji na porządku dziennym. 
Partje lewicowe wniosły projekt usta 
wowego dopuszczanią palenia ciał. Po 
stronie katolików panuje często nie- 
zrozumienie, dlaczego Kościół tak sta 
nowczo przeciwstawia się kremator- 
jom. 

Przypuszczenie, że żądanie Kościo- 
ia by ciała były grzebane w ziemi, ma 
związek z wiarą w zmartwychwstanie 
ciał, jest, oczywiście, argumentem nie- 
poważnym. Pierwszą przyczyną kościel 
na odwieczny zwyczaj grzebania, któ 

  

wanego „Przeglądu Współczesnego”), 
ale przyznać trzeba, że w ostatnich 
czasach niejedno z nch podniosło 
swój poziom i zyskało szersze grono 
sympatyków. 

„Przegląd Warszawski* wyraźnie 
zyskał na współpracownictwie Wacła- 
wa Berenta. Jego „Wywłaszczenie 
muz* doskonały utwór, w którym nie- 
banalna erudycja połączona została z 
mistrzowstwem języka, przyczynił „Pa- 
miętnikowi Warsz.* dużego powodze- 
nia. Również „Tygodnik Ilustrowany“ 
tak szczęśliwie zreorganizowany i od: 
świeżony w ostatnich czasach, zdobył 
spore uznanie przez drukowanie mo- 
nograifi Boya-Żeleńskiego o dawnym 
Krakowie. 

Jak widać ztego— czasopisma na: 
sze odświeżają się i odmładzają. Szkoda 
tylko, że nienormalna atmosiera na- 
szego życia literackiego zatruwa nie- 
którym z pośród nich żywotne Soki 
finansowego łstnienia. Mam tu. na 
myśli fakt zaprzestania subsydjowania 
„Pam. Warsz.* przez „Fundusz Kul. 
tury Narodowej“. 

Jałowa i śmieszna polemika o In- 
stytut Popierania Polskiej Twórczości 
Literackiej odbiła się rykoszetem o 
„Pamiętnik Warszawski. Nie wiem 
jakie powody skłoniły redakcję „Pa- 

Układ handlowy So- 
wiecko-włoski 

Cała prasa włoska poświęca obszer 
ne artykuły podpisanemu dn. 28 bm. 
nowemu układowi handlowemu  so- 
wiecko - włoskiemu. Poprzedni układ 
zawaity został przed 8 miesiącami. Za- 
kupy sowieckie osiągnęły w ciągu tych 
8 miesięcy wartość 150 miljonów lirow 
ti. a 50 miljonów „lirów mniej aniżeli 
przewidywała umowa, określająca ter- 
min i wysokość dokonanych zakupów. 
Ven pomyślny rozwój stosunków han- 
alowych między obu państwami wy- 
wołał potrzebę dokonania pewnych u- 
znpeinień, których wyrazem jest nowy 
układ. Prasa włoska podkresla wielkie 
prerogatywy, które daje ten układ prze _ 
mysłowi włoskiemu. Zgodnie z nowym 
ukłedem iząd sowiecki zohowiązał się 
cokonać zakupów na sumę 350 miljo- 
nów liroów, przyczem otrzymuje w za- 
sadzie kredyt 25 miesięczny z wyjąt- 
kiem zamówień na okręty, w którym 
to wypadku kredyt jest znacznie dłuż- 
szy, zaś w zamówieniach z dziedziny 
metalowej i mechanicznej kredyt został 
ogreniczony do 15.12, a nawet do 9 
miesięcy. Układ obowiązuje do końca 
1931 r., przedłużony może hyć auto- 
matvcznie na ! rok, o ile nie zostanie 
wypowiedziany na 3 miesiące przed 
ermminem jego wygaśnięcia. W układzie 
zastrzeżona jest poza tem klauzula, na 
inocy ktorej rząd włoski może zerwać 
uktad w wypadku, gdy zamówienia 
sowieckie nie osiągna 75 proc. kontyn 
gentu ustalonego umową. 

Rząd włoski udziela gwarancji pro 
ducentom włoskim w wysokości 75. 
proc. każdego z osobna zamówienia 
sowieckiego. Układ wymienia i5 kate 
goryj objektów przemysłowych. jakoto: 
okręty, urządzenia kolejowe, mechani- 
czne, metalurgiczne, górnicze, elketry- 
czne, metalurgiczne, górnicze, elektry- 
ne, Optyczne, miernicze, dalej produk- 
ty chemiczne, farby i t.d. W miarę spła 
cania rat zobowiązań sowieckich, gwa 
sancje rządu włoskiego mogą być pod 
wyższone w zależności od powiększe- 
nia zamówień. Jedynie zamówienia 0- 
krętowe, zgodnie z układem nie prze- 
wyższą 1006 miljonów lirów. Sfery han- 
dłowe włoskie przypisują układowi о- 
groimne znaczenie. nietylko ze wzgłędu 
na możność wyzyskania przez produk- 
cję włoską rynku sowieckiego, lecz ró- 
wnież ze względu na możność zaopą 
trzenia produkcji włoskiej przez surow 
ce sowieckie na dogodnych warunkach. 

„Giornale d'ltalia'* analizując cyfry 
układu dochodzi do wniosku, że układ 
ten jest prawdziwym tekstem współ- 
pracy pokojowej i gospodarczej w zna 
czeniu międzynarodowem tych pojęć. 

  

      

            

    

   
Walerjan Charkiewicz 

Zmierzch Unji Kościelnej na Litwie 
ł Błałorus|-—-szkice historyczne zł. 6.— 

Piacyd Jankowski (John ot Dycalp)— 
życie i twórczość —. ‚ Zł 10— 

Bez steru I busoll (Sylwetka 
x prof. Michała Bobrowskiego)  2.— 

Qstatnia lata Alumnatu Pa. 
płeskiego w Wilnie . 0.60 

„Żyrowice—łask krynice . 0.50 
Pierwsze trudy i walki wi- 

leńskich kolejarzy -: „ 0.88    

 
 

 

 

rego pierwsi chrzešcijanie nie wyrze- 
kali nawet w okresach największych 
prześladowań. Z tą czcią dła tradycji 
chrześcijańskiej łączy się wysokie po- 
ważanie, z jakiem chrześcijanin odno- 
si się do ciała ludzkiego, tej śmier- 
telnej powłoki duszy. Chrześcijanie za- 
wsze wzbraniali się przyspieszać w 
jakikolwiek sposób naturalny proces 
rozkładu ciała; przeciwnie, starali się 
konserwować ciało ludzkie tak długo, 
jak tylko to było możliwe. Trzeciej 
przyczyny takiego a nie innego stano | 
wiska Kościoła należy szukać w tem, 
że zwolennicy krematorjów propaguja 
swoją ideę nietyle z pobudek higjenip 
cznych, ile ze względów antykościel- 
nych. Można śmiało powiedzieć, że, 
gdyby Kościół zezwolił na palenie ciał, 
dzisiejsi zwolennicy krematorjów sta- 
liby się rzecznikami grzebania. Posta- 
nowienia kościelne, dotyczące palenia 
zwłok, zawarte są w 1.203 kanonie 
Codex Juris Canonici. Pozatem istnie- 
ja jeszcze trzy dekrety Kongregacji 
Oficium z lat 1886 — 1897, które wy- 
raźnie zabraniają spopielania śmiertel- 
nych szczątków ludzkich. 

miętnika Warsz.* do zabierania głosu 
w tej polemice, zwłaszcza, że była 
ona niepoważna i tendencyjna, 0 ce- 
lach zupełnie ubocznych, dość, że 
oświadczenie redakcji, zamieszczone 
na końcu zeszytu VIII r. II. z listo- 
pada 1930 r., przerwało dopływ fun- 
duszów z Zarządu Kultury Narodo- 
wej — i pismo, które miało znakomi- 
te podstawy finansowe, utraciło swo- 
ją pewną materjalnie pozycję. 

Nie chcę być mylnie zrozumiany. 
Nie można dla „mamony* poświęcać 
„idei*. Ale doprawdy nie było tu po- 
trzeby ryzykować kapitałem, bo prze- 
cież ani sama sprawa Instytutu po- 
pierania twórczości Polskiej nie wy; 
magała tego, ani też zmuszała te- 
go dyskusja o-tę sprawę. Kiedy zaś 
zdecydowała redakcja „Pamiętnika*, 
że należy jej zamanifestowač swe sta- 
nowisko — to odpowiem redakcji na 
to, że rację tę można byłoby uznać 
w wypadku, gdyby kierował „Pamięt- - 
nikiem* Stefan Żeromski... 

Każdy miłośnik  perjodycznego 
pisma życzyć będzie „Pamiętnikowi 
Warsz.* by zdołał w najkrótszym cza- —° 
sie rozszerzyć podstawy swego finan- 
sowego istnienia, od którego zależy | 
w dużej rierze swoboda dobrego re- | 
dagowania pisma. mł W..P. 

  

      



SŁOWO 
  

TEATR NA POHULANCE Rozwój S. M. P. 
| . RAPACKIEGO: „W CZEPKU URODZONY“ 

Kto chce polskiego bucefała zoba- 
/,_ czyć, typek mocno swojski i zarazem 

spojrzeć miłosnym wzrokiem na te na- 
sze barokowe przywary, prawdziwie 
ekscesv na tle zdrowia, niech pójdzie 
na Pohulankę. Tak się Polacy często 
bawią, jak w tej sztuce, bo inaczej 
przecież nie można nazwać tego życia, 
które Rapacki roztacza na scenie, jak 
bawieniem się. Równocześnie tak się 
Polacy denerwują i irytują, kiedy w 
domu wstaje samorodny talent, nie- 
koniecznie edycja tragicznego janka- 
Muzykanta. 

* Nieokrzesany ten talent wywołuje 
zrazu istną kołowaciznę u swoich. Tu- 
pet jest mocno iritabile, Potem zno- 
wu, kiedy ten talent rozwiera się, jak 
róża na świecie, najserdeczniejsi 
zmieniają front i zaczynają pysznić 
się, aż wszystko trzeszczy. Potem na- 
stępuje znowu osobliwa chwila. Tro- 
chę jest w tem niesmaku, że tak wszy- 

  

jes 

scy, którzy patrzyli krytycznie, a po- 
tem cięli koperczaki , z hypertupetem 
wschodniemu kadzeniu, stają się in- 
teresowni. Że tem, kto dobrze na swym 
śpiewie zarabia, czyż to ma być po- 
wocem, że teraz nawet najbliżsi myś- 
lą tylko o tem, aby to i owo uczknąć 
Skrajności natury. Coś ,niby hypereu- 
ropsjskiego, żądającego aby Świat 
nie tworzył się w ciągu sied- 
miu dni, ale niemal jednej 
ininuty . Nietylko utworzył się, 
ale błyszczał "się zaraz , jak 
samoówar. Potem, skoro się swoje 
sceptycyzmy napróżno wylało, po hy- 
perzrytycznym stanie mózg, który za- 
czysta adorować bożka. Okropne 'tyl- 
ko, że ten bożek niebawem staje 51е 
cielcem złotym, i że niema tego Moj- 
żesza, któryby przegnał tańczących. 
Do gotowego sięgnąć pragną wszy- 
scy, zapomniawszy, że kłody rzucali 
pod nogi. 

Nie "wyobrażam sobie większych 
kontrastów, jak te, które są między 
sztuką aktora Maszyńskiego, a teraz 
aktora Rapackiego. Maszyńskiego u- 
wieńczyła Warszawa łaurem zielonym, 
celebracje odbyły się w Ziemiańskich. 
"Э Rapackim, sądzę, to i owo pójdzie 

przekąsem: już dlatego, że to dobra 
e i mocno wbita korzeniem w 

glębę ojczystą. W Maszyńskiego sztu- 
ce papier i wiele złośliwości, tu zaś 
krew, jak u Fredry. Zapewne konstruk 
cji iredrowskiej nie ma i nasz autor któ 
ry bawi się klockami, jak dzieci. Za to 
klocki cudowne i układanie tych kloc 
ków rzetelne. Rapacki sam posiekał 
siebie na klocki i te klocki ustawia. 
Rodzi się konsekwentna architektura, 
niby bez planu, a przecież do końca 
logiczna. Literackie kalkowanie zgu- 
bione jest. nie daje znać o sobie; da- 

-Ja znać =bujne——pomysły, temperament 
groteskowy i ciepłe nurty, mające w 
sobie słońce narodu 

Rapacki to krew krwi aktorskiej. 
Kropla krwi nie jest u niego nasiąknie- 
ta bibułą przeczytaną. Każda kropla 
krwi jest pełna esencji życia, reflek- 
sów woli j serca. Kaprysy są natury 
sarmackiej i mózg się nie trudzi, aby 
była pustynia w atektach. Na tle dzi- 
siejszych sztuk w Polsce sztuka Ra- 
packiego jest jak wino: Słońce mniej 
jest ukryte i nerwy prędko leczy. 
Smiech, który powstaje, nie jest zło- 
śliwościa pojony, kwasami starczej po- 
lagry. ż 

Dowcip Rapackiego jest jak woń 
tymianku. Nawet ten dowcip o War- 
szawie, przy końcu, już po pierwszym 
która ma nas wszystkich leczyć.” "" 
czepku urodzony stanowi sztukę, którą 
można porównać naprawdę z dobrym 
budynkiem bez erjatzów i czyhania de- 
morów na zdrowie. 

Nas tu, w starej stolicy Litwy, pol 
—©skość Rapackiego na nogi przywraca. 

Śmiejemy się j śmiechem rdzennej Pol 
ski nabijamy humory. Sztuce Rapackie 
go przypatrywać się, to przypatry- 
wać się tańcom naszej dziarskiej ra- 
sy. 

Mazur o niebo uderza, krakowiak 
to powie. Pracuje młynek, -bierze ziar 
no grube, wyrzuca mąkę i mączkę. 
Na dachu bocian turkocze. Zosia, Zo 
sieczka 'w tem wszystkiem jest wier- 
na, w wierności aż zadycznie się, zaci 
na. Jest miłość. ]ak w „Krakowiakach i 
Góralach** rubaszna, lepsza stokrotnie 
niż wylizana po francusku, jak w „Fir 
cygu*. Napewno są we wszystkiem 
zabobony i — co najciekawsze —— na- 
tura je nasza zgaduje. Gdzie jest nasz 
śmiech, napewno się coś czai polskie- 
go mocno. Kto z Izraela, napewno 

| Spyia „W czom djeło?*. Oczywiście, 
pod maską Frania ukrywa się gruba 
ryba. Ktoś być musi, który zapłodnił 
rasę Rapackiego. Nawet w krzesłach 
słyszymy, jak sąsiadka jedna drugiej 
podaje nazwisko śpiewaka, trzęsąc się 
z zadowolenia, że rebus odkryła. 

Wziął w swoje ręce autor rolę 
Franckiniego, poprostu Frania Łąckie- 
go. Śpiewak Aidy wyrasta w Carusa. 
Już mia monokl w oku, a na brzuchu 
kamizelkę Dygasa. (ra śpiewaka 

araki Mamy w nim pysznego 
uika. Aż się cieszymy, że Fertner 

nam daje następcę, choć w nieco in- 
nej edycji.  Kurnakowicz jest z rasy 

Imci Pana Paska. Kiedy wrócimy do 
demu. weźmiemy pamiętniki, aby zo- 
baczyć, czy naprawdę Polska miała 
konterfekt, którym Kurnakowicz nas 
darzył od pierwszego aktu. Czło- 
wicek myśli sobie: Boże, jak się to na- 
tura nasza powoli rozwija! W tym roz 
woju czyż nawet nie jest troche &а- 
mazarna. Na świecie już jest radjo. 
Jutro przez jakieś tele - tele będzie 
można_rozmawiać na odległość z cio- 

ы 

    

cią albo babcią i widzieć tę i ową 
brocawkę na czcigodnem licu. Świat 
się zmienia w nas wciąż afekty króla 
Ćwieczka. Na fundamentach mocno sie 
dzących jest ta nasza natura twardo 
zbudowana. Że za Romy było to i owo 
z wioska, wczorai z francuska, a dziś 
trochę z angielska, nie zmienia sytua- 
cji. Jak ktoś mówił dowcipnie, ukry- 
te „desu” jest sarmackie. 

Kurnakowicza będziemy pamiętali. 
Jego nos, jego szyję, jego płaskie czo- 
ło. Nie zapomnimy formy antypodów 
jego ciała, zwłaszcza, kiedy surdut 
podnosi aby figura pęczniała. Głos je- 
go ina więcej z dojeżdżacza, niż śpie- 
waka z Forli. Tkwi jednak w naszej 
rasie, jest tej rasy sprawdzianem. 
Czyż musi tenor boski mieć, lędzwie 
Apollina, nogi Hermesa i kark Hefej- 
sta, kiedy pracuje dla Aresa? 

Kurnakowicz kocha się w pannie 
Zośji (Zagrobska). Nie można powie- 
dzieć, by za tą Zofją, oko nie biegło, 
zwłaszcza, kiedy przyjdzie Wyrwicz. 
Oto jest szczwany spekulant. Znač u 
Słowian nawet śpiewaka trzeba trzy- 
mać pod batem. Pani Rychłowska jest 
matką śpiewaka, pani Detkowska inną 
matką w tej sztuce. Ta pani Flora - 
Detkowska warta jest medalu złotego. 
Teatr bije brawa. lej oczko, biust, 
Fredrę by pobudziły do napisania je- 
szcze jednej epokowej sztuki. Trzy 
są dzierlatki. Można się zastanawiać, 
jak io Kamińska robi, że jest coraz 
mniejsza, coraz bardziej bliska piersi 
1 pypcia. Rena Sawicka w tej galerji 
ma nerwy, Aniela Lewicka karmelki. 
Wreszcie Kazia Zelwerowiczówna: Ta 
już ra całego idzie, Ma być zapach 
z kuchni, skoro dom jest arcypolski. 

Wreszcie są panowie. Używają, jak 
mogą, Frania klepią lub gładza.. Jest 
Jaśkiewicz, jest Wyrzykowski. Wiesz- 
cie, aby nikomu nie być dłużnym, 
wymieniam dalsze figury opeiy Rapa- 
ckicgo:  Balcerzaka, Sewerynównę, 
Szurszewską, Pichelskiego i te adepikę 
która ma w afiszu kreseczkę. Prawda, 
zapomniałem Karpińskiego, i Hawrył- 
kiewicza. Czyż mam dodać, że reży- 
serował tuz tuzów, sam dyrektor Zel- 
werowicz, aby był rozkoszny zapach 
dobrze pieczonego ciasta? 

Mieczysław Limanowski. 

  

Kiedy przed pięciu laty przystąpio- 
uo Do raz pierwszy do pracy organi- 
zacyjnej па naszym terenie spo- 
tykano się z wieloma trudnościami. 
lslaczego Bo ierma organizacji auto- 
nomicznej, mająca na celu kształcenie 
i urabianie młodych pokoleń, była w 
Jojęciu mieszkańców ziem północnych 
czeniś obcem, a nawęt dziwacznem. I 
trzeba było naprawdę włożyć syzyfo- 
wą piacę, by przeorać ugory analiabe- 
tyzran społecznego. Jednak nasz wy- 
próbowany i najlepszy sposób w pra- 
y — życie codzienne — domagało 

się zakładania SMP, gdzie co lepsza i 
bardziej „otarta* młodzież z zapałem 
oozrawała cele i zadania Polaka-Spe- 
łecznika i w duchu katolickim. Odtąd 
z roku na rok, organizacja nasza za- 
częła nabierać na siłach i każdy mie- 
siąc przynosił coraz to nowe miejsco- 
wości opanowane przez SMP. 

Obok tego — zaczęły szczególnie 
ostatniemni czasy, piętrzyć się różno- 
iodre trudności w pracy organizacyj- 
nej. fednak młodzi bojownicy na tyle 
już sie zahartowali w walce codziennej 
o swój rozwój, że mężnie znosili prze- 
ciwności, a nieraz zdani tylko na sie- 
Ы& -— cichą i rzetelna pracą budują 
pedwaliny przyszłej Polski — Katolic- 
kiej. 

A teraz rzut oka na suche, - Iecz 
jakze wymowne cyfry w promieniu 
ostatnich dwóch lat. Ktoś może zapy- 
tač —- dlaczego właśnie z ostatnich 
dwóch lat — bo — rozwój organiza- 
cji wobec specjalnych trudności — to 
najiepszy argument na korzyść SMP. 
A więc sprawozdanie roczne za; r. 
1929 — SMP 2C6 o ogólnej ilości — 
<491 osób. Natomiast sprawozdanie 
roczne za r. 1930 — liczba SMP 233 o 
ogólne; ilości 6285 osób ponadto w 
okresie sprawozdawczym przybyło je- 
szcze około 2000 osób. Niedość na 
tem, w r. 1929 SMP męskie i żeńskie 
odbyły — 2729 posiedzeń plenarnych 

miały 143 ogniska, 19778 tomów w 
bibliotekach. Rok sprawozdawczy 1930 
przyniósł nam znaczny wzrost wymie- 
nionych pozycyj a szczególnie w dzia- 
le P.R., oraz P. W. i W.F. Cyiry w 
sprawozdaniach rocznych obejmują 
tylko te SMP, które pracowały w cią- 
gu roku, oraz nadesłały na czas spra- 
wozdania do Centrali. Ten kto obznaj- 
miony jest wogóle z pracą społeczną, 
kto zna trudności na naszym terenie 
wśród mieszkańców wsi, kto wogóle 

  

Do ogółu polskiej 
młodzieży V.S.B. 
Otrzymujemy następującą odezwę, któ- 

rą podajemy w skrócie: 

Koleżanki i koledzy! 

Gdańsk naruszył znowu prawa Polski. 

Bandy hitlerowców napadły na polskich 

marynarzy bezbronnych, zbezcześciły bande- 

1ę polskiego okrętu! 

Niedość było protestów naszych z po- 

wodi! gwałtów w Opolu, z powodu prowo- 

kacji Trewiranusa! 

Przewrotność i podstęp krzyżacki wciąż 
działają. 

Musimy się temu przeciwstawić! 

Koieżanki i koledzy! 

Wystąpienie nasze jako polskiej miodzie- 

ży akademickiej jest niezbędne, jest nawet 

xopieczne. Niech wiedzą nasi wrogowie, że 

w kazdej chwili gotowi jesteśmy do odpar- 

cia każdego ich ataku, 

Wzywamy całą młodzież akademicką, 

jak rówinież i wszelkie organizacje podziela- 

jące nasze stanowisko w sprawie na: 

, wiec protestacyjny, który odbędzie się 

w dn. 2 maja, o g. 15 (3-ej) w sali Kasyna 

Carnizonowego (Mickiewicza 13). 

Niech nikogo nie zabraknie na wiecu. 

Legjon Młodych 
Akademicki Związek Pracy 

Dla Państwa. 

OD 8 ZŁ. 

KAPELUSZE 

£. Mieszkowski 
Mickiewicza 22 

оее ВО о 
cos wie о warurkach pracy SMP — 
dopiero zdać sobie może sprawę — 
ileż to zrobiono i robi się dla Polski i 
Fościoła wśród najszerszych warstw. 

Oto mamy już niezadługo 8 maja, 
Zlot młodzieży z SMP! Chociaż bieda 
jest ogólna i teren niesłychanie roz- 
legły — to jednak Druhowie i Druh- 
ny stawią się do Wilna, by podkreślić 
śwą łączność i solidarność w pracy 
organizacyjnej. Więc Druhowie i Druh 
ny, o ile nieraz mówiliście, że tak je- 
steście osamotnieni, że trudno Wam 
wyobrazić, ile to Was iest wogóle — 
przybywajcie па — Zlot — tak na 

   

Zlot — pociągiem, pieszo, rowerem, 
samochodem a może ktoś i przyleci, 
co? — A więc raźno do pracy — na 
Zlot do Wilna 8, 9 i 10 maja. 

Diet I maja upłynął w Wilnie zanolnie spokojni 
w. święcie pierwszomajowem w Wilnie 

uczestniczyły stery robotnicze, organizując 
dwz- odrębne obchody, W jednym obchedzie 
uczestniczyły związki, zrzeszone w Zjedno- 
czeniu Robotniczych Związków  Zawodo- 
wych Ziem Północno-Wschodnich, drugi zaś 
obchód organizowała okręgowa kornisja Kła 
sowyci: Związków Zawodowych,  pozosta- 
jących pod wpływami PPS CKW i Bundu. 
Obchody odbyły się zgodnie z udzielonem 
pozwcleniem. 

Pochód i akademja robotniczych związ- 
ków zawodowych zgromadziły przeszło 600 
uczestników, Pochód posuwał się ulicami ze 
sztardarami i transparentami oraz orkiestrą. 
Qbchód zakończył się wśród zupełnego spo 
koju około godziny 15. 

PPS CKW oraz Bund urządziły 2 odrębne 
akademje, po których uczestnicy obu akade- 
nuj uformowaii wsfółny 
dzie brało udział około 800 uczestników, a 
prawie połowa tej liczby stanowiła młodzież 
żydowska. Niesiono tablice z różnemi hasła- 
mi o treści socjalistycznej, Zarówno podczas 
akadcer.ji jak i pochodu, który. pod koniec 
stopnieł do iiczby około 300 osób, nigdzie 
nie zakłócono spokoju. Pochód doszedł do 
lokaiu okręgowej komisji klasowych związ- 
kow zawodowych i tam, po przemówieniu 
F'zywódców PPS, a mianowicie pp.: wice- 
orezydenta Czyża, radnego  Stążowskiego, 
dr. Dobrzańskiego został rozwiązany. 

w czasie tego pochodu przez ul. Wileń- 
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0 „niewdzi 
Jeden z taranowych argumentów „Spół- 

dzielni' w jej walce o koncesje autobusową, 

stancwi twierdzenie, że „niechno Arbon о- 

trzyma koncesję, bezrobocie 'w Wilnie wzroś 

nie rieporniernie, a tysiące niemal rodzin 

żnajdą się na bruku bez środków do egzy- 

stencįi“. 

Tak mniej więcej głoszą enuncjacje sa- 

inej „Spółdzielni*, tak głoszą .tej „Spółdziel 

ni” przysięgli obrońcy" 
A tymczasem Związek szofersko - kon- 

duktorski chodzi do władz, chodzi do Ma- 

gistratu, chodzi do prasy i powiada: „na 

miły Bóg, udzielcie koncesję Arbonowi, już 
dość mamy „Spółdzielni”! 

Jak to, więc pracownicy sami chcą bez- 

tobocia, sami chcą nędzy, sami chcą  zna- 

leżć się na bruku? Tego jeszcze nie było. 
To rzecz niesłychana! 

Debroczyńcy spółdzielniani mówią pra- 
cownikom: chcemy wam wszystkim dać pra 
cę, chcemy was uchronić od nędzy, głodu 
i bezrobocia, a pracownicy tymczasem gwał 
= chcą tej nędzy. Zadziwiające! Niepoję 
e! 

Ponieważ jednak jest to zbyt daleko po- 
sunięta rozbieżność w opinjach o „intere- 
sie pracowników”, "w związku z ukoncesjo- 
„owanient komunikącji miejskiej Wilna, war 

io zastanowić się nad tem, gdzie racja na po 

parcie swych pozornie paradoksalnych po- 

stulatów wysuwa Zw. Prac. Autobusowych, 

występując wobec t. zw, czynników miaro- 

dajnych. 
Ctóż, racje te dają się sprowadzić do kil- 

ku punktów ukazujących fragmenty kulis 
stosunków w „Spółdzielni. Są to obrazki 
„zeczywiście dość ciekawe. 

Okazuje się, że. określone umowami po 
tory personelu autobusów wypłacane są w 
sposó» pożałowania godny Przy stawkach 
zarobkowych, określonych dla szoferów w 
sumie złotych 240 — miesięcznego u- 
posażenia, dla  konduktorów w sumie 

150 złotych miesięcznego uposażenia, 

zal. 

    
egłości w niewypłaconych poborach  się- 

ja 40000 złotych Jeżeli się uwzględni, 

że autobusy „Spółdzielni* obsługiwane są 
w znacznym stopniu systemem rodzinnym, 

i traktowane jako rodzinne przedsiebior- 
stwa ustalić się da nietrudno, że kwota, 

zaiegłości, którą wymieniłem, przypada za- 

ledwie na pewną część ludzi, zatrudnio- 
uvch na autobusach, co znowu podnosi 

przeciętną normę niewypłaconych zarobków 

przypadającą na jednostkę, 

ecznikach“ 
Normę tę można średnio określić na zł. 

200 — co w zestawieniu z niskiemi staw- 
kami uvosażeniowemi takich np. konduk- 

torów, otrzymujących głodowe 150 zł. mie 

sięcznie, oznacza zaległość wynoszącą po- 

nad miesięczną pensję. 

Istnieje ponoć prawo, zabraniające prze 

irzymywanie zarobków pracownika. Prawo 

to strzeżone jest przez -inspektorat pracy. 

Dziwną jest rzeczą, że w danym wypadku 
P. p. inspektorzy pracy nie interwenjują. 

Qsobną dziedziną stosunków stanowią 

kaucje konduktorshie. Wysokość ich jest 
rozmaita. Rozpiętość sięga” cyfr od 200 

— 709 zł, Kaucje te zostały wpłacone przed 
siębierstwom autobusowym w ogólnej kwo 

cie od 35 —- 40 tys złotych. Miały być one 
zdepenowane w bankach, jak się to zwyk 

le z kaucjami praktykuje. 
Przyczynkiem do rozważań na temat 

Sprawy koncesyjnej mogą być sprawozda 

nia, zaniieszczone niedawno wi prasie  wi- 
leńskiej, a dotyczące rozpraw publicznych 

Sądu. Pracy w Wilnie. Przed Sądem tym 
stateło 5-ciu właścicieli autobusów, oskar 

żonych 0 nieprawne zużytkowanie kaucyj 

pracowniczych na cele swych przedsię- 
biorstw. Wszyscy zostali skazani na grzyw 

nę i areszt. 
Zwiazek szofersko - konduktorski twier- 

dzi, że wśród przedsiębiorców  autobuso- 
wych znaleźli się i tacy, którzy gwoli zmo 
bilizowania większych kwot pieniężnych an- 

gażowali po kilku konduktorów, zgóry wie 

dząc, że nie będą w stanie zapewnić im pra 
cy : pobierając od wszystkich kaucje. 

Zdarzały się wypadki, że poszczególni 
konuuktorzy chcieli porzucić pracę, Zwracali 

Się oni do właścicieli samochodów o zwrot 
kaucyj, Powstawały trudności z odzyska- 
niem tych kwot. Sprawy opierały się o sądy 
i wtcdy ujawniane było, że tytuł własności 

poszczególnych przedsiębiorców do maszyn 
nie istnieje, bowiem  potrafiti cni zcedo- 
wać swe mienie na osoby trzecie, na krew- 
rych lub znajomych. * 

Tak wygląda w świetle materjałów Zw. 
Frac. Autobusowych dobroczynna w stosun 
ku do pracowników działalność „Spółdziel 
ni“. Niema nic dziwnego w tem, że  lu- 
dzie zatrudnieni w takiem przedsiębior- 

stwie radziby te lukratywne posady. czem- 

prędzej pozmieniać, a w każdym razie zmie 
nić pracodawcęt 

Rozumieją oni, że gorzej być już nie nio 

że, a kto wie, czy nie mają racji. Mik. 

hód. W pocho- 

ską z jednego okna na drugiem piętrze spadł 
czy też został zrzucony worek z 

Zawartość worka Spadła na jedną z u- 
czestniczek pochodu. $ 

O ile chodzi o komunistów, to w roku bie 
żącym partja konuanistyczna już od marca 
czyniła intensywne przygotowania do zor- 
ganizowania wystąpień pierwszomajowych. 
Mimo jednak tych przygotowań, w których 
sqecjałnie kładziono nacisk na spodziewane 
masowe wystąpienia bezrobotnych, niezado 
wolonych robotników i t.d., dzień 1 maja 
przyriósł komunistom zupełne fiasco. 

W Wilnie po raz pierwszy od roku 1921 
komuniści nie wnieśli pod żadną legalną fir 
mą podania o zezwolenie na urządzenie ob- 
chodu pierwszomajowego. Dowodzi to, iż 
kierownictwo jednostki zgóry wiedziało, że 
żadna impreza pod egidą komunistów abso- 
lutnie nie uda się. Również nie próbowali 
komuniści w dniu wczorajszym demonstro- 
wać nielegalnie, co także świadczy 0 kom- 
pletnej ich słabości. W ciągu nocy oraz w 
dzień  pierwszomajowy na terenie miasta 
Wilna wywieszony był ukradkiem jeden 
sztandar komunistyczny, a w godzinach wie 
czornych na ulicy Żydowskiej  przyłapano 
kiiku riedorostków i przytrzymano niejakie- 
go Izaaka Gurwicza, Benjamina Gondzina 

"oraz Fajgę Butkowównę, przy których zna- 
leziono odezwy komunistyczne.  Pozatem 
absolntaie żadnych wystąpień ami też prób 
zorganizowania, czy to masówek nielegal- 
nych, czy też demonstracyjnych, nie biorąc 
pod uwagę kilku wyrostków - komsomol- 
ców, którzy w czasie pochodu Bundu u- 
siłowali dostać się do sali przy ul. Końskiej i 
zostali przytrzymani, 

Nad ranem kilku osobników dostało się 
pod składy amunicyjne na Antokolu  usi- 
łując wywiesić sztardar. Żołnierz, stojący na 
warcie strzelił kilka razy, lecz bez skutku. 
Pościg również nie dał rezultatów. 
  

HISTORYJKĄ W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 
  

  

      

Jest to bowiem delegacja 

Od stolarzy ! rymarzy 
Cech ten sławny w naszym mieście 

Cierpiałowe zdanie waży. 

  

  

Poprosili by się udał 

Do Warszawy, bo tam ропо 
Zamek Króla jegomości 

Przez malarzy odnowiono. 
(D. C. N.) 

a ч 

w 

JÓZEF HEJBER 
po krótkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Panu ks 

dnia 1 maja 1931 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mostowej 11, 

roku w wieku lat 66 
do Kościoła 

Św. Ducha odbędzie się dnia 2 maja r. b. o godz. 9 rano, gdzie zostanie 
odprawione nebożeństwo żałobne. 

Wyprowadzenie zwłok na Cmentarz Rossa nastąpi tegoż dnia o g. 6 pp. 
O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych przyjaciół, kolegów 

i znajomych pogiążeni w smutku 

     JÓZEF. tr 
Członek Stowarzyszenia Aupsca i pzm ow ck Chrześcijan 

wiinie 
zmarł dnia 1 maja w wieku lat 66, o czem zawiadamia 

Zarząd Stowarzyszenia Kupców 
| Przemysłowców Chrześcijen w Wiłnie 

ŻONA, DZIECI I RODZINA 

    
      
      

  

Jak będzie potrącony pracownikom magi- 
strackim 15 proc. dodatek 

Przed dwoma diniami podaliśmy, omiawiając posiedzenie Rady Miej- 
skiej, że Rada to uchwaliła wniosek połecający Magistratowi nie wprowadzać 
w życie zaleconej przez władze nadzorcze obniżki poborów pracowników 
miejskich. 

Obecnie dowiadujemy się, że Pan Wojewoda Kirtiklis wystosował do 
Prezydenta m   i»sta p. J. Folejewskiego pismo polecające bezwzględne wyko- 
nanie uprzedniego okólnika w tej materji 1 zaznaczając, że rozporządzenie | 
władz w sprawie obniżenia pcborów musi być zastosowane. 

Ponieważ listy płac były już sporządzone p. Wojewoda zgodził się na 
to, że dodatek ien >edzie obecnie wypłacony z tem, że traktowane to będzie 
jako awans, który przy wypłacie w dniu t czerwca będzie potrącony. 

  

LIST DO REDAKCJI 

Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z artykułem w N-rze „Słową* 

z dnia, 21 kwietna r. b. w którym to arty- 
kule była mowa o „wielkiej aferze oszuka- 
ńczej z maszynami Singera do szycia“ 
wspomniano, że i u znanego przemysłowca-. 
polaka przy ul. Zawalnej, który w dobrej 
wierze maszyny te sprzedawał, skład opie- 
czętowano*. 

Ponieważ 'ja jeden z polaków maszyny 
do szycia, w składzie swoim przy ul. Zawal- 
nej prowadzę, więc niewątpliwie autor jednak 
tego artykułu mnie a nie kogo innego miał 
na myśli; mojego składu nikt nie opie- 
czętował. 

Ponieważ taka wzmianka może posłużyć 
za podstawę do fałszywych, co do mojego 
udziału w wykrytej aferze, wniosków, przeto 
"uprzejmie proszę Pana Redaktora o pozwole- 
nie poinformowania czytelników  „Slowa“ 
czem właściwie są owe maszyny SINGERA— 
rekonstruowane, któremi od 10-ciu miesięcy 
handluję. 

Przytoczę tutaj ustęp z artykułu Tygod- 
nika Rolniczego z dnia 15 czerwca r. ub. 
tym właśnie maszynom poświęconego: 

Jak wiadomo, rynek wszechšwiatowy 
opanowała jedna potężna firma amerykańska 
i ta, nie mając dzisiaj konkurencji, może po- 
bierać takie ceny, jak jej się żywnie podoba. 
Wprawdzie w Niemczech i innych krajach 
europelskich jest sporo fabryczek wyrabiają- 
cych maszyny te i sprzedających 0 połowę 
od amerykańskich taniej, nie mogą one 
jednak zrobić poważniejszej konkurencji 
owej wielkiej i w każdem miasteczku repre- 
zentowanej firmie, gdyż maszyny te nieraz 
pod względem dobroci pozostawiają dużo do 
życzenia, a i kwestja części zapasowych 
powstrzymuje publiczność od ich (nabywania 
Nabywać bowiem należy te tylko maszyny, 
do których zawsze i wszędzie każdy  dro- 
biazg dostać można, a żadna z fabryk euro- 
pejskich nie doszła do takiej mocy i roz- 
powszechnienia swoich wyrobów. Pozostaje 
więc jedne tylko, powiedzmy  wyraźnie— 
Singera, a te są niedostępne z powodu wy- 
sokiej ceny. 

W ostatnich zresztą czasach zasytuacji tej 
znalazło się wyjście. Oto zjawiły się w 
różnych krajach europejskich a nawet i w 
Polsce, maszyny do szycia nietylko orygi- 
nalne Singera, aie i oryginalne amerykańskie. 
Singera, które są sprzedawane po cenach o 
wiele niższych. Ciekawe to zjawisko tak się 
tłumaczy. W Ameryce (Stany Zjednoczone) 
gdzie to i o pieniądz łatwiej jest ludziom i 
maszyny te, „jako wyrób krajowy; tanio 
kosztują, posiada ją każda kcbieta pracująca, 
każda gospodyni domu. Do niedawna i tam, 
jak u nas, używano maszyn nożnych, ale 
gdy przed pewnym czasem zastosowano i 
do tych maszyn motorki elektryczne, gdy 
zapomocą zwykłego kontaktu ze zwykłą 
instalacją elektryczną w mieszkaniu, można 
ją było w ruch wprawić, poczęto nożne 
wyrzucać do składzików, chociaż one były 
najnowszego systemu, i nabywać, wprawdzie 
tegoż modelu, ale z motorkiem elektrycznym, 
konstrukcyjnie z maszyną połączonym. 

Ponieważ tak zrobiło _ Setki tysięcy, a 
może nawet miljony kobiet (w Ameryce 
elektryfikacja jest powszechną i niema osa- 
dy, któraby ze światła i prądu elektrycznego 
jako siły, nie korzystała więc powstała 
kwestja jakby te dymisjowane = maszyny, 
przedstawiające w swojej masie dużą war- 
tość, zużytkować. Niedługo na to czekano. 
Cto dwuch energicznych wychodźców z 
Europy, którzy w Ameryce dorobili się ma- 
jątku, stworzyło mniej więcej przed dwoma 
laty wielką organizację handlową, mającą na 
celu skup owych ai usuniętych z uży- 
cia, zremontowanie i przez specjalistów 
ipo doprowadzeniu do takiego stanu jak 
nowe—wysyłanie do Europy. 

W maszynach do szycia systemu Singe- 
ra tylko bardzo nieznaczna ilość drobnych 

części składowych wystawiona jest na ener- 

giczniejszą pracę i co za tem idzie — na 

mniejsze lub większe zużywanie się, reszty 

(główne części maszyny) wystarcza na 

parę pokoleń, a kadłub jest wieczny. 
Gdy więc wszystko to co w tej maszynie 
jest trwałe, nabyte zostało za małe pieniądze, 
a dodano do tego tyle tylko ile kosztowały 
nowe części drobne, zamiast znajdujących 
się przy maszynie, a na których dostrzeżono 
ślady zużycia, oraz koszt pracy Specjalistów 
i nowego lakieru, to takie maszyny, fakty- 

cznie niczem nie różniące się od nowych, 

  

  

  

  
Poradnik dla samouków Tem IX (Wy- 

danie nowe). Zoologja I. Wydawnictwo Ka- 
sy im, Alianowskicgo, stę. VII--450 1931. 
lena zł. 15 

Ukazał się tom IX „Poradnika dla Samo- 
uków', wydanego przez Kasę ini. Mianow- 
skiego pod redakcją Stanisława Michalskie- 
go. Jest to pierwszy z czterech zapowie- 
Gziarych tomów Zoelogji, cyklu, któ obej 
mie całokształt nauk zoologicznych, opra* 
cowaniu Zoologji ! wzięli udział profesoro- 
wie uniwersytetów polskich: M. Siedlecki 
(Kraków), W. Roszkowski (Warszawa), H. 
łioyer (Kraków), R, Kozłowski (Warszawa) 
1 K. Kwietniewski (Lwów). 

Książka o objętości około 30 arkuszy dru 
ku utrzyniana jest na poziomie uniwersytec- 
kim. Na treść jej składają się następujące 
artykuły: Wstęp ogólny (charakterystyka 
przedmiotu, zagadnień i metod zoologji, jej 
stosunex do innych nauk i podziałł) Wstęp 
do Stopnia III w studiach zoologji (wskazów 
ki praktyczne jak studjować zoologję na po 
ziomie wyższym, obywając się nawet bez 
wykłądów uniwersyteckich, plan i przebieg 3 
studjów. sposób korzystania z literatury 1 
pomocy naukowych i t.p.), wreszcie arty- 
kuły* specjalne:  anatomja porównawcza | 
zwierząt kręgowych (z oddzie'nem uwzględ 
nieniem zwierząt domowych), anatomja czło 
wieka, anatomia porównawcza zwierząt 
bezkręgowych, paleozoologja. W następnym 
tomie Zoologji, która wyjdzie z druku z koń | 
cem wiosny rb., pomieszczone będą dalsze 
artykuły: historologja (anatomia mikrosko- 
kop wa), embrjologja, fizjologia i psychola- 
gja zwierząt. 

Artykułom towarzyszy obszerna bibljo- 
grafja przedmiotu, chejmująca najważniejsze | 
Graz najnowsze dzieła i podręczniki o cha- | 
rakterze ogólnym i specjalnym, którd ułat- 
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wia wybór książki w studjach i daje obraz | 
pomnikowej literatury współczesnej, 

Poradnik istnieje od roku 1898, od tego 
czasu przeszedł wraz z całą nauką polską | 
ewplucję — z wydawnictwa o charakterze 3 
raczei oświatowym przekształcił się w no- 
woczesny poradnik w studjach wyższych, | 
ułatwiający wejście na drogę samodzielnych 
studiów naukowych, — niezbedny zarówni 
w rękach studenta (w tym przypadku zoolo- 
ga, medyka - teoretyka, paleontołoga, rolni- | 
ka i weterynarza), jak i nauczyciela, a tak- ® 
ze nczonege specjalisty w dziedzinach pokre | 
wnych. 4 

   

  

    

  

   
       

poleca 3 

wu: NASION | wybór е оы 
zbóż jarych: (żyto, owies, pszenica, 
jęczmień) keniczyn i traw oraz strąko- | 

wych produkcji krajowej. — | 
Wszystkie nasiona z gwarancją wysokiego | 
proc. kiełkowania i czystości, na podstawie | | 
Świadectw Stacji Oceny Nasion w Wilnie 
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istotnie mogą być tanio sprzedane i życzy: 
należy, żeby jak najprędzej zjawiły się | 
i unas. Również życzyć należy, żeby mas: 
na do szycia, typu specjalnego, nadająca się 
tak do cienkiej jak również i do grubej tka- 

niny (są takie) znalazła się jak najprędzej w 
liczbie stałych „sprzętów* każdej ch: Dy, 
a umiejętność posługiwania się nią. žeby ko- 
biety wynosiły ze szkół powszechnych. 

Tyle Tygodnik Rolniczy. Od siebie do- 
dam, że praktyka wykazała, iż lepiej j 
jeżeli maszyny przychodzą z Ameryki w 
kim stanie, jak je nabyto (oczywiście be: 
postumentów, stołów i pudeł) a już na miej- 
scu są poddane umiejętnemu i całkowitem 
zrekonstruowaniu, odnowieniu i dokompleto: 
waniu, przyczem części składowe, potrze- — 
bne do zastąpienia usuwanych, nie są wyra: © 
biane tutaj, jak o tem autor wspomnianego 
artykułu mówi, lecz sprowadzane z wielkiej 
fabryki części do maszyn Singerowskich A 

Dreźnie. . За 
Maszyny, któremi handluję dostatec: S 

wykazały, że przy swojej bardzo niskiej ce- 
nie posiadają wysoką wartość. 

    

      

    
    

    

   

   

     
    

  

   

  

KOSZULE ZEFIROWE i jedwabne w największym wyborze 

od zł. 580 gr. oraz bieliznę damską 
poleca 

POLSKI SKŁAD KONFEKCJI 

W. NOWICKIEGO 
Modne krawaty, kołnierzyki, żaboty, apaszki, szaliki i 1 d. | 3 

Własna wytwórnia obuwia. 

        

  

i męską z płótna i jedwabiu do prania $ 

GALANTERJI i TRYKOTAŽY | 
Wilno, Wielka 30. | 

Ceny niskie. _
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Akcja pomocy powodzianom 
— Wileński Komitet Obywateiski 

Niesienia Pomocy Ofiarom 'Powodzi, 
Komitet Wykonawczy zwraca się z 
gorącym apelem do wszystkich orga- 
nizacyj Społecznych aby w miarę sił 
spieszyły we własnym zakresie, z po- 
mocą nieszczęśliwym ofiarom powo- 
dzi, czy to przez urządzanie imprez do 
chodowych, czy też drogą zbierania 
składek. 

Zebrane fundusze prosimy wpłacać 
ra r-k Komitetu w PKO nr. 82100 
„względnie w Kom. Kasie Oszcz. m. 
Wiina ni. 430. 

— Z inicjatywy Wil. Komitetu Obywatel 
skiege niesienia pomocy ofiarom powodzi w 
dnia 1 5m w małej sali konferencyjnej Urz. 
Wojewódzkiego odbyło się zebranie przed- 
stawicielek poszczególnych .organizacyj ko- 
Łiecycn w związku z akcją  powodziową. 
Przewodniczyła p, wojewodzina  Kirtikliso- 
wa. która wyłeniła projekt „Tygodnia Po- 
wodziowego“ (od 10 do 17 maja wł), a 
nie mogąc osobiście wziąć w nim udziału 
z powodu braku czasu, zaproponowała na 
przewodniczącą .p. Izydorczykową. 

De ścisłego komitetu urządzania Tygodnia 
wveszły następujące organizacje: ŹŻw. Pr. 
Qbyw. Kobiet, Rodzina Wojskowa, Narodo- 
wa Org. Kobiet, Zw. Pań Domu, Legjon 
Młodych, Fodzina Policyjna, Kat. Zw. Polek, 

— Artyści Teatrów Miejskich śpie- 
szą z pomocą powodzianom. Artyści 
Teatrów Miejskich zainicjowali „łotne 
koncerty”, które odbędą się w niedzie- 
lę dn. 3 maja w godzinach popołudnio 
wych i wieczorowych w cukierniach, 
kawiarniach i restauracjach wileńskich. 
W koncertach tych pfzyrzekły współ- 
udział najwybitniejsze siły zespołu z 
dyrektorem Zelwerowiczem na czele, 
jako też bawiący obecnie w Wilnie na 
gościnnych występach ulubieniec Wil 
na i Warszawy Jan Kurnakowicz. Do- 
chód z tych koncertów przeznaczony 
będzie w całości na rzecz ofiar powo- 
Qzi. 

— „Czarna Kawa - Dancing" na powo- 
dzian. Chcąc przyjść z pomocą ofiarom do- 

rkniętym klęską powodzi, zarząd Zrzeszenia 
Wnjewódzkiego Związku Pracy Obywatel- 
skiey Kobiet, urządza w nowej sali cukierni 
„Zielonego Sztralla' (Mickiewicza 22) „Czar 
ną Kawę - Dancing", 

Mamy nadzieję, że zaproszeni goście ze- 
chcą Fcznie się stawić na „Czarną Kawę - 
Daiciny*, ze względu na cel, na jaki za- 
bawa iest zorganizowana. 

Początek o godz 23-ej punktualnie. Wej 
ście za zaproszeniami. które można otrzy- 
niać w sekretarjacie Związku (Ostrobram- 
s«2 nr. 10 m. 5) 

Wstęp 2 zł. 

— Pomoc dla powodzian. Zarząd Związ- 
ku Legjopistów i Stow. Rezerwistów urzą- 
dza dziś dnia 2 maja rb. o godzinie 23, w 
2 salach « na werandzie Cukierni B. Sztral- 
la („Czerwonego”) róg Mickiewicza i Ta- 
tarskiej dancing towarzyski, z którego do- 

chod przeznaczony jest na pomoc dotknę- 
tym klęska powodzi, 

Wymienione Zarządy apelują do szerokie 
go ogółu społeczeństwa o poparcie tej akcji 
spciecznei przez jak najliczniejsze przybycie. 

Panie z PZP oraz z Rodziny Wojskowej 
i Policyjnej zajęły się serdecznie przygoto- 
waniami, by rezultat był jak najlepszy. W 
1azie pogody będzie przygrywać  orkie- 
stra wojskowa na werandzie 
Został zaproszony nadto cały zespół arty- 
stów Teatrów Wileńskich. 

— Komitet Pomocy Powodzianom w N.- 
Wilejce. Dnia 30 b. m. w Nowej Wilejce 
zorganizował się Komitet Pomecy Ofiarom 
Powodzi, w skład którego weszli przedsta- 
wicjele wszystkich organizacyj miejscowych, 
wojska i społeczeństwa Adres Komitetu: 
Nowa Wiłejka Magistrat. 

— Lwowscy kadeci — Wileńszczyźnie. 
Klęska powodzi, która dotkneła ziemię wi- 

    

leńską znalazła żywy oddźwięk wśród 
iwowskiej młodzieży kadeckiej, która minio 
ne lato spędziła w obozie nad jeziorem 
Trockiem, Kadeci lwowskiego korpusu, aże 
by zaakcentować węzły, łączące ich z Wileń 
szczyzną, postanowili samorzutnie wszcząć 
akcję społeczną przez zorganizowanie pomo 
cy materjalnej dla powodzian. Akcja ta pro- 
wadzona jest zarówno na terenie samego 
Korpusu Kadetów, jak i w miejscowościach 
w których mieszkają rodziny kadetów. 

Komendant Korpusu Kadetów nr. 1, 
ppłk. dypl. Florek, donosząc o, tem, przesłał 
również na ręce wojewody wileńskiego wy 

razy najgłębszego _ współczucia kadetów 
iwowskich dla Ziemi Wileńskiej. 

  

  

KRONIKA 
    

       

  

SOBOTA 

Dziś Q 
Zygmunta 

jutro 
Kr. Kor. Pol. 

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

тча ТО МО ЗТ r. 

Ciśnienie średnie w mm. 757 

Temperatura średnia -l- 10 
Temperainra najwyższa -|- 11 

Temperatura najniższa -l- 8 

Opad w mm. 5,9 

Wiatr: zachodni 

Tendencja: wzrost 
Uwagi: pochmurno deszcz 

W. s. g. 3 m. 40 

Z. s. g. 6 m. 50 
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KOšCIELNA 

— Wizytacja Arcybiskupa Metro- 
polity Wileńskiego. W ostatnią niedzie 

lę przybył do Kamionki pow. Szczu- 

czyrskiego Arcybiskup  Jałbrzykowski 
cele: przeprowadzenia wizytacji miej 
scowej parafji. 

Zebrane tłumy wiernych witały Ar 
cybiskupa przy brainie zbudowanej sta 
raniem miejscowego Koła Młodzieży 
Wiejskiej. 

MiEJSKA 

— Re ukcje w Kasach Chorych га 
trzy miesiące. W związku z reorganizacją 
Kas Chorych nastąpią znaczne rednkcje per- 
sonelu w poszczególnych Kasach. 

Redukcje te nastąpią nie wczesniej, niź 
za trzy miesiące, t. zn. po ostatecznem zde- 
cydowaniu zarówno podziału terytorjaluego 
na Kasy Okręgowe, jak i ostateczfńiego usta- To 
lenia organizacji administracyjnej nowoutwo- 
rzonych kas, 

- — — Rejestracja lokali letniskowych.  Ce- 
lem ułatwienia organizacjom i instytucjom 
społecznym oraz pracownikom  państwo- 
wymi i społecznym możności łatwiejszego 
otrzymania łokalu na letnisko, kolonię, obóz 
6raz noclegi dla wycieczek -— Kuratorjum 
przeprowadziło na terenie całego okręgu re 
jestrację miejscowości, posiadających włas- 

Ę ne budynki szkolne, nadające się na letni- 
- ska, kolonje, lub jako punkty wycieczko- 

Ё 
"instytucje i osoby zainteresowane mogą 

 €trzymać bliższe danc w tej sprawie w Ku 

- gasława Jasińskiegu odbędzie 

* wolny. 

 demickiego (ul. Wielka 24) odbędzie 

| 9. Bo tańca przygrywać będzie 
_ demickie. Bufet obficie 

ratorjum pokój nr. 25. 

WOJSKOWA. 

— inwalidzi wojenni nie płacą po- 

datku wojskowego. Wobec zdarzających 

się ostatnio wypadków, że lzby' Skarbowe 

wysyłały inwałidom wojennym wezwania 

płatnicze do uiszczenia dodatku wojskowego, 

czynniki miarodajne wyjaśniły, na skutek 

_ interwencji zarządu głównego Związku Inwa- 
lidów Wojeunych R. P., że inwalidzi zwol- 
nieni są od dodatku wojskowego na zasadzie 
rozkazu ministra spraw wojskowych z dnia 
28 listopada 1928 roku. 

) Podoiicerowie rezerwy baczność! Za- 
rząd Kola wileńskiego Związku Podofice- 
rów Rezerwy niniejszem podaje do wiado- 
mości, iż w dniu 3 maja rb. odbędzie się 
cbchód uroczystości 3-go Maja, 

Zbiórka członków Koła Wileńskiego o 

   
gowskiego 4). 

Kołedzy posiadający mundury winni się 
stawić w takowych. | 

Stawiennictwo obowiązkowe. Niestawie- 

nie się na zbiórkę pociągnie za sobą konse- 

kwencje. 

UNIWERSYTECKA 

— Wyłlład wstępny zast, prof. dr. Bo- 
się w Auli 

odzi- 

stęp 

  

Kolumnowej USB w sobotę 2 bm. o 

nie 19 na temat: Nauka a filozofja. 

AKADEMICKA 

› — Sobótka w Ognisku  Akademickiem. 

Dnia 2 maja rb. w salonach Ogniska Aka- 
się 

wielka zahawa taneczna, Początek o godz. 
trio aka- 

zaopatrzony. Wej- 

ście wyłącznie za okazaniem legitymacji a- 
'kademickiej lub karty wstępu. 

— Akademickie. w dniu 3-g0 maja b.r. 
odbędzie się o godzinie 4-ej p. p. zebranie 
organizacyjne Koła Akademików Dziśnian 
przy USB. Komitet organizacyjny w imię 
pracy dla Kresów i akademickiej, serdecz- 
nej przyjaźni, zaprasza Koleżanki, Kole- 
gów (chrześcijan), .wychowanków gimnaz- 
vn. w Dziśnie o jaknajliczniejsze przyby- 

cie (Lokal Rady Opiekuńczej Kresowej, żyg 
murtowska 22, parter, prawe skrzydło). 

—. Komunikat A. K. Misyjnego. Dn. 3 
maja r. b w lokalu Koła (Wielka 64) o 
godz, 12 odbędzie się zebranie Akademi- 
ckiego Koła Misyjnego z referatem kol. Fol 
warskiei na temat: Żarys historyczny norm 
prawnych określających stosunek Portugalji 
do misyj katolickich w kołonjach portuga- 
skich. 

Goście mile widziani. 

RÓŻNE 

— Duchowny zarząd karalmski po- 
daje do wiadomości, iż w dniu 3-go maja rb. 
o godz. 10 min. 30 odbędzie się 'w Kienesie 
Karaimskiej w Wilnie uroczyste nabożeństwo. 

— Artyści-graficy w Wilnie. W dniu 
3 maja w lokalu stałej wystawy sztuki w 
Wilnie przy u!. Wielkiej 14 o godz. 18.30 
nastąpi otwarcie wystawy dzieł, nadesłanych 
przez Związek Polskich Artystów-Grafików. 
Wystawa obejmuje kilkaset wspaniałych drze- 

w otytów,miediorytów, akwafort i autolito- 
grafij i t. p. 

Śto nazwisk artystów, którzy nadesłali 

do naszego miasta swe obrazy: graficy war- 

szawscy: Edmund Bartłomiejczyk, Stanisław 

Ostoja-Chrostowski, Tadeusz Cieślewski jun- 
jor, Edward Czerwiński, Marja Dunin, Marja 
Dziewulska, Bog ia Gardowska-Krasńodębska, 

Wiktorja Geryńska, Adam Herszalt, „Janina 

Konarska, Bronisław Kopczyński, Tadeusz 

Kuliesiewicz, Irena Mińska, Wiktor Pedoski, 

Franciszek Siedlecki, Marja Sieraczyńka, Kon- 

rad Srzednicki, Zofja Stankiewicz, Marja Wol- 
ska-Berezowska, Juljan Bohdanowicz, Józef 

m > 
Z Wieliczki: Władysław Bielecki, Z Kra- 

kowa; Stanisław Jakubowski. Z Bydgoszczy: 
Karol Mądrał. Z Torunia: "Ossecki-Wilk. Że 
Lwowa:, Pioniążek Józef.. 

Z wileńskich artystów nadesłał na wy- 

stawę swe akwaforty p. Jerzy Hoppen. 
— Wilno przesyła pozdrowienia z okazji 

10-lecia powstania śląskiego. W związku z 

obchodem 10-tej rocznicy powstania śląskie 

go, która przypada na dnie 2 i 3 maja i ob 

chodzona jest uroczyście w całem Pań- 

stwie p: wojewodą Kirtiklis wystosował na 
stępująca depeszę: 

Pan wojewoda śląski Grażyński — Kato 

wice, W dziesiątą rocznicę powstania ślą- 

skiego przesyłam na ręce Pana 'Wojewo- 

dy wyrazy gorącego pozdrowienia w imie- 

niu Ziemi Wileńskiej dla bohaterskiej Ziemi 

Śląskiej, Żałuję, że z powodu klęski powo- 

dzi Wilno i Ziemia Wileńska nie mogą po- 
*wszechnie i uroczyście uczcić Waszych bo 

katerskich powstań, które tu dla nas są 
szczególnie bliskie i zrozumiałe. 

Kirtiklis — p. o. Wojewoda Wileński. 
Depesze z pozdrowieniami dla bohater- 

skiej Ziemi Śląskiej w dniu jej święta wy- 
słał prezydent miasta Wi!na Folejewski; U- 

niwersytet Stefana Batorego, Izby Przemys- 
łowe - Handlowa i Rzemieślnicza oraz sze- 

reg organizacyj. » 

— Zarząd Koła Mierników uczniów Pań 

stwowej Szkoły Technicznej w Wilnie skła- 

da podziękowanie b Stowarzyszeniu Mierni 

czych Polskich w Wilnie za przekazanie in 

wentarza i kwoty pieniężnej 400 zł. 95 gr. 

8 rano w lokalu Federacji PZOO (ul. żeli na rzecz Koła Mierników. 

— Wykłady w Wyższej Szkole Instytu- 

tu Niukowe - Badawczego Europy Wschod- 

niej przerwane wskutek zalania gmachu 

Szkoiy przez powódź, zostaną wznowione 

od poniedziałku dn. 4 maja o godz. 17. 

-- Z hołdem do Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej. Tradycyjnym zwyczajem wy- 

ruszyło w dniu wczorajszym haycerska ekipa 

kolarska w składzie: Krupowies W., Nowi- 

kow M. Szuba W., Łocicz A. i Lisatowicz 

W, 7 „Ćząrnej Trzynastki* Wil. Druż. Harc. 

aby w dniu święta narodowego 3-go Maja 
zameldować się na Zamku w Warszawie z 

życzeniami dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej od Harcerstwa województw wileń- 
skicgo i nowogródzkiego 

Adres z życzeniami w pięknie oprawionej 

teczce z kilimków ludowych wykonał druh 

ph. Wasilewski A. 

PRZEMYSŁ I HANDEL 
Ze Stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mystoweów Chrześcijan w Wilnie. Zarząd 
Stowarzyszenia wzywa swoich członków do 

Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło 
    

ogrodowej. g 

5 

wzięcia udziała w nabożeństwie żałobnem 
i pogrzebie ś. p. Józefa Hejbera. Eksporta- 
cja zwłok do kościoła św. Ducha nastąpi z 
mieszkania zmarłego (Mostowa nr, 11) o 
godz. 9-ej rano, nabożeństwo zostanie od- 
prawione około godz. 10-ej, eksportacja na 
cmentarz Rossa nastąpi o godz. 6-ej wieczo- 
rem. 

—. $taranicm Bratniej Pomocy przy gimn 
Zyg. Aug. dnia 2-20 maja o godzinie T-ej 
wieczorem w sali gimnazjum (Mała Pohulan 
ka 11) odbędzie się koncert. Dochód prze- 
AE się na niezamożnych uczniów gimn. 
„A 
— Ze Stowarzyszenia Kupców i Przentys 

słowców Chrześcijan w Wilnie. Zarząd Sto- 
wmzyszenia powiadamia, iż doroczne spra- 

wozdawcze walne zgromadzenie odbędzie 

się w niedzielę dnia 10 maja tb. r. o godz. 

16 w lokalu Stowarzyszenia W razie bra- 

ku quorum, na zasadzie par. 25 statutu 

Stowarzyszenia, zebranie odbędzie się № 

drugim terminie tegoż dnia o godz. 17-ej 
bez względu na iiczbę obecnych członków. 

Na porządku dziennym są sprawy nastę- 

puiące: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego, 

2) Odczytanie protokułu z poprzedniego ze 

brania, 3) Sprawozdanie zarządu, 4) Spra- 

wozdanie sekcji winno-spożywczej, 5) Spra 

wozdanie sekcji bławatno - galanteryjnei, 

6) Sprawozdanie dyrektora Szkół handlo- 

wyci: n/Stowarzyszenia. 7) Sprawozdanie 

nkowe, 8) Sprawozdanie komisji re - 

nej, 0) Wnioski zarządu w sprawach 

sowych, 10) Wprowadzenie 3-eį kate- 

ji składek członkowskich, 11) Uchwale- 

rie preliminarza na rok 1931. 12) Wolne 

wnioski. 
Równocześnie powiadamia się, iż w 

myśl par. 25 statutu Stowarzyszenia, wnio- 

ski członków Stowarzyszenia, spraw tegoż 

dotyczace, winny być składane zarządowi 

prz, mniej na 3 dni przed walnem zgro 

madzeniem. 

TEATR I MUZYKA 
— Dar na powodzian. Dyrekcja teatrów 

miejskich począwszy od dnia dzisiejszego, 

przeznacza 5 proc. dochodu brutto z przed- 

stawień w obu teatrach na rzecz powodzian. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatni 

występ]. Kurnakowicza. Dziś o godz. 8-ej 

wystąpi po raz ostatni w naszem mieście 

znakomity artysta scen stołecznych, ulubie- 

niec publiczności warszawskiej i wileńskiej 

— Jan Kurnakowicz. ` . 

Świetny artysta wystąpi w doskonałej 

komedji W. Rapackiego „W czepku urodzo- 

ny“. Ro!a Frania, , będąca dowcipną „saty- 

ra ne jednego z nejświetniejszych śpiewa- 

ków polskich, daje Kurnakowiczowi Szero- 

kie pole do popisu. Licznie zebrana publicz 

ność «o wieczór gorąco oklaskuje swego u- 

lubieńca. 
SY 

     
     

  

` . 

Dyrekcja teatrów zawiadamia, że bilety 

zniżkowe i kredytowane ważne będą jęszcze 

do dnia 10 maja r. b., po tym terminie zas 

zestaną unieważnione. 

— Teatr miejski w „Lutni*. Wystepy ro- 

syjskiego teatru dramatycznego z Rygi. 

Dziś ostatni dzień występów doskonałego 
Dramatyczne- zespolu _ Rosyjskiego Teatru czne 

go z Rvgi. © godz. $ m. 30 p. p. ukaże się 
oryginalna sztuka    po cenach zniżonyc 

Miasnickiego „Starcza | 

ujrzymy „Еа gwardię, 
gakowa. : = 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 

we. W nadchodzącą niedzielę dnia 3-go ma- 

ja w obu teatrach miejskich odbędą się 

przedstawienia popołudniowe po cenach zni 

żonych. 
; 

W teatrze na Polhulance ukaże się o go- 

„dzinie 4-ej p. p. fascynująca Sztuka Leo 

lenze „W nocy ze środy na czwartek", 

Arcyciekawa ta sztuka ukaże się w niedzie- 

lo pe raz ostatni w sezonie. : 

"W teatrze , Lutnia" ujrzymy © godz. 4-€j 

p. p. również-po raz ostatni -w sezonie prze 

miła komedję Marjusza Maszynskiego „Ko- 

niec 1 poczatek“. 
— Akademija na „Dar Narodowy 3-90 

Maja Polskiej Macierzy Szkolnej."* W dniu 

3-go maja o godz. S-ej w. odbedzie się w 

teatrze na Pohulance uroczysta akademia na 

„Dar Narodowy  3-g0 Maja“. Na program 

tej imponującej uroczystości złożą się: sło- 

wo wstepne, produkcje chóralne, deklamacje 

craz akt I „Młodego lasu" ] E Hertza, 

w wykonaniu artystów teatrów miejskich. | 

Bilety już można nabywać w Polskiej 

Macierzy Szkolni 
— „Sztuba' 

  

miłość”, O godz. 8-ej 
słośną sztukę Buł 

  

k Leczyckiego w teatrze 

„Lutnia“. Arcyciekawa, oryginalna sztuka K. 

Leczyckiego „Sztuba“ ukaże się nieodwołal- 

nie po raz ostatni w sezonie w niedzielę dn. 

3-go maja o godz. 7-ej w. w teatrze „Lut- 

nia. 23 

Cery miejsc normalne, przy ważności 

biletów zniżkowych i kredytowanych. 

— „Szopka polityczna 1931 r.“. W po- 

niedziałek dnia 4-go maja b. r. odbędzie 

się w teatrze „Lutnia” o godz. 7 m. 301 9 

m. 20 w dwa przedstawienia  warszaw- 

skiej „Szopki politycznej”. Impreza ta sta- 

nie sie niewątpliwie prawdziwą atrakcją dla 

publiczności wileńskiej, dzięki rewelacyjnym 

wprost tekstom i piosenkom pióra Hemara, 

Lechonia, i Tuwima. ;W „Szopce“ ujrzymy 

cały szereg wybitnych osobistości ze świata 

polityki. literatury i sztuki. Przedstawia je 

kukiełki, wykonane przez znanego karyka- 

turzyste, Jerzego Zarubę.: + 

L Tubileusz dyr. A. Zelwerowicza. We 

wtorek dnia 5-go maja br. odbędzie się w 

teatrze na Pohuiance 0 godz. 8-ej wiecz. 

cbchćd 30-lecia pracy scenicznej dyr. A. 

Zelwerowicza. Wystawiona będzie najnow- 

sza komedja F. Molnara „Wróżka i adwo- 

kat" z jubilatem w roli dr. Sporuma. 

— ,„Pieśniarze Ghetta". W teatrze 

„Lutnia” odbywają sie wzmocnione próby 

życia z najbliższej polskiej oryginalnej prem 

jery, którą będzie sztuka na tle żydów wiłeń 

skich p t. „Pieśniarze - Ghetta" Andrzeja 

Marka, Autor jest już w Wilnie znany z gra 

nych tu w ciągu ostatnich lat z olbrzymiem 

powodzeniem „Dybuka“ i „Mirli Efros“, w 

jego polskiej adaptacii. W sferach teatral- 

nych spodziewają się, że „Pieśniarze Ghet- 

ta" będą niemniej rewelacyjni, tembardziej, 

że sam antor — będący też utalentowanym 

reżyserem -- osobiście kieruje próbami. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Eeljos — Monte Carlo. 

Hollywood — Na Zachodzie bez zmian, 

światowid — Przedwiośnie. 

Kino Miejskie -— Spowiedź przed sztur- 

mem 

Pan — Żona faraona. 
Casino — Janko muzykant. 

WYPADKI i KRADZIEŻE 
--Złodziej w Katedrze. Na gorącym 

uczynku kradzieży pieniędzy z tacy w 
kościele katedralnym zatrzymano za- 
wodowego złodzieja Poczebuta ' Rafa 
ła, bez stałego miejsca zamieszkania. 

— Postrzelit się policjant. W Kowalczu- 

kach pod Kieną postrzelił się z rewolweru 

w brzuch posterunkowy Franciszek Mince- 

wicz. Rannego pociągiem przywieziono do 

Wilna i ułokowano w szpitalu kolejowym 

na Wilczej Łapie. 

—- Stezały na zabawie. We wsi Szkunci- 

ki gminy hermanowickiej podczas zaba- 

wy wynikła awantura, w czasie której po- 

strzelony został w prawą noge przez Pole- 
skiego Jana mieszkaniec wsi Šzkunciki Tre- 
paczke Bazyl. 

--Kto okradał szatnię USB, 

Ustalono, iż kradzieży płaszczy z sztatni u- 
niwtrsęteckiej przy ul. Zakretowej na szko- 

ŁO w o 

  

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3. 

Kasa czynna 

Od dnia 2do 4 maja 1931 r. włącznie Dędą wyswietlane tiliny: 

„SPOWIEDŹ PRZED $ZTURĄEĄ: 
Komedjo-dramat RE powieści Rajmonda. Aktów 10. W rolach głównych: George Jessel, 

otsy 
Vera Gordi ! 

Ruth Miller. Nad program: „Proszę o podwyžkę“ komedja w 2 aktach. R 
od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Przygoda Tilli''. 

Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30. 

  

  

  

e DZIŚ! Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genjalnego 
EA Ernesta Lubitscha, MONTE CARLO z niezr. pełaą czaru, bohaterką „Parady Mi- 

twórcy „Parady Miłości" i” S li © | lości Jeanette Mac Donald 
: w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, ktėry zachwyvil I oczarowat caly świat. 

Ul. Wileńska 38 Nad program: Atrakcje dzwiękowe. Wszechśw. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny) Polska, Wawel. 
Tai. 926. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. "Nkrótce super przebój śpiewno-dźwiękowy 

„MOJE SŁONECZKO* Janet Gaynor, Charies Farrel. 

Film o którym mówi cały świat. Tri i Dźwięko y ty umfalny Przebój Džwiekowy 

Kino-Teatr 

„Hollywood”' Na Zachodzie bez zmian 
według głośnej powieści ERIKA M. REMARGQUE'A 

Początek seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. 
Ceny zniżone od 60 gr. Film który każden powinien obejrzeć. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

CGIINC 
Dziś! Największy dźwiękowo-śpiewny przebój Polski 

JANKO MUZYKANT Wspaniały i wzruszający do łez dremat ua tle 
ё ё znanej noweli Henryka Sienkiewicza 

W rol. gł. piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, Witold Conti i królowie 
śmiechu Kazimierz Krukowski, Adoif Dymsza, którzy odśpiewają cały szereg piose- 
nek w języku poiskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Foxa*. 

  

  

WIELKA 47. tai. 15-41 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić świąt. o g. 2. Ceny zniżone na picrwszy seans. 
Następny program: Arcydzieło śpiewno-dźwiękowe Pieśniarz Paryża 

z ulubieńcem publiczności Maurice Chevalier w roli tytułowej. 

Najwspanialszy triumf sztuki filmowej. Cudowny hymn poświęcenia i miłości 

KINO ŽOKA FARAONA Opowieść o wielkiej miłości osnuta na tle Starożytnego 
„P A Ne ы Egiptu. Najpotężniejsze i najwspanialsze arcydzieło jakim się 

poszczycić może Kinematografja świata. Wznowienie w nowem literackiem opracowaniu! Nowa edycja! Ilustracja 
Wielka 42. muzyczna orkiestry symłonicznej. W roiachgł. Genjalny ulubieniec EMMIL JANNINGS, Harry Liedike, Albert 

Besserman, i Paweł Wegener, Lidja Salmonowa i iuni. : 
Ceny od 40 gr. Pocz. o godz. 3-ej. W dnie świąt. o godz. 1-ej. 

  

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

poleca 

drzewka owocowe 
doboru odmian ziemi Wileńskiej, wy- 

trzymałe na nasze warunki klimatyczne 

oraz FÓŻE i krZzeWYze szkołek 
miejscowych _ „Lemszczyzna Szczekar- 

ków i „Stanisławów pod Grodnem* 

Ceny niskie.   
Fakt — nie reklama!!! 

Bardzo tanio, dotychczas się nie zdarzało 

Nowootwarty 

SALON móo „BON GOUT"" 
róg Zawalnej 7 i M.Pohułanki 2 m.15 

Męskich i damskich - 
kostjumów, płaszczy, ubrań 
Obstalunki wykonywa się z własnego 
materjału, według ostatnich fasonów 

mód paryskich. 

Punktnalne wykonanie i dogodne 
warunki 

  

RON 

dę Dolinskiego Arona, Nowino Zofji i Narkie 
wicz Wandy, dokonał zawodowy — złodziej 
Witkowski Mieczystaw „Końska 4). Zasta- 
wione przez niega w lombardzie płaszcze 
Gdebrano i zwrócono właścicielom. Wiłko- 
wskiogo aresztowano. 

—- Giy mąż był na przy- 
musowym odpoczynku. Fran 
ciszek Cieszanowskiej wł. piwiarni przy 
ul. Acsenalskiej róg Mostowej odcho- 
dząc do aresztu dla odbycia kary ad- 
ministracyjnej pozostawił żonie 3500 
złotych na zakup towarów. Cieszano- 
wska pieniadze te nosiła przy sobie,, 
obawiając się, by ktoś je nie ukradł. 
W czasie powodzi wyszła do miasta 
w towarzystwie stałego bywalca tej pi 
wiarni, niejakiego Kowalewskiego, któ 
ry wiedzac o pieniądzach, podstępem 
je wykradł. ' 

lakoby Cieszanowska została uśpio 
na przez Kowalewskiego i zawiezio- 
na nau odludzie, gdzie przeleżała kilka- 
xaście godzin. 

Gdy się zbudziła, pieniędzy już nie 
znalazła więc powiadomiła o wypadku 

policję. o 
Kowalewskiego, który nigdzie nie 

był zame!dowany odnaleziono na p 
stawie - «podanego rysopisu i areszto- 
wano. 

--Zemsta złodziei, Kilku nieznanych 
osobników wtarąnęło we wczoraj do 
mieszkania Kaca Izaaka (Sofjanna 4) i 
ciężko go pobili rewolwerami z tego 
powodu, że Kac miał, jakoby wskazać 

policji przyjeżdżających do Wilna na 
występy złodziei. 2 

Utonęła  epileptyczka. = Mieszkanka 

wsi Gajdzie Ojżanowska Amelja, piorąc bie 

liznę w rzece, wskutek ataku epilepsji, wpa 

cła do rzeki i utonęła. ь 
—- Kradzież na poczcie. Kondratowiczo- 
Szmerelowi (Skopówka 6) w Urzędzi2 

wym Wilno I skradziono portiel oraz 
; rośnicę srebrną, Kradzieży dokonał Bła 

żewicz Jėzef (Subccz 14) którego zatrzy- 
mano. 

--Nie udało sie. Na goracym uczynku 0- 

   

Sa 
Po    

  

° radzenia mieszkania przy ul. Ofiarnej 4 zo 

siał zatrzymanv Jambro Lejzer, Zawalna 29. 

— Porzutek w Kasie Chorych. W loka- 

lu Kasy Chorych przy ul Dominikańskiej 

znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 

ckcłe 2 miesięcy, którego umieszczonc w 

przytwku Dzieciątka Jezus. * 

- Розаг. W dniu wczoraįszym nad 

cześcią powiatu baranowickiego przeszła bu 

rza 7 piortmami, W skutek uderzenia pioru- 

na spłonęły doszczętnie zabudowania gospo- 

darcze we wsi Skerynki, gminy dobromy- 

skiej, na szkodę Grzegorza i Dymitra. Mor- 

ganów, Straty wyrządzone pożarem siega- 
ja 3 tysięcy złotych. 

Ofiarv 
Liste składek koła pracowników Oddzia 

łu Zwiazku Sp. Sp. Rz. Pol. w Wilnie oraz 
Oddziału Zw. Śp. Sp. Rzp. P. na powodziań 
w Wileńszczyźnie.: 

1) Malko lan — zł. 5, 2) Karobiejnik zł. 
1, 3) Parafinowicz — zł. 1, 4) Hryszkiewicz 

— 7 3 5) Borkowski — zł. 1, 6) Łabano 

wa — zł. 1, 7) Arechowa — zł. 1, 8) Pauk 

szta -— zł. 2, 9) Oddział zw. prac, —10 

zł. 10) Związek Sp. Sp. R. P. Oddział w 

Wilnie — 20 zł, 11) Karpiński — 1 zł. 12) 
Adamowicz — 50 gr., 13) Symonowicz — 

50 gr., 14) Bielawski — 1 zł. 
Razem złożono 48 zł. 

  

  

    

        

Ogłoszenie przetargu 
DOKTÓR Ad a w. Wilnie (Dyrekcja Robót Publicz- 

ZELDOWICZOWA M komie Rado M nieograniczcny przetarg pisemny na 

KOBIECE, WENE- WA > an e 1iobót na drodze państwowej nr. 3 

RYCZNE NARZĄDÓW I, Na odcinku od km. 31200 (Kottowka) do km. 47326 
MOCZOWYCH (Worona): | : ! : 

6d 12-21 04746 а) robót ziemuvch — — — — — — —m3 80000 
ul. Mickiewicza 24, b) budowa przepustów i mostów betono- 

tel. 277. wych ; żelbetowych w ilości betonu 
i żelbetonu m3 514 

  

I. Na odcinku od km. 47.326 (Worona) do km. 
Dr. Kenigsberg — omihalszki — 12. Wda): ' , sa 
choroby skórne, wene- x) robót ziemnych — — — — — — — m3 70.000 
ryczne i moczopłciowe L) budowa przepustów i mostów betono- 
Mickiewicza 4, wych i żelberowych w ilości betonu 

: i żełbetóni | — = — — — — — m3 955 tel. 10-90. 
Od 9—12 i 4—8 Ii. Na odcinku od km. 62.00 _ (Michaliszki—rz. Wiłja) 

do km. 81.500 (Kurxula — trakt do Swira nr. 3/26). 
+) robot ziemnych m3 120.000 
b) budowa przepustów i mostów betono- 

wych i żeltetowych w ilości betonu 
i żelbetonu — — — — — — — m3 1.050 

Przetzrg odbędzie się w dniu 18 maja br, o godzinie 12-ej 
w południe w lokalu Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
ul Magdzleny ?, pok. 80 

Pisemne oferty winnc być złożone najpóźniej do godziny 
i2-ej w południe dnia 1% n'aja.rb. w kancelarji Oddziału Dro- 
goweżo Dyrekcji Robót Publicznych, pok. nr. 86 

ferty mogą być składane na wykonanie wszystkich, !ub 
poszczególnych robót na jednym, na dwóch lub na trzech od- 
cinkach, 

Oferty winne zawierać: | 
1) Wypełnione ceny jednostkowe na ślepym kosztorysie, 

otrzymanym z bvrekcji Robót Publicznych, z podpisem о- 
ierenta. я 

2) Deklarację ofertową z oświadczeniem, iż znane są ofe- 
rentow' warunki techiiczne wykonania cdnośnych robót i prze- 
opisy M2P o .przetargach L. XVI—1333/30, oraz ogólne wa- 
runki budowy. zatwierdzone przez MRP dnia 24/IV—1928 r. 
*. I1—1077i uzupełrienia rozp. MRP z dn. 28/V—29 r, L. 1—1576 
rtórym poddaje sie bez zastrzeżeń. 

  

ŚMIAŁOWSKA 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, nsnwa Zzinarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, karzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

| KOSMETYKA 
GABINET 

  

RACJONALNĘJ ч 
KOSMETYKI z 3) Wadju a zgodne z wymaganiami par. 5 przepisów Min. 
LECZNICZEJ Pcb. Publ. L. XVI —1333/30. 

WILNO, MICKIEWI- Terrin wykonania robot powyžszych do dnia 1-g0 paž- 
CZA $1 m. 4. dziernika rb. Projekt robót ziemnych, budowy przepustów i 

kobiecą 
rodėsi: 

je, dosko- 
nali, odświeża, nsnwa 
jej skazy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opałanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej. 
Codziennie E 10—8, 

W. Z. P. 43. 

mostów betonowych : żelbetonowych, szkice, profile, warunki 
techniczne i przepisy, ślepy kosztorys, oraz projekt umowy są 
do przeirzenia codziennie od godziny 12-ej do l3-ej w pokoju 
nr. 88 Dyrekcji Robót Publicznych. 

Firmy, stające poraz pierwszy do przetargu na roboty 

ziemne i budowy przepnstów i mostów betonowych w Dyrek- 

cj Robót Publicznych, winne wykazać się zaświadczeniami o 
wykonanych podobnych robotach. 

Dyrezcja Robót Publicznych zastrzega sobie prawo dowol- 

nego wyboru oferenta niezaieżnie od wysokości zaoferowanej 

sumy, względnie nieprzyjęcie żadnej oierty. 

Za Wojewodę Dyrektor inż. 
(—) SIŁA - NOWICKI, 

Za zgodność Hieronim Janczulewicz — sekretarz. 

    

  

9 jp kobiecą 
Żlro dę konser- 
wije, doskonali, odswie- 

Iš G braki i skazy. 
abinet ° 

Kosmetyki 
Lacėniizej Cedi6 

J. Hryniewiczowej. 

ul. WIELKA Ne 18 m.9. 

Przyj.w g. 10-11 4-7 

W. Z. P. Ne 206, 

     

     

  

Instrumenty GEODEZYJNE i 

RYSUNKOWE 

GERLACIĄ 
POLECA 

B po cenach fabrycznych 

IECZYSŁAW 1 EJMO 
PIEEMKILA TWO POCZ) 

Wiino, ui. Mickiewicza 24. Tel. 161 

   

  

Do wynajęcia 
dwa duże, ładne poko- 
je ze wszystkiemi wy- 
godami. Można z uży- 
wałnością kuchni. Ce- 
na przystępna. Oglą- 
dać od godz. 3-ej pp. 
Dąbrowskiego 5 m. 3. 

  

     
  

  

  

Do wynajęcia 
mieszkanie '(w pobliżu 
ul. Mickiewicza)z trzech 

zedam lub ieni 

Folwark "x; Gom w Wilnie * 
obszar 52 ha, wraz z zabudowaniami RÓTNEJ 
  

  

  

  

  
    

    

pokoi, kuchni, przed- w obrębie m. Holszany. Dowiedzieć się: 

pokoju 3 wygodami. przy ulicy Folw Lutomszczyzna, poczta Holszany 

Wykwintnie odremon- Piac Piłsudskie- H. Galperyn, lub Wilno, ul. Piłsudskie- 
towane.  Tatarska 8, go 35, do wynajęcia "go 8 m. 1. < 

zapytać u  dOZOTCY. ewentualnie do sprze- 
=— _ dania. Dowiedzieć się 

Pokój lub dwau. Ofiarna 4, m. 7 do sprzedania 
łazienka, z używalno» telef. 832 Ca 100--150 sążni 
ścią kuchni lub bez _ 
ul. Wiwulskiego 6- ©, —, ul. Bobrujska 26-1 

m. 15 do godz. 1i-tej  Letniska ` 
i od 5—7 wiecz. przy stacji Czarny Bór 

w  folw. - Dusinięta. 
Staw rybny, łodzie do 
korzystania. Wiadomość 

Do wynajęcia 
pokój z wygodami 

  

POSADY | o 

  

Dąbrowskiego 3, m. 6.12 miejscu. Póczta i samotny poszukuję po- 
BLOW 5 telefou Czarny Bór. NE sady do majątku. = 

szem са freblanka- deciwa. Oferty w re- 

  

EE M wychowawczyni dakcji pod W. 
Przybłąkał się Jaja wylęgowe ; W brei b S 

pies fous-terjgr wWkur najlepszych ras i cjami, poszukuje posa- ——— 

dniu 29 kwietnia. Po kaczek olbrzymów — dy od zaraz do dzieci ————— 

upływie tygodnia uwa- sprzedaje codziennie od 5 do 8 lat na wy- POPIERAJCIE 

żam za własnośc. LUB hodowli jazd do majątku. Wia- 

L.0.P.P. 
So 

domość tel. 13-87 Rut- dróbii;Wilno, Legjo- domości w Administra- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 2 

  

  

kowski. nowa 1. cji „Słowa*


