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PRENUMERATA miesięczna 

Z rozporządzenia JE X. Arcybiskupa 

Wileńskiego odbędzie się w Wilnie w 

dniach 8, 9 i 10 maja Archidiecezjalny 

Korgres Eucharystyczny. W dniach 

tych Wilno będzie świadkiem wspa- 

niałej manifestacji wiary Kościoła ka- 
tolickiego i wspólnie z przybywające- 

mi na Kongres licznemi, jak przypusz- 

czamy, rzeszami pielgrzymów złoży 

publiczny hołd utajonemu pod postacią 

ch'eba Zbawicielowi. Nie mamy pod- 
stawy wątp/ić, że Wilno jak zawsze 

dołoży wszystkich starań, aby manite- 
stacja ta wypadła jak najwspanialej, 
przyjęła olbrzymie rozmiary i stała się 
prawdziwym triumtem, godnym naj- 

większej i najwspanialszej tajemnicy 

wiary katolickiej. 

Manitestacja każda, o ile jest zakro 

jona na szeroką skalę, ma to do siebie, 

że staje się skutecznym sposobem bu- 

dzenia ducha i krzewienia pewnej 
idei przez dostarczenie obojętnym rze- 

szom okazji do zastanowienia się i roz- 

myślania. Taki też cel stawia sobie ka- 

żdy Kongres Eucharystyczny, jak 
„świadczy ó tem Breve Piusa X skiero- 

foradujących pod auspicjami 

wane do kardynała Van Rossum, de- 

legata apostolskiego na Kongres Eu- 

charystyczny w Wiedniu 1912 r. W 

breve tem czytamy: „Godni czciciele 

Sakramentu Ołtarza niechaj nie myślą 

tylko o własnej korzyści, ale także pa- 
miętają o tych, którzy w nieświadomoś 

ci, niedbałości, lub obojętności trzyma- 

ją się zdala od daru Boskiego. Niechaj 

oni rozważą sobie, jak społeczeństwo 

ludzkie cierpi, jak jest ociężałe w wy- 
konywaniu cnoty jakiejkolwiek, ponie 

waż trzyma się zdala od tego, co je 

uleczyć może”. Qderwanie myśli na- 

szych od pożerających nas codziennie 

kłopotów chociażby na czas krótki i 
skierowanie ich ku temu, co jest jedy- 

nie koniecznem, to jest zaiste cel god- 

ny wielkich wysiłków. 

W każdej manifestacji brzmi zawsze 
nuta radości į szczęścia. Manifestuje- 

my coś dlatego, że pragniemy podzie- 
lić się z innymi naszem szczęściem, a 

psychika ludzka, jak wiemy, skłonna 

jest zawsze do wzięcia udziału w tem, 
'©o tchnie szczęściem. Dlatego też Kon 
gresy Eucharystyczne stały się środ- 

kiem krzewienia wiary. Widok tysiącz- 

nych rzesz, zespolonych w jedną, jak- 

by rodzinę, przystępujących z radością 

do wspólnej uczty eucharystycznej, za- 

topionych w modlitwie adoracyjnej, 0- 

Samego 
Boga, jest zbyt wspaniały, aby nie 
mógł pociągnąć innych, często osamot 

nionych, pozbawionych idei przewod- 
niej w tem życiu i nadziei na życie 
przyszłe. Nie jeden może przy tej oka- 
zji stwierdzić, że zbyt ponuro wygla- 

da jego życie wobec tej radości, jaka 
ogarnia serce prawdziwie katolickie. 

Olbrzymie rzesze zebrane razem w 
imię jakiejś idei, wytwarzają atmoste- 
rę, która wprost hypnotyzująco działa 
na wszystkich zebranych uczestników. 

Każdy wówczas doświadcza, że się u- 

twierdza jeszcze bardziej w swem prze 

koraniu i w swych zamiarach, gdy wi- 
" dzi, że to jego przekonanie podziela ol- 

ymia ilość ludzi, że wszyscy jak on, 
tego się nie wstydzą, a szczerze i ot- 
warcie wyznają. Świadomość tego do- 
daje mu dużo otuchy i odwagi, pod 
wpływem tej atmosfery psychika jego 
Pogłębia się bardziej, a wola zdobywa 
"owe motywacje. Taką już jest psy- 
Chika ludzka, że często nie wystarcza 

lei wiedzieć o olbrzymiej ilości zwo- 
lenników pewnej idei, ona musi wi- 
dzieć, być przy nich obecną j czar tego 
Goku w siebie wchłonąć. W ten spo- 

Sób Kongresy Eucharystyczne przyczy 
niły się w znacznym stopniu do pogłę 

bienia wiary w Eucharystję, Śmiałego 
lego wyznawania į do rozpowszech- 
nienia praktyki Komunji św. 

„Oprócz tych czysto naturalnych czyn 
ników, zawierających się w Kongresie 
musimy jeszcze bardziej podkreślić 
czynniki nadprzyrodzone. 

W czasach dzisiejszych, gdy je- 
steśmy jakże często świadkami publicz 

z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

nego bluźnierstwa i nawet na szeroką 

skalę — czyż nie powinniśmy się po- 

czuwać do obowiązku również publicz 

nego i również na szeroką skalę za- 
dośćuczynienia za wszystkie zniewagi 

wyrządzone Chrystusowi Panu w Naj- 

świętszym Sakramencie. — Ta myśl 

wyraźnie przebija się w każdym Kon- 

gresie, który w punktach swego progra 

mu nigdy nie pomija odczytania uroczy 

stego aktu zadośćuczynienia i przebła 

gania Najświętszego Sersa Jezusowego 

Kongres Eucharystyczny to modli- 

twa publiczna Kościoła, a do modlitwy 

publicznej Chrystus Pan przywiązał 

specjalne błogosławieństwo. „Gdzie 

się zgromadzi dwóch albo trzech w 

imię moje, tam i ja jestem wpośrodku 
nich*. Jeżeli wierzymy w skuteczność 
modilitwy, jeżeli wierzymy, že modlit- 

wa jest tą siłą, która niebiosa przebi- 

ja i rękę zagniewanego Boga wstrzy- 
muje —- to tem bardziej możemy się 
spodziewać błogosławionych skutków 
po tak wspaniałej modlitwie, jaką jest 

Kongres Eucharystyczny, będący po- 

łączeniem Ofiary Mszy i Komunji św., 

adoracji, spowiedzi, modlitwy ustnej, 
nocnego czuwania. 

Wobec tych wielkich walorów za- 

wartych w Kongresie  Eucharystycz- 
nym staje się rzeczą zrozumiałą, że 

dlaczego zwyczaj urządzania Kongre- 

sów Eucharystycznych z roku na rok 

rozpowszechnia się w Kościełe coraz 
bardziej. 5 

Największe znaczenie posiadają 

kongresy wszechświatowe, których na- 

liczamy już do 30. Odbyły się one w 
następującym porządku: 

Pierwszy w 1881 r. w Lille, drugi w 

1882 w Awignionie, trzeci w 1883 w 

Liege, czwarty w 1885 we Fryburgu, 
piąty w 1887 w Tuluzie, szósty w 1887 

w Paryżu, siódmy w 1890 w Antwe;- 

pili, ósmy w 1893 w [erozolimie, dzie- 

wiąty 1894 w Reims, dziesiąty w 1807 
r. w Paray le Monial, jedenasty w 
1898 r. w Brukseli, dwunasty w 1899 
rokuw Lourdes, trzynasty w 1901 r., 
w Angers, czternasty w 1902 r. w 
Namur, piętnasty w 1904 r. w Ango- 

ulema, szesnasty w 1905 r. w Rzymie, 
siedemnasty w 1906 r. w Tournai, 0- 
siemnasty w 1907 r. w Metzu, dzie- 
wietnasty w 1908 r. w Londynie, dwu- 
dziesty w 1909 w Kolonji, dwudziesty 
pierwszy w 1910 r. w Montreal (Ka- 

nada), dwudziesty drugi w 1911 r. w 

Madrycie, dwudziesty trzeci w 1912 
r. w Wiedniu, dwudziesty czwarty w 

1913 r. w Londynie, dwudziesty szósty 

w 1922 r. w Rzymie, dwudziesty siód- 

my w 1924 r. w Amsterdamie, Ddwu- 
dziesty ósmy w 1926 w Chicago dwu- 
dziesty dziewiąty w 1928 w Sydney 
(Australja), trzydziesty w 1930 r. w 
Kartaginie (Afryka). 

Niektóre z tych kongresów skupia- 
ły wprost imponującą ilość uczestni- 
ków. Pod względem okazałości zew- 
nętrznej niektóre kongresy osiągnęły 
zdumiewające efekty. Ale to tylko stro 
na zewnętrzna, która bezwątpienia 
ma swoje znaczenie, jeżeli jest wyra- 
zen" wewnętrznego usposobienia duszy. 
Dlatego też o tę wewnętrzną stronę 
Kongresy Eucharystyczne troszczyły 
się zawsze najbardziej. Równolegle z 
modlitwą odbywa się na nich intensy- 
wna praca umysłowa w postaci wy- 
głaszania i słuchania referatów oraz 
dyskusyj na tematy najbardziej aktu- 
alne w celu powzięcia pewnych uchwał 
zmierzających do wytworzenia wspól- 
nego, jednolitego frontu do walki z naj 
bardziej rozpowszechnionem złem j za 
pewnienia Kościołowi zwycięstwa. 
Wzrastająca na każdym następnym 

Kongresie liczba uczestników jest naj- 
lepszym dowodem, że praca Kongre- 
sów jest na prawdziwej drodze. 

Pierwszy kongres, który się odbył 

w: Lille zgrómadził zaledwie kilka ty 

sięcy wiernych, na szesnastym zaś i 
dziewietnastym kongresie liczba ucze- 

stników przewyższała już 30.000 z po- 

śród wiernych i dochodziła do 100 z 
pośród biskupów ; kardynałów. Na 
Kongresie w Kolonji w procesji brały 

Е Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów  niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

> kongo Eutaryntyny w Wilnie 

BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

KLECK — Sklep „Jednošė“. 

     
   
    
   

    

PRZED NADZWYCZAJNĄ SESJĄ SEJMU 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE. — PROGRAM ZAJĘĆ SEJMU 

WARSZAWA. 7. V. (tel. wł. „Słowa”). Prace przygotowawcze do dru- 
giej nadzwyczajnej sesji Sejmu w poszczególnych ministerstwach prowadzo- 
ne są w całej pełni. Poza ustawą samorządową i pragmatyką urzędniczą о- 
koło 7 projektów różnych ustaw przedłożyć ma Ministerstwo Reform Relnych 
Wśród tych projektów jeden ma znaczenie zasadnicze. Chodzi mianowicie 
o projekt ustawy o niepodzielności drobnych gospodarstw rolnych. Ustawa 
tego rodzaju wpłynie na zmianę naszej struktury agrarnej, uniemożliwiając 
tworzenie się wskutek podziałów gruntów włościańskich, karłowatych go- 
spodarstw rolnych. 

Delegacja polska na sesję Ligi Narodów 
WARSZAWA. 7. V. (tel. wł. „Słowa*) Dowiadujemy się, że skład 

delegacji polskiej na majowa sesje Rady Ligi Narodów został już ustalony. 
Na czele delegacji stoi minister Zaleski a w skład jej wchodzą dyrektor gabi 
netu ministra p. Szumlakowski, naczelnik wydziału ustrojów międzynarodo- 
wych p. Raczyński oraz kilku jeszcze urzędników MSZ. 

Minister Zaleski wraz z delegacja wyjedzie do Genewy 12-go maja 
ponieważ już w dniu 15-go rozpoczynają się obrady Komitetu Europejskie- 
go a 18-go nastąpi otwarcie sesji Rady Ligi Narodów. 

Ponadto do Genewy wyjechał, gen. Kasprzycki, który weźmie udział w 
posiedzeniach komitetu dla opracowania projektu konwencji o środkach za- 
pobiegawczych przeciwko wojnie. 

Zgen Zdzisława Dębickiego 
WARSZAWA. (PAT). — W dq, 7 maja w godzinach wieczornych 

zmarł w Warszawie po dłuższej chorobie znany publicysta i literat, laureat 
nagrody literackiej miasta Warszawy za rok 1931 oraz wieloletni prezes Zwią 
zku Syndykatów Dziennikarzy Polskich Zdzisław Dębicki, przeżywszy lat 60. 

* * * 

Zmarły ogłosił drukiem szereg tomów zyj lirycznych, jak „Miasteczko“, „Eksta- 
za“, „Swieto Kwiatėw“ „Kiedy ranne wstają zorze”, „Noce bezsenne“ „Ojcze Nasz” i 
inne. Od roku 1910 prowadził w „Kurjerze Warszawskim” dział krytyki literackiej, zaś 
przez kilkanaście lat był redaktorem „Tygodnika Ilustrowanego". Odbywał częste podró- 
że. z których sprawozdania ogłosił w książkach „Nad Atlantykiem", „Z północy i z 

i ji jej“, į y narodowej“ i wreszcie w: i - 

je zawarł ok od młodoście” Rada miejska m. Warszawy przyznała mu 

nagrodę literacką stolicy. 

Oddział niemiecki przekroczył 
granicę polską 

KATOWICE. (PAT). — W dqiu 8 maja o godzinie 9.58 rano strażnik 

graniczny zauważył z placówki straży granicznej w pobliżu Rudy Śląskiej it- 

mandurowany oddział konnei policji niemieckiej Schupo, złożony z jednego 

oficera i 10 szeregowych, którzy przybyli od strony Zabrza i począwszy ой , 

kamienia granicznego 161 byli wzdłuż granicy niemieckiej do kamienia gra- 

nicznego 159. Przy tym kamieniu oddział wjechał na drogę polną na terytor- 

jum polskiem, biegnącą wzdłuż cmentarza, a zamknięta dla ruchu pieszego i 

konnego, przekraczając linję graniczną na przestrzeni 211 metrów od kamie- 

nia granicznego 159 do kamienia 158 na kilka metrów wgłąb terytorjum pol- 

skiego. Oddział wycofał się później na terytorium niemieckie, jadąc w kie- 

runku Rudy Śląskiej. ` 

Odnowienie paktu litewsko-sowieckiego 
NOWY YORK (PAT). — „New York Times“ zamieszcza depeszę ka 

blową swego moskiewskiego korespondenta Duranta o odnowieniu paktu li- 

tewsko - sowieckiego, łącznie z uznaniem praw Litwy do Wilna. W komen- 

tarzu swym Durant wyraża zapatrywanie, że nowy pakt jest znamienny, po- 

nieważ Sowiety prawdopodobnie uczestniczyć będą w przyszłej „konferencji 

Ligi NarOdów, która stanie się próbą sił między jednem ugrupowaniem Euro- 

PY a zwycięzcami wojny światowej — dzierżącymi dotychczas ster. Odda- 

wszy gorące pochwały sprężystości dyplomacji sowieckiej, Durant wyraża 

przekonanie, że Rosja przygotowuje siV do rzucenia rękawicy hegemonii fran 

cuskiej w Europie, nie zaniedbując dla osiągnięcia tego celu żadnej sposob- 

ności. 
Litwa jest bardzo maleńkiem ogniwem w tym łańcuchu, w sprawie wi- 

Jeńskiej jednak ma lepsze szanse przeciwko Polsce, jako głównemu wasalowi 

Francji, aniżeli Niemcy w sprawie sląskiej. Może to narobić trochę hałasu w 

Genewie w najbliższych tygodniach. Liga formalnie zdezawuowała Żeligow- 

skiego, Polska jednak trzyma nadal Wiłoo, co jest jednym ze słabszych 

punktów powojeanego systemu europejskiego, przeciwko któremu Sowiety 

zwolna ale z rozwagą organizują swe Siły. 

  

udział setki tysięcy wiernych. Jeszcze gresu wszechświatowego na ziemiach 

większa liczba uczestników występuje poiskich. 
na 23 kongresie w Wiedniu i naresz- Aby udział w kongresach eucha- 

cie rekord pobił kongres w Chicago. W rystycznych udostępnić  jaknajszei- 

szym masom powstała już oddawna w 
Zachodniej Europie idea kongresów 

diecezjalnych. Pierwszy taki kongres 
w Wilnie rozpocznie się dzisiaj. Cele 

jego są nam już znane, a przebieg i 

iczultaty zależeć będą od stopnia na- 

szego przejęcia się tą ideą. Program 

kongresu jest bardzo obfity. Oprócz 

licznych nabożeństw odbywać się na 

nim będa obrady w pięciu sekcjach i 

trzech podsekcjach. Zgłoszono 25 re- 

feratów na tematy najbardziej aktual- 

ne, a nazwiska prelegentów nie pozwa 

iają nam wątpić o ich wysokim pozio- 
mie. 

Po skończonej uroczystości w Wil- 

nie dalszy jakby ciąg tego kongresu 
odbywać się będzie po kolej aż w 14 

punktach Archidiecezji Wileńskiej. Od 

pierwszym dniu kongresu do Komunji 

św. przystąpiło miljon, a w ostatniej 

procesji udział wzięło jeden i ćwierć 
miljona osób. Cyfry te świadczą wy- 

mownie, że Kongresy są wyrazem i je- 

dną z przyczyn szerzenia ruchu eucha- 

rystycznego i jako takie budzą coraz 

większe zainteresowanie we  wszyst- 

kich sferach katolickich. 
Oprócz idei Kongresów wszechświa 

towych rozpowszechniona jest również 
bardzo idea Kongresów ogólnokrajo- 

wych. Pierwszy taki kongres ogólno- 
krajowy odbył się u nas w czerwcu u- 
biegłego roku w Poznaniu i ściągnął 
olbrzymie rzesze wiernych. Przebieg 
jego był bardzo wspaniały i zostawił 

na uczestnikach niezatarte wrażenie. 

Wspomnieć nałeży, że zeszłoroczny 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

Kongres w Poznaniu odbywał się z 
myślą wypróbowania naszych sił i 

stwierdzenia zdolności ich do zwołania 
kongresu wszechświatowego. 

Próba udała się dobrze i to nam 
pozwala mieć nadzieję, że może w nie- 

długim czasie będziemy świadkami kon 

wszechświatowego aż do parafjalnego 

i odwrotnie, oto droga, która odbywa 

idea Kongresu. 

Gdy się odezwą dzwony — pamię- 

tajmy, że z niemi się łączy lew Kościo- 

ła Tantum erga Sacramentum. 

Х. ]. $. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa —- Księgarnia faźwitskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiesk St. Michalskiego. 

PIŃSK — Ksi 

М. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

egarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Ksiegarnia Poiskiei Macierzy Szkolneį. 

SLONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 

PREZYDENT PAŃSTWA NA WY- 

STAWIE ŁOWIECKIE] 

WARSZAWA (PAT) — Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej udał się w dn. 
7 bm. o godzinie 16, w towarzystwie 
szefa gabinetu wojskowego płk. Gło- 
gowskiego i adjutanta przybocznego, 
kpt. Górzewskiego na zwiedzenie wy- 
stawy trofeów łowieckich. zorganizo- 
wanej przez Polski Związek Stowarzy- 
szeń Łowieckich, a mieszczącej się w 
gmachu kasyna garnizonowego. Przy 
wejściu na wystawę powitali Pana Pre 
zvdenta członkowie komitetu z preze- 
ser” wiceministra spraw wojskowych 
ger. Fabrycym, dyrektorem Lasów Pań 
stwowych p. LŁoretem, inż. Knothem i 
p. Gędziorowskim na czele. Pan Pre- 
zydent zabawił na wystawie około go- 
dziny, żywo inieresując się poszcze- 
gólnemo eksponatami. 

NOMINACJE W UNIWERSYTETACH 

WARSZAWA. (PAT). — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej  postanowie- 
niem z dn. 1 maja rb. mianował dr. Bo 
nisława Rydzewskiego, nadzwyczajne 
go profesora Uniwersytetu Stefana Ba- 
torego w Wilnie, profesorem zwyczaj- 
nym geologji na wydziale matematycz- 
no - przyrodniczym tegoż Uniwersyte- 
tu, dr. Ludwika Hirsztelda, docenta 
Uniwersytetu Warszawskiego profeso- 
rem tytularnym na wydziale lekarskim 
tegoż Uniwersytetu. 

LWÓW DLA POWODZIAN. 
LWÓW. (PAT). —- Z inicjatywy 

wojewody lwowskiego Nakoniecznikoff 
Klukowskiego odbyło się wczoraj po- 
siedzenie komitetu, mającego na celu 
przyjście z pomocą powodzianom na 
Wileńszczyźnie. Na posiedzeniu tem wy 
brano specjalną komisję, która się zaj 
mie całą akcją. Magistrat miasta Lwo- 
wa zadeklarował na rzecz powodzian 
dar w kwocie 5 tysięcy zł., Miejska Ka- 
sa Komunalna 1000 zł., Związek Zie- 
mian 500 zł. 

WARSZAWSKIE „NOWOŚCI” NA PO- 
WODZIAN WILEŃSKICH 

WARSZAWA. (PAT). — Pan Prezydent 

Rzeczypospoćitej przyjął w dn. 7 bm. przed 

południem delegację cperetki „Nowości* w 

osobach Elny Gistedt, Redo, Wawrzkowicza 

i Brodzińskiego. Delegacja ta przybyła aby 
zaprosić Pana Prezydenta na przedstawie- 

nie na rzecz powodzian, które odbędzie się 

w dniu 12 maja rb. * 

L 

OSTRE WYSTĄPIENIE 
PRASY KRÓLEWIECKIEJ 

przeciwko Litwie 

„Koenigsberger  Hartungsche Zeitung“ 
znów występuje z szeregiem zarzutów prze- 
ciw Litwie w związku z odrzuceniem przez 
rząd litewski propozycji niemieckiej w spra 
wie przekazania zatargu niemiecko - litew- 
skiego .sądowi rozjemczemu. 

Osobliwy wypadek, pisze dziennik, czło 
nek poselstwa niemieckiego w Kownie zo- 
staje obdarzony orderem, a Niemcy, któ- 
rzy już w ciągu wielu lat mieszkają w Lit- 
wie, zostają z tego kraju wydaleni, Wypada 
łoby, aby w Kownie raz na zawsze zdano 
sobie sprawę z tego, iż rząd niemiecki, któ- 
ry dotychczas na wszystkich międzynaro- 
dowych konferencjach ujmował się za Litwą 
będzie musiał wobec takiej polityki ze stro- 
ny Litwy całkowicie zmienić stanowisko, 
Postawa Litwy w żadnym wypadku nie jest 
objawem siły. Nawet największe państwa nie 
uważały za poniżające podporządkowanie 
się sądowi rozjemczemu. 

Dziennik ostro A następnie polity 
kę gubernatora kraju Kłajpedzkiego Merkisa. 
W związku z tem przypomina pismo, iż an- 
gielski członek Trybunału Haskiego nie tak 
dawno zwrócił sie w izbie gmin do angiel- 
skiego ministra spraw zagranicznych z za- 
pytaniem, czy zarzuty czynione Litwie przez 
kłajpedzian zostały już przez Trybunał roz- 
ważone. Interpelant otrzymał odpowiedź, o 
ile kwestja kłajpedzka nie zostanie rozstrzy 
gnieta na przyszłei sesji Rady Ligi Naro- 
dów, rząd angielski wypowie się za tem, aby 
została rozstrzygnięta przez Trybunał Haski 

W innem miejscu dziennik komentuje o- 
dezwę prasy litewskiej w sprawie popiera* 
nia Litwinów pruskich i zakładania w Pru- 
sach szkół litewskich, jako w kraju zamie- 
szkalym przez 60 tys. Litwinów. Co do tej 
odezwy, zauważa dziennik, iż inscenizatorów 
tej niebezpiecznej agitacji należałoby wysta- 
wić pod zimny prysznic, o ile usiłują wpły- 
nąć dziś na opinję społeczną tak wielkiemi 
łgarstwami. Każdy wykształcony europejczyk 
wie dziś, iż te litewskie zapewnienia są wie- 
rutnym szwindiem. Prusy nie mają szkół li- 
tewskich, ponieważ nigdzie tam niema dosta 
tecznei ilości litewskich dzieci, W całych 
Prusach Wschodnich lista litewska zebrała 
podczas ostatnich wyborów do reichstagu 
jedynie około 100 głosów. Test bardzo wątpli 
wem czy nawet tyłżscy Litwini znajdą dzie- 
ci dla planowanych przez nich szkół litew- 
skich. Litwinom rależałoby raczej troszczyć 
się o szkolnictwo niemieckie w Litwie. Lit- 
wa w istocie ma około 40 tys. chłopów nie- 
mieckich, którzy całkowicie lojalnie zacho- 
wują sie względem państwa litewskiego i 
iedynem ich żądaniem jest zachowanie kul- 
tury niemieckiej i szkół niemieckich. Rząd 
Ytewski nie robi jednak sobie z tą sprawą 
wiele zachodów. litwa nie ma ani jednego 
niemieckiego seminarjum nauczycielskiego i 
orzez to szkodzi sobie samej ponieważ Lit- 
wini niemieccy mogliby być pośrednikami w 
dziedzinie kultury i nauki między Litwą i 
Niemcami. 

  

  

STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „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 drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Koszta przestępczości 
Stanów Zjednoczonych 

Stany Zjednoczone są dziś najbo- 
gatszym krajem na świecie, licząc о- 
koło 7 proc. ludności świata, produku- 
ja 39 proc. węgla, 71 proc. nafty, 60 
proc. pszenicy, 55 proc. bawełny, 550 
prof. miedzi, żelaza i stali, 35 proc. 0- 
łowiu. Wskaźnikiem bogactwa tego 
kraju jest jego olbrzymia konsumpcja. 
Konsumują bowiem 56 proc. kauczuku, 
53 proc. cynku, 48 proc. kawy, 21 proc. 
cukru. - 

W ciągu ostatnich kilku lat wzra- 
sta! majątek narodowy bardzo szybko, 
i obliczany jest na 481 miljardów do- 
larów, wtedy, gdy majątek narodowy 
Wielkiej Brytanji obliczają na 120 mil 
jardów dolarów. Realina płaca robot- 
nicza w Stanach Zjednoczonych jest o 
30 proc. wyższą niż w Anglji i od 1922 
r. do 1927 r. wzrastała przeciętnie 0 
2,1 proc. rocznie. W porównaniu do 
przedwojennej jest o 50 proc. wyższą, 
Dziś wprawdzie kryzys sroży się w Sta 
nach Zjednoczonych, posiadają one о- 
grom bezrobotnych, nie mając zabez- 
pieczeń od bezrobocia. Wzmożenie 
przestępczości w ostatnim roku jest na 
turalnem, lecz w ciągu ostatniego dzie- 
sięciolecia, w okresie wysokiej konjun- 
który Stany Zjednoczone pobiły rekord 
przestępczości, obalając swym przykła 
dem twierdzenie, że nędza jest głów- 
nem źródłem przestępstwa. Głównem 
źródłem przestępstwa Stanów Zjedno 
czonych iest, przeciwnie, łatwość dojś- 
cia do bogactwa. Wszystko idzie w kie 
runku najmniejszego oporu, zdobywa- 
nie bogactwa stało w Stanach Zjedno 
czonych czemś łatwiejszem niż osiąg- 
nięcie sławy naukowej, literackiej, ar- 
tystycznej. W Stanach Zjednoczonych 
wytworzyło się jedynobóstwo, a tym 
bogiem stał się dolar. Stąd szukanie 
wszelkich dróg legalnych i nielegal- 
nych wzbogacenia się. Uczciwością w 
tranzakcjach gospodarczych już dawno 
nie odznaczali się Amerykanie. Dzieci 
emigrantów pozbawieni tradycyjnych | 
pojęć i uczuć z łatwością stawali się 
amoralnemi. Największy procent prze- 
stępców w Stanach Zjednoczonych da- 
je nie imigracja, lecz dzieci imigrantów | 
urodzeni i wychowani w Ameryce. * 

Przyszła prohibicja, stała się ona | 
żyłą złotodajną dla kontrabandystów. 
Granica z Kanadą miljon osiemset ki- 
lometrów, długość tej granicy ułatwia- 
ła kontrabandę. Nielegalna konsumpcja 
alkoholu w restauracjach stała się źród | 
łem dochodu dla policji amerykańskiej 
składającej się przeważnie z Irlandczy- 
ków ze wszystkich iemigracyj amery- 
kańskich, najbardziej przesiąkniętej al 
koholizmem. i 

Liczne bandy przemytników walczy 
'y nuedzy sobą, częstokroć niweczyły | 
swych współzawodników kulami i bom 
bami. Słabsze liczebnie bandy musiały | 
wycofać się z interesu kontrabandy i 
przejść do innych procederów, nielegal 
nych. Stąd powstało opodatkowanie 
różnych zakładów przemysłowych i 
ludzi bogatych przez bandy. W Chica- | 
go naprzykład każda pralnia musi je- 
dnej bandzie wypłacać po 10 centów 
z każdego dolara zarobionego w przed 
sięwzięciu. Obecnie obliczają, że prze 
ciętny Amerykanin płaci od 96 do 140 
dolarów rocznie występnym. bandom. | 
Jedno miasto New. York płaci 200 miljo 
nów dołarów bandom. Od 15 do 16 
proc. narodowego dochodu pochłania- 
ja bandy. Policja, jak to zostało sądo- 
wnie ustanowione w wielu wypadkach 
jest ną żołdzie band. Nietylko nižsi | 
funkcjonarjusze, ale naczelnicy policji 
w wielkich miastach, jak New York i - 
Chicago byli skazywani sądowo za u- 
dział w akcji bandytów. Rozwój ban- 
dytyzmu zagraża dobrobytowi cywili- | 
zacji Stanów Zjednoczonych. у 

WŁ. St. 

PIERWSZE POSIEDZENIE RADY 
RZĄDZĄCEJ T-WA BUDOWY I 
EKSPLOATACJI KOLEI SLĄSK 

— GDYNIA 
WARSZAWA. 7. V. (tel. wł. „Sło- 

wa '). Wczoraj powrócił z Paryża do 
Warszawy wiceminister komunikacji 
inż. Czapski, który wraz z innemi człon | 
kami rady zarządzającej T-wa polsko- 
francuskiego dla budowy i eksploatacji 
kolei Górny Słąsk — Bałtyk brał udział 
w pierwszym posiedzeniu zarządu te- 
go T-wa. Rada zarządzająca załatwiła 
warunki umowy między generalnym Ž 
przedsiębiorcą Schneider - Creusot a | 
T-wem francusko - polskiem oraz wy= 
brała komitet dyrekcyjny. Na przewod 
niczącego komitetu w skład którego 
weszli 4 Polaków i 4 Francuzów, wy: 
brano prezesa rady zarządzającej 
Laurent, na wiceprzewodniczącego Wi 
ceministra Czapskiego. 
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ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE EPI- 
DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ PO- - 

: WODZIANOM! 
Konto P.K.O. nr. 82100 | 
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KOLONJA KOLEJOWA 
— Uwadze wladz kolejowych. W dn. 19 

kwietnia 1931 r. pasażerowie, którzy wsiedli 
0 godz. 1-е] na przystanku  Kolonja 
Wileńska, do pociągu, odchodzącego w 
kierunku Wilna, byli pozbawieni możności 
nabycia biletów, ponieważ kasa biletowa 
na przystanku była nieczynna. Jak zapew- 
niają stali mieszkańcy Kolonji, zdarza się to 
bardzo często, — poprostu marnie opłacany 
kasjer niezawsze ma ochotę wędrować no- 
cą ze swego mieszkania na przystanek . — 
W wagonie zażądano od pasażerów opłace- 
nia obok ceny normalnego biletu — dopła- 
ty, pobieranej zwykle w wypadkach , kie- 
dy się wsiada do pociągu bez biletu. 

Potulniejsi opłacili wszystko bez szemra 
nia, reszta oparła się niesłusznej w tym wy 
padku dopłacie. 

Po przybyciu pociągu na stację Wilno o- 
pornych zaprowadzono do dyżurnego ruchu 
p. X Ten twierdził, że znane mu są nie- 
porządki na przystanku Kolonja Wileńska,” 
że w zupełności wierzy pasażerom, iż kasa 
na tym przystanku biletów nie wydawała — 
ale stanowczo oświadczył, że. wszyscy do- 
płatę uiścić muszą — „bo takie są przepi-' 
sy kolejowe*. A potem — pasażerowie mo- 
ga dochodzić swoich strat na PKP.. 

Dorądzał nawet złożenie zażalenia na о- 
wego niesumiennego kasjera celem ukrócenia 
jego samowoli. 

Po przeszło półgodzinnej jednak dyskusji 
dyżurny. ruchu widząc w pasażerach upór 
nie do przełamania, „darował* — dla „świę 
tego spokoju“ owe dopłaty i pobrawszy nor 
miainą cenę biletu z adnotacją w kwitarju- 
szu „z winy kasjera". co prawnie i logicz- 
nie rzecz biorąc winien bez był przy przy- 
krych targów na wstępie uczynić. 

Najelementarniejsze poczucie prawne po- 
wiąda, że niesłuszne jest pobieranie dopłat, 
do normalnej ceny biletu w wypadkach, gdy 
biłet nie mógł być nabyty z winy kołei. 

Ale p. dyżurny ruchu prawdopodobnie 
znał ( w każdym razie powinien był znać) 
regulamin przewozu osób, bagażu i t. p. 
(załącznik do poz. 783, Dz. Ust. R. P. z 1928 

 r.), którego par. 12 p. 36 wyraźnie powiada: 
„Do żadnych dopłat nie jest obowiązany.... 
podróżny, który rozpoczął podróż swoją na 
przystanku, na którym nie wydaje się bile- 
tów". 

ledno więc z trojga miało być w tym 
wypadku miejsce: albo ignorancja przepi- 
sów przewozowych, albo nielojałność wobec 
pasażerów przez wyzyskiwanie ich nieznajo 
mości tych przepisów, albo jakaś iantastycz 
na iaterpretacja zupełnie  niedwuznaczneį 
normv. 

W każdym razie sprawa godna inter- 
_ wencji Okręgowej Dyrekcji K. P., zwła- 

szcza że wypadki podobne — jak opisane 
wyżej — zdarzają się dość często, wzbudza 
jąc rozdrażnienie i szkodząc dobrej opinii 
PRD. K. Rutski. 

SŁONIM 

> 

LIST DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W związku z korespondencją ze Słonima 

umieszczoną w nrze 86 — 2598 „Stowa“ 
pod tytułem „Kandydaci do złotego medalu 
strażackiego”, proszę uprzejmie o łaskawe 
umieszczenie następującej odpowiedzi: 

Korespondent „konstatuje” w swojej ko- 

respondencji zdumienie całego społeczeń- 

stwa tutejszego z powodu wniosku zarządu 

w przedmiocie odznaczenia prezesa zarządu 
"naczelnika straży i gospodarza. Konstatuje 

on to zdumienie . Jaka obrotność!! — tuż po 
powzięciu odnośnej uchwały, a więc wów- 
czas, kiedy o uchwale samej mogli wiedzieć 
tylko członkowie zarządu, Z tego jasny wnio 
sek, że śpieszyła się z udzieleniem informa- 
cyj korespondentowi osoba, pominięta w u- 
chwale, osoba, która „zaprząta sobie głowę” 
sprawami Straży, lecz dotychczas nie zdoła 
ła uzyskać uznania wśród społeczeństwa. 

Zarząd wobec tego stwierdza, że wnio- 
sek w przedmiocie odznaczenia powyższych 
osób bynajmniej nie opierał się li tylko na 
finansowem poparciu Ochotniczej Straży 
Pożarnej przez p. prezesa Wigdora Rabino- 
wicze -(nie gardźmy znowu tak bardzo „fi- 
nansowem poparciem*), lecz głównie na po 
-wodzeniu w reorganizacji Straży, na wpro- 

autorytetu i dyscypliny w szere- wadzeniu 
gach członków czynnych Straży, na podnie 
sieniu poziomu całej instytucji i na wciąg- 
nięciu w sferę zainteresowania Straży więk 
szej części tutejszego społeczeństwa. 

Jeżeli p. Rabinowicz i inne wyróżnione 
we wniosku osoby przy swojej energji i pra 
cy dla dobra Straży, nie szczędzili także po 
ważnych sum, to objaw takiego rodzaju, 
nie zasługuje bynajmniej na.... naganę. 

My!i się także korespondent w tem, że 
p. Rabinowicz „roku nie jest prezesem za- 
rządu”, albowiem przez walne zgromadze- 
Bk wybrany on został na to stanowisko od 

at. 
Zresztą ani wiek, ani czas służby nie sta 

nowi o wartości danej jednostki dla insty- 
tucji, lecz inicjatywa, sprężystość, no i о- 
fiarność (nie wstydzimy się tej prozy ży- 
ciowej.) Oby jej było jaknajwięcej, inaczej 
wyglądałyby wówczas nasze instytucje spo- 
łeczne. 

Jeżeli korespondent wspomina o wieży 
strażackiej, to wypada zaznaczyć, że faktycz 

IEF 

lo edbędzie 

| W dniach 8, 9, 10 i 11 maja 
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nie dzięki staraniom prezesa, naczelnika i 

gospodarza Straży wieża strażacka, spalona 

w roku 1921 została odbudowana nakładem 

kosztów około 26,000 zł., że w tym samym 

budynku mieści się obecnie Klub Strażacki, 

tak, iż bezdomna dotychczas Straż, składają 

ca się ze 100 czynnych członków, otrzymała 

ładne ognisko, jakiego równego sobie niema 

w całem województwie. 
Wreszcie, nie zaszkodziłoby koresponden- 

towi wiedzieć także o tem, że tylko dzięki 

naleganiom i staraniom powyższych człon- 

ków prezydjum zarządu, traż posiada 

2 samochody pożarnicze z odnośnemi zbior- 

nikami włody, czyli, że zarząd nie myślał 

łylko o „wieży strażackiej” i o klubach. 

Niechże korespondent i jego informato- 

rzy pozostawią sprawę odznaczenia powoła 

nym do tego instytucjom i niech nie odbie- 

rają chęci do pracy społecznej ludziom dob- 

rej woli. 

   

  

Z poważaniem 
(—) Walenty Starostecki | 

vice-prezes zarządu Straży Pożarnej. 

Od Redakcji. Umieszczając niniejszy "ist 

wiceprezesa Straży Ogniowej w Słonimie, u- 

ważamy za konieczne uzupełnić go następu 

jącemi uwagami naszego korespondenta, któ. 

remi zamykamy polemikę. : 

Już w pierwszym ustępie listu widać wiel 

ką dysharmonję, jaka panuje nawet w zarzą 

dzie Straży, gdyż wiceprezes p. Starostecki 

posądza w powyższym liście, że właśnie 

ktoś z członków zarządu, pominięty uchwa- 

łą, informował naszego korespondenta O 

przebiegu zebrania. Zapewniamy p. Staro- 

steckiego i cały zarząd, że tak nie było i nie 

jest. Nazajutrz po posiedzeniu przedmiotem 

ogólnej dyskusji w mieście były słynne me- 

dale i do tego złote, któremi ma być odzna- 

czony p. p. Rabinowicz, Sidelnicki, Piasecki 

i Grodzieński. W dyskusji słyszeliśmy о- 

burzenia pod adresem zarządu za powzięcie 

podobnej uchwały, gdyż sprawę odznaczeń 

załatwił zbyt pochopnie. W Stonimie bo- 

wiem: sa ludzie, którzy ponad 30 lat służyli 

czynnie w charakterze członków zarządu 

Straży i tych ten zaszczyt nie spotkał. W 

tym zaś wypadku 2-letnia praca wystarczy- 

ła, by być przedstawionym prawie do naj- 

wyższego odznaczenia strażackiego. Chyba 

30-letnia praca w organizacji i piastowanie 

przez tyleż lat mandatu członka zarządu 

może posłużyć za osnowę do stwierdzenia, 

że działalność takiej jednostki była dla _in- 

stytucji korzystna, inaczej nie byłby w licz- 

bie członków zarządu. 2 

Odpowiadając zkolei na ustęp drugi A- 

stu Straży, musimy nadmienić, że nikt nie- 

powołany nie zaprząta sobie głowy sprawa- 

mi Straży, natomiast zarząd Straży, jak 

widzimy, zaprząta sobie głowę... medalami i 

«wywoluje polemike dla siebie wcale niekorzy 

stną. 
Jeśli chodz 

stwierdzamy, 
io „finansowe poparcie" - 

że nikt na szpaltach „Stowa“ 

nie potępiał p. Rabinowicza ani innych za 

ich ofiarność, natomiast sama ofiarność 

materjalna nie wystarcza, by być odznaczo 

AE $ : 
Co zaś do zasług p. Rabinowicza, poło- 

żonych na polu recrganizacji Straży, wpro- 

wadzenia wśród członków dyscypliny i pod- 

niesienia poziomu całej instytucji, tudzież 

wciągnięcia w sferę zainteresowania wię 

szej części społeczeństwa słonimskiego — 

śmiemy twierdzić, że wszystkie te kwalifi- 

kacje trzeba brać z dużą ostrożnością. Dla 

poparcia naszego stanowiska przytoczymy 

wypadek pożaru w Słonimie, któr miał 

miejsce przy ul. Poniatowskiego 33 w no- 

cy, kiedy pomimo silnego alarmu stawiła się 

na miejsce wypadku nieliczna garstka straża 

ków - ochotników, natomiast płatni straża- 

cy — pracowali bez tchu. Objaw ten za, 

zdyscyplinowaniem bynajmniej nie przema” 

wia. 

Ustęp !istu, dotyczący piastowania przez 

p. Rabinowicza prezesury zarządu w ciągu 

1 roku, jako zmyślony, odsyłamy pod adre- 

sem altora, nie udziełając nań żadnych wy 

nien. 

ы Co do budowy wiežy i klubu Stražy, to 

— jak twierdzi pismo zarządu — koszt bu- 

dowy ich wyniósł 26,000 zł., Ale trzeba pa- 

miętać, że nie był to wyłącznie kapitał p. 

p. Rabinowicza, Sidelnickiego i Grodzieńskie 

g0. 

© Był to grosz społeczny „udzielony przez 

całe miasto. Wypada tu także dodać, że 

budowanie wieży strażackiej w dobie tele- 

fonów wydaje się nam bardzo niecelower:, 

tembardziej, skoro się zważy, że bardzo du 

żej części miasta z wieży nie widzimy (0, 

zasłania je bowiem olbrzymi gmach soboru 

prawosławnego. Budowę ogniska podziela- 

my całkowicie. lecz nie podzielamy sposobu 

krzewienia w niem kultury wśród straża- 

ków, gdyż miast» książek i pożytecznych 

czasopism, widzimy tam najczęściej... kar- 

ty.... 

© Jeśli teraz chodzi o samochody pożarni- 
cze -— to nabyte one zostały za pieniądze 

  

magistratu i są jego inwentarzem, oddanym › 
do dyspozycji Straży. Więcej od p. Rabino- 
wicza i innych kandydatów do medalu przy 
czyniła się do nabvcia autopomp słonimska 
rada miejska, dyrekcja PZUW i szereg in- 

nvch osób wcale do odznaczenia nie przed- 

stawionych. A teraz odpowiedź na ostatni 

ustęp listu. 

się w Wilnie 

Kobiety ciężkie i lekkie 
ROZWAŻANIA CAŁKIEM PRZYZWOITE) 

Kobieta ciężarna... Czy może być 

coś bardziej egzotycznego, śmiesznego 
i nieestetycznego?.. 

Kto wynalazł niemądre określenie: 
„stan powažny“? Jaka jest w tem po- 
waga?.. 

Trzebaby było raczej nazwać: stan 
upokarzający. 

Kobieta ciężarna jest obcą cywili- 
zacji, jest zaprzeczeniem postępu, jest 
przykrym anachronizmem, przypomina 
jącym czasy prahistoryczne.... 

Jak wstrętny i nieznośny jest jej 
widok ma ulicach europejskiego mia- 

sta!.. Komu tu jest potrzebna ona — 
okaz z epoki kamiennej lub. —w naj- 
iepszym wypadku — U 
ka jakiegoś plemienia murzyńskiego?! 

Poco drażni swym wyglądem oczy 
ludzkie? 

Niechby już była konsekwentna 
niechby ogoliła swe brwi, w uchu za- 
wiesiła kościańy talerz, na szyi zaś — 
błyszczące szkiełka, a swój pękaty, 
jak tykwa, brzuch, niechby dała wyta-. 
tuować!.. 

przedstawiciel- 

* właśnie tak! To jest 

, Kobieta ciężarna!... O-o... dałoby 
się o niej powiedzieć jeszcze, ale czu- 
ię Święte oburzenie czytelniczek i 

> 

Co za cynizm!.. Co za ordynarny 
sposób wyrażania się!.. Jak można tak 
kpić i szydzić ze wzniosłego i świę- 
tego macierzyństwa!.. 

Czytelnicy z oburzeniem wzruszą 
ramionami: licho wie co!.. Oto zdzi- 
czenie powojenne!.. 

Zresztą: niech tam każdy myśli, 
jak chce, ale jak można coś podobne- 
go drukować w szanującem się i po- 
ważnem piśmie?!.. 

, Czytelniczki włot rozwiążą wszel-* 
kie zawiłości: mężczyzna!.. Tylko męż 
czyzna, ten ohydny, drapieżny zwierz, 
może rnówić tak brutalnie i nie mieć 
szacunku do kobiety! Mężczyzna zaw- 
sze traktował kobietę, jak... jak... no, 

barbarzyństwo, 
ohyda,. zbrodnia!... BR 

Wyobrażam gniew niewiast: jest 
on straszny. 3 

Już doświadczyłem go na sobie, bo 
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Księżna Helena opuściła Rumunię 
WIEDEŃ. (PAT). — Dzienniki donoszą z Bukaresztu, że księżna He- 

lena, rozwiedziona małżonka króla Karola, opuściła niespodziewanie Buka- 
teszt, wyjeżdżając do Białogrodu. Jest to jej pierwsza podróż zagranicę od 
diia powrotu króła Karoła do Rumunji. Mowią, że podróż ta, której cel jest 
nieznany, ułożona została wczoraj podczas spotkania między królem Karolem 
a królem Aleksandrem. 

  

Niezwykła mistyfikacja prasowa w Berlinie 
BERLIN. (PAT). — Wiełką sensacię wywołał tu nowy wypadek mistyfikacji, któ- 

rej uległa prasa narodowp - socjalistyczna 

rowców „Angriff* ogłosił feljeton pod tyt.: 

w dniach ostatnich. Berliński organ hitle- 

„Noc na froncie”, podpisany pseudonimem 

Scheinpfiug. Okazuje się, że feljeton ten jest wiernym przedrukiem urywka z książki Re- 

marque*a: „Na zachodzie bez zmian“. Fakt 
daktorem naczelnym „Angliffu* jest pos. Goebbels, który w 
czył demonstracjom hitlerowskin: przeciwko 

ści Remarque'a. 

ten wzbudził tem większe zdumienie, że re- 

swoim czasie przewodni- 

wyświetlaniu filmu, osnutego na tle powie- 

Dzienniki demokratyczne przypominają wypadek podobnej mistyfikacji, której o0- 

fiarą padł centralny organ partji narodowych socjalistów „Volkische Beobachter", która 

wydrukowiała znany wiersz znienawidzonego przez nacjonalistów niemieckich poety 

Heinego pod tyt.: „Niemcy są jeszcze małem dzieckiem*, podkreślając rdzennie niemiecki 

charakter utworu. 
  

Pogrzeb lotnika obmyślony za życia 
LONDYN. (PAT). — Matka lotnika Kidstona, który zginął w katastrofie samolo- 

towej, znałazła wśród pozostawionych przezeń papierów instrukcje co do sposobu po- 
chowania go. Pogrzeb winien być jak najskromniejszy, bez nabożeństw, bez kondolen 
cyj, gdyż — jak zaznacza lotnik — życie jego było intensywne i pełne treści, Prosi o 

nie granie marsza żałobnego lecz jedynie „Rule Britania" i „Foght the Good fight". Me- 

locje te — zgodnie z wolą zmarłego — wykonane zostaną jutro w londynie na nabożeń 

stwie za duszę zmartego. 

- Tragiczny bilans trzęsienia ziemi 
MOSKWA. (PAT). — W ostatnich danych o nastęrstwach trzęsienia ziemi w Ar- 

menji 51 miejscowości uległo zniszczeniu. 390 osób poniosło śmierć, 7400 jest rannych. 

Ponadto zginęło 5875 sztuk bydła. 

J J J MU OOO OOO OOOO W 

PROWADZĘ POSZUKIWANIA HERALDYCZNE 
i GENEALOGICZNE 

w herbarzach i rękopisach, znajdujących się w bibljotekach i archiwach  wileń- 

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne. 

Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, listów, oraz opracowują historje rodów, 

a także majątków, instytucyj i miasteczek na podstawie źródeł sprowadzanych 
z całej Polski. 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 1 zł. w znaczkach poczt. na odpowiedź, 
Przyjmuję w piątki od 5 — 7 

Wilno, Mickiewicza 42 m, 11, telefon 7—94 „Dr. fil. STEFAN BURHARDT, 
Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 
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Straty powodziowe w Wołożyńskiem 
WOŁOŻYN, (PAT). — Po prowizorycznem obliczeniu strat, jakie spowodowała 

powódź w powiecie wołożyńskim, qkazaio się, że na sanrych tyłko drogach uszkodzi.a 

grobli, mostów i t.p. straty sięgają 110 tysięcy złotych. Ludność poniosła również ogrom 
ne straty przez uszkodzenie budynków, zniszczenie ozimin i zapasów żywności. Na 

terenie powiatu zdarzają słę sporadyczne wypadki tyfusu. Konieczna jest pomoc społe 
czeństwa, gdyż środki miejscowe nie wystarczają. Powstał komitet, który wystąpi z 

odezwą do szerokich ster całej Polski, 
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zawiadamia, že istniejąče dotąd 

terenie całego województwa 
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Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń 
„EUROPA“ Sp. Akc. w Warszawie 

przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3 i ul. Ad. Mickiewicza Nr.1, zostały 

połączone v Jęneralną Reprezentację 
która się mieści przy ul. Jagiellońskiej Nr. I, m. 4 i która 

załatwia wszelkie sprawy ubezpieczeniowe Towarzystwa na 

i Białostockiego. 

  

  

na terenie m. Wilna Inspektoraty 

Wileńskiego, _ Nowogródzkiego   
AARONA CONNORA 

Ani korespondent, ani jego informatorzy, 
zapewne nie mają na względzie „odbiera- 

do pracy społecznej ludziom dob- 
<, lecz niechże nam wolno będzie 
uwagę zarządowi Straży Pożarnej i 

upewnić go, że istnieje nawet w Słonimie in 
stytucja strażacka, powołana do oceny prac 
poszczególnych  członkówi zarządu i wystę- 
powania przed  kompetentnemi czynnikami 
do odznaczenia tej czy innej osoby. Insty- 
tucją ta — jest Okręgowy Związek  Stra- 
ży Pożarnej w Słonimie, któremu nie jes” 

  

ПН Zlot Stowarzyszeń Modzie 
gdy pewnego razu, tak, mimochodem, 
rzuciłem zdanie, niezbyt pochlebne dla 
kobiet, ale, broń Boże, — nieobražli- 
we, otrzymałem groźny list. Od „niej”. 
Od tej, którą... która... o której... słó- 
wem, Od niej!,. 

Pisała: 

„Žatuję Pana („pana“!), bo sądząc 
z jego opinji o kobietach, obcuje on 
wyłącznie z bezdusznemi lalkami, któ- 
re całą swą mądrość czerpią z żur- 
nali mód. Niech Pan jednak nie za- 
pomina, že“... 

I tu dopiero przemówiono do mnie, 
a raczej do resztek mego rozumu i su- 
mienia! Zakończono zaś list nieoczeki- 
waną propozycją wzięcia udziału « w 

Dlaczego 
wiem! 

Wolałbym do Zakretu!.. : 
„Ale do rzeczy. Jeżeli jedno moje 

niewinne zdanie wywołało protest, 0- 
becnie może ' powstać burza, która 
niech mnie ominie szczęśliwie! 

do Jugosławji??.. Nie 

Nie zawiniłem. 
: Oświadczam uroczyście, iż 'to, co 

mówiłem o kobietach ciężarnych, nie 
jest bynajmniej wyrazem moich pogłą- 
dów. Przysięgam: moje zdanie w tej 
kwestji jest całkiem odmienne. 

17 EWC. -„. 

obca działalność członków zarządu Straży,” 
jak również instytucji, jako całości. Nie od- 
bierajcie mu, panowie, tej inicjatywy, nato- 
miast wyróżnijcie wśród szaraczków - stra- 
żaków tych, którzy na to zasługują, a w pier 
wszym rzędzie tych, którzy z narażeniem 
własnego życia szli bohatersko spełniać swój 
obowiązek społeczny. 

1) tem przedewszystkiem powinien był po 
inyśleć p. Starostecki nietylko jako wice- 
prezes Straży, lecz już jako przywódca miej 
scowej PPS(CKW). 
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„Słowa zaś, któremi rozpocząłem 
feljeton, są nieudolnem, łecz dość 
ścisłem streszczeniem utworu poety- 
ckiego! I proszę nie oskarżać męż- 
czyzn: utwór: ten napisała niewiasta — 
młoda, przystojna, wybitnie inteligent- 
na i utalentowana, znajdująca się na- 
wet w bardzo bliskiem pokrewieństwie 

ze znakomitą Magdaleną Samozwa- 
niec. 

Utwór zaś ten został wydtukowany 

W jednem z najpoważniejszych i naj- 
lepiej redagowanych pism literackich 
w Polsce, — na pierwszej stronicy. 

Powiem całkiem wyraźnie. 

W ostatnim numerze (Nr. 18 z dn. 
3, V. b. r.) „Wiadomości Literackich 
chlubnie znana polska poetka p. Marja 
Pawlikowska umieściła wiersz p. t.“ 
„Ciežarna“. 

Początek tego wiersza brzmi tak: 

Egzotycznaś jest, matko, 

objuczona ciężarem, 
spotykana dzig rzadko, 
dzikim owiana żarem!. 

Poważnym — w żadnym razie 

nie nazwę twego stanu! 

Śmiesznaś.... 

Stwierdzić należy, iż autorka wcale 
bez szacunku mówi o kobietach w po- 
ważnym stanie, ale w wierszu znajdu- 

POLSKI LOT DOOKOŁA AFRYKI 
Jak donosiliśmy przed paru dniami do 

Warszawy powrócili z podróży okrężnej do- 
okoła Afryki kpt. pilot Skarzyński i por. 
inż. Markiewicz. W Warszawie obu dzielnym 
pilotom powracającym z egzotycznej podró- 
ży zgotowano entuzjastyczne przyjęcie. Trze 
ba dodać, że lot odbył się na awjonetce po!- 
skiej konstrukcji, która jak Świadczą wyni- 
ki całkowicie zdała egzamin. 

Oto jak opowiada o swych wrażeniach 
z raidu kpt. Skarzyński: 

-— Dnia 1 lutego wystartowaliśmy z 
Warszawy z por, Markiewiczem. Prześlado- 
wał nas jednak pech. Z przyczyn atmosie- 
rycznych byliśmy zmuszeni do zatrzymania 
się w Krakowie, aż do 4. Poczem odlecieliš- 
my do Szegedynia. ll-go byliśmy już w 
Belgradzie. Wszystko szło dobrze i mogliś- 
my dnia 12 lądować w Atenach. Lecz tu za- 
częło się psuć: burze, taka miła wiosenna 
pogoda, w której leje jak z cebra, a dlatego 
by się nie nudziło, trzaskają gdzieniegdzie 
pioruny. Dopiero 17 mogliśmy polecieć do 
Kairu. Przyjął nas tu z prawdziwie ujmują- 
cą serdecznością minister Rzeczypospolitej 
)zieduszycki. 
18-go odlecieliśmy do Juba, Trudno sobie 
wyobrazić, jak dziwaczne wrażenie zrobi- 
ło na nas pierwsze stado dzikich słoni. Na- 
lecietiśmy na nie w czasie spoczynku. Zer- 
wało się w panicznej ucieczce, przerażone 
warkotem naszego Wright'a. Leciałem nisko, 
przyglądając się tym mało | towarzyskim, 
czworonożnym kołosom. Cywilizacja jest je- 
dnak dziwaczna. Później widzieliśmy jeszcze 
nosorożców i hipopotamów, które na nasz 
włiiddk dawały natychmiast nurka, wytwarza- 
jąc komiczne, lejowate wiry. 

20-go byliśmy w Atbara, ustalając swego 
rodzaju rekord szybkości (lecieliśmy średnio 
208 klm,na godzinę) 

W Atbarze wskutek defektu silnika mu- 
sieliśmy pozostać do dnia 14 marca. 

Dnia 14 marca wylądowaliśmy w Khartu 
mie. 17 Khartum — Kisoumu, Dnia 20go 
omijając ustawiczne- tornady, byliśmy zmu 

szeni do lądowania na bezludnej plaży w 
Abecornie. Nigdy nie zapomnę tej nocy. W 
dali szumiała puszcza, a przed nami fale. 
Roznieciliśmy ognisko dla odstraszania zwie 
rząt. Wyjęlismy winczestery i leżeliśmy na 
piasku odpoczywając po skwarnym dniu, 
poddając się zupełnie nieznanemu czarowi 
Czarnego Lądu. Temperatura w ciągu dnia 
była wprost piekielna. Dość powiedzieć, że 
termometr w zbiorniku ołiwy (przy nieczyn 
nyn: silniku) wykazywał ponad 50 st. С. №с 
za to była prawie chłodna i chociaż nie je 
stem poeta( „brała mnie najwyraźniej”. 

Dnia 23go przelecieliśny z Tabory do 
Elisabethville, 25-go z Elisabethville do Lu- 
beo, 26-g0 z Lubeo do Leopoldvil'e, 29-g0 
Leopoldville — Duala, dn. 30-g0 Duala — 
Lagos. 

Tu zdarzył nam się nieszczęśliwy wypa- 
dek. Przy lądowaniu wpadliśmy do morza 
(gwałtowny przypływ). Tylko dzięki usłuż 
nym czarnoskórym krajowcom udało się nam 
wyratować aparat. Porozumiewaliśmy się na 
a W każdym razie kąpiel była porządna. 

-go kwietnia starotowaliśmy do Abidljean 
4-go Abiljean — Dakar. 7 Dakar — Port 
Etienne, 8 Port Etienne — Agadir, 9 Aga- 
dir — Casablanca, 12 Casablanca — Alican- 
te, 13 Alicante — Perpignan. 

16-g0 wylecielišmy z Perpignan i mieliš- 
my przygodę z silnikiem. Mato brakowało, a 
bylibyśmy się wsadzili na wierzby (silnik 
tracił obroty, a spadek terenu był bardzo 
gwałtowny). Wylądowaliśmy koło Chateau 
Ćreyssac, 

Jakie jednak ci Francuzi mają dobre wi- 
na! Odrazu dali nam szampana! Dopiero, 
gdy z rozmowy wyszło, że startując z Per 
pigananu, nie zdążyliśmy nawet zjeść śniada- 
nia i byliśmy naczczo, zawstydzili się bar- 
dzo i przyjęli nas nadzwyczaj gościnnie śnia 
daniem. 

Jedna jeszcze wielką załetę mieli tamtej- 
si mieszkańcy. Lubili rybołóstwo. Ja również 

i SLL = ias si ai 

DODATKOWE POCIĄGI NA LINJI LIDA— 
BARANOWICZE 

Dyrekcja PKP w Wilnie podaje do wia 
doniości, że dla przyśpieszenia przewozu 
przesyłek drobnicowych, tak szybkości zwy 
czajnej, jak i pośpiesznej, uruchamia z dn. 
1 maja 1631 r. na odcinku Lida — Barano- 
wicze jedną parę lekkich pociągów towaro- 
wych według następującego rozkładu jazdy: 

Pociag nr, 373 —- odjazd z Lidy —- godz. 

3,20. Przyjazd do Nowojelni — godz. 6,10, 
Odizzd z Nowojelni — godz. 7,26. Przyjazd 
do Baranowicz centralnych — 10,15: 
Peciąg nr. 374 — odjazd z Barenowicz cen- 
tralnych — 18,45. Przyjazd do Nowojelni 
— 21,25 Odjazd z Nowojelni — 22,45. Przy 
jazd do lidy — 2,10. 

Przesyłki drobnicowe, nadawane w Wil- 
nie dc godz, 17, adresowane na szlak Lida 
— Baranowicze i za Baranowicze, będą od- 
chodziły z Wilna w tymże dniu pociągiem 
ur. 817 o godz. 18,55, dalej z Lidy do Ba 
ranowicz będa wysyłane po północy dnia 
następnego lekkim pociągiem nr. 373. Prze- 
syłki, nadawane na stacji Baranowicze do 
godz. 17, oraz na stacjach odcinka Barano 
wicze — lida będą odchodziły w tymże 
dniu lckkim pociągiem nr. 374 do Lidy, skąd 
będą dostarczane de Wilna w dniu następ 
nym pociągiem nr. 322 o godz. 7,25: 

Dzięki powyższemu, przewóz przesyłek 
będzie trwał z Wilna do Baranowicz 15 go 
dzin 20 min, i z powrotem — 12 godz. 40 

p Bolkiej z torem Zwiądku УРАНЛ 
jemy jeszcze bardziej dobitne i szpet- 
ne słówka: 

Golić powinnaś brwi twe, 

być od szkiełek tęczowa, 

i brzucha złotą tykwę 

powinnaś tatuować. 

Cywilizacji obca, 
murzyńskie wznosisz tono.... 

Wśród miasta jesteś zgrzytem, 

przeczysz gorączce w. ruchu, 
a zdobiłby cię przytem 
Kościany talerz w uchu. 

Z tych urywków każda czytelnicz- 

ka łatwo się przekona, iż dość ściśle 
odtworzyłem treść wiersza i że męż- 

czyźni w tym wypadku wcale nie za- 
winili!.. 

Tak mówią o kobietach same kobie 
- tyt. 

Nie wyobrażajmy, iż p. Pawlikow- 
ska jest jakiemś monstrum bez duszy 
i serca, że jest całkowicie osamyotnio- 
na w swych poglądach. 

Nie! Wałka z macierzyństwem to- 
czy się na całej linji. Kobiety—wbrew 
swym  przyzwyczajeniom — niewiele 
na ten temat mówią, lecz wiele robią. 

  

  

za tem przepadam. Zaprzyjaźniliśmy się ze 
wszystkimi, nie wyłączjąc szofera, który о- 
kazał sie dawnym mechanikiem lotniczym. 
Prosił na odjezdnem, byśmy ucalowali od 
niego wszystkie Polki. 

Dnia 2-go wylatujemy z naszego Chateau, 
robiąc etapy Bordeaux — Paryż. 4-go Pa- 
ryż — Berlin —- Poznań, 5-go Poznań — 
Warszawa i oto jesteśmy, To wszystko. 

Muszę dodać na zakończenie, że nasza 
Ł2 była niezrównana. Każdy dobry pilot 
zrobiłby to na naszem miejscu. Potrafimy 
już produkować dobre płatowce. 
  

Rolnictwo za kołem 
polarnem 

ROŚLINY NA POLACH LODOWYCH. 

Oddawna krążące w kołach rołni- 
czych Rosji sowieckiej przypuszczenie 
jakoby w okolicach arktycznych możli 
wą była uprawa roli, skłoniło Wszech- 
związkową Akademję Rolniczą do roz- 
poczęcia badań w tym kierunku, któ- 
re przeprowadzone zostaną w okoli- 
cach podbiegunowych, między 67 a 69 
stopniem równoleżnika północnego. 
Wiedza rolnicza, uzbrojona w najdos- 
konalsze metody i środki techniczne, 
podejmuje atak na pola lolowe Arkty 
ki 

Instytut dla pielęgnowania roślin za 
kołem podbiegunowem poczynił ostat 
nio próby nad hodowlą roślin w atmo 
sferze arktycznej i skonstatował, że ho 
dowla taka jest w zupełności możliwa. 
Na otwartym gruncie hodować można 
od lipca rośliny niewymagające ciep- 
ła, jak: kapustę, brukiew, rzepę, rzod- 
kiewkę, cebulę, i sałatę. Również uda- 
ją się ziemniaki. Wszystkie te zasiewy 
warzywnych roślin dojrzewają z koń- 
cem sierpnia , a najpóźniej z począt- 
kiem września. 

W rejonie chybińskim i w okoli- 
cach polarnych wydały dostateczny 
plon: owies i rośliny strączkowe, jak: 
groch, wyka i t. p. 

Ważne to zagadnienie kultury rołni 
czej stworzyło nowy instytut dla bada 
nia, czy lodowa ziemia polarna nadaje 
się do uprawy roli i hodowli nasion, 
który wspólnie z oddziałem Instytutu 
Polarnego w rejonie chybińskim bę=* 
dzie śledził wzrost zasiewów w okrę- 
gach północnych w czasie krótkiego la 

Polarny oddział tego Instytutu przystą 
pi w roku bieżącym do studjów wpły 
wów dnia polarnego na wzrost roślin* 
jako też do badań wpływów niskiej 
temperatury na rośliny. 

W najbliższym czasie oddana zosta 
nie do dyspozycji Instytutu dla rołni- 
ctwa polarnego cieplna energja, woda 
i para z przemysłowych centrów w 
Chybińsku, w pobliżu którego umie- 
szczone zostaną ochrony szklane i o- 
ranżerje. 

Wszystkie wyniki 'tych gigantycz- 
nych przedsięwzięć stanowić będą* 
wzór przy budowie chybińskich sow- 
chozów. Na całym obszarze Rosji so- 
wieckiej podjęte zostaną studja nad 
problemem rolnictwa połarnego. Aby 
zracjonalizować pracę w tym klerunku 
cała ta olbrzymia część koła podbie- 
gunowego podzielona będzie na trzy 
pasma. Pierwsze pasmo rozciągać się 
będzie od wysp Oceanu Lodowatego, 
aż do morza polarnego. W roku 1932 
poświęci się szczególną uwagę Ziemi 
Franciszka Józefa, a prace przedwstęp 
ne podjęte zostaną jeszcze w roku bie 
żącym. Drugie pasmo utworzy Bulan 
na rzece Lenie (Republika Jakutska), 

„gdzie nietylko w szklanych schronach 
ale także na wolnem powietrzu hodo- 
wane będą jarzyny. Ostatnie pasmo 0- 
bejmuje ziemię na południe od koła 
podbiegunowego, między kołem poiar- 
nem a obecnemi granicami rolnictwa 
sowieckiego. W pasmie tem utworzone 
zostaną wzorowe zagrody hodowłane." 

Przy prezydjum Wszechzwiązkowej* 
Akademji Rolniczej im. Lenina zorgani 
zowano specjalne biuro, które dzier- 
żyć będzie zarząd nad polarnemi od- 
działami, stróżującemi nad kulturą rol- 
niczą. 

je | 

! 
Od czasu do czasu jednak wypo- 

wiadają się „,programowo“. 

Panią Pawlikowską wyprzedziła 
pod tym względem inna poetka, p. 
Wanda Kragen (!), autorka  zbiorku 
poezyj p. t. „Kobieta*. Poetka ta mó- 
wi wyraźnie: 

Ścieśniamy triumfalnie łuki naszych bioder, 
Spłaszczamy nabrzmiałe wypiętrzenia piersi, 
Sprężamy się, krzepniemy w giętką prosto- 

< linijność. 

Zrywamy z bezduszną, martwą bujnością 
rodzących, rozmamlanych samic... 

Program, wyznanie wiary, triumf... 

Głos, coraz bardziej stanowczy, za 
biera nowa kobieta, zrywająca z prze- 
szłością i tworząca, jeżeli nie przy- 
szłość, to przynajmniej osobliwy dzień 
dzisiejszy. 

Jaką do tej nowej kobiety zastoso- 
wać imiarę? 

Jak ocenić jei wartość?.. 

Dawniej, rzecz zastanawiająca, — 
kobiety szacowano podług... wagi... 

Kobiety wagi najcięższej, czyli cię- 
żarne, były otaczane specjalną opieką 
i szącunkiem. Tego przynajmniej wy- 
magały same kobiety (coprawda, po 
sprawdzeniu metryki!). 

"ia i znacznie obniżonej temperaturze. 
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Poniżej podajemy uchwały walne- 
go zebrania członków Związku Zie- 
mian powiatu oszmiańskiego: 

Niebywale ostry ekonomiczny kry- 
zys światowy doby obecnej, dobrze, 
niestety, znany na terenie Rzeczypospo 
litej Polskiej i dający się najdotkli- 
wiej we znaki rolnictwu w Oszmiań- 
szczyźnie, jako w powiecie ubogim i 
li tylko rolniczym, pozbawionym prze 
mysłu, legł całym swym ciężarea na 

"barki właścicieli średnich i większych 
gospodarstw rolnych.. 

Gospodarstwa te, prawie wszystkie 
doszczętnie zniszczone w czasie woj- 
ny światowej i bolszewickiej, dotych- 
czas jeszcze są zbyt mało zasobne. by 
o własnych siłach mogły przetrwać 
kryzys. 

Wszystkie bez wyjątku, obdłużone 
w instytucjach kredytowych państwo- 
wych, jako też i prywatnych z tytułu 
pożyczek, zaciągniętych przez szereg 
Jat ra konieczne, uciążliwe powojenne 
inwestycje, oraz pokrywanie niedobo- 
ru czteroletniego z rzędu nieurodzaju, 
-— są w położeniu wprost bez wyj- 
ścia. Stan ten pogarszają zbyt uciażli- 
we podatki, zwłaszcza samorządowe i 
świadczenia socjalne z nadmiernie wy- 
sokiemi karami za zwłokę. 

Obecnie, gdy ceny wszelkich pro- 
duktów rolnych i hodowlanych nie sto 
ja w żadnym stosunku do kosztów 
ich produkcji, gospodarstwa nasze zna 
iazły się w obliczu ruiny, a siła płatni 
czą właścicieli spadła do minimum. 

Dzisiajj w przededniu rozpoczęcia 
prac wiosennych w polu, rolnikom 
brak środków na pokrycie kosztów ro 
bocizny i zakupu niektórych nasion. 
Szczegółnie dotkliwie daje się odczuć 
brak nasion: łubinu, wyki, peluszki i 
seradeli, gdyż nasiona te ze względu 
na warunki klimatyczne i mało wydaj 
ną glebę możemy siać jedynie jako 
ziełonki do spasania lub jako przed- 
płor. O wydostanie z gospodarstwa 
gotówki dla opłacenia procentów od 
wszelkich zobowiązań, podatków  za- 
ległych, świadczeń socjalnych i t. p. 

„mowy być nie może, gdyż urodzaj ze- 
szłoroczny całkowicie został spienię- 
żony jesienią po cenach najniższych. 

Pozostawienie więc przez czynniki 
miarodajne ziemiaństwa powiatu osz- 
miańskiego własnym siłom pociągnąć 
musi już obecnie na przednówku ban- 
kructwo prawie wszystkich średnich i 
większych warsztatów rolnych ze 
wszełkiemi konsekwencjami — aż do 
zupełnej likwidacji włącznie. 

Wobec tego ogólne zebranie człon- 
ków Związku Ziemian powiatu _osz- 
miańskiego w dniu 12 marca b. r. po- 
stanowiło zwrócić siędo głównego 
zarządu Kresowego Związku Ziemian 
w Warszawie oraz do rady wojewódz- 
kiej Związków Ziemian Ziemi Wileń- 
skiej w Wilnie z prośbą, aby odpowied 
nim czynnikom rządowym przedstawio 
ne zostały następujące dezyderaty: 

1) Odroczenie zaległości i bieżą- 
cych podatków bez odsetek i kar za 
zwłokę do jesieni 1933 roku. 

2) Podatki samorządowe zmniej - 
szyć w stosunku do parytetu zboża. 

3) Podatek wyrównawczy za rok 
1930 odroczyć do roku 1933 bez nali- 
czania odsetek, jako podatek uchwa- 
lony wstecz. 

4, Dalszy wymiar podatku mająt- 
kowego zaniechać, zaległości umorzyć. 

5) Skasowanie wszelkiego rodza- 
ju progresyj podatkowych. 

6% Podatek spadkowy zawiesić bez 
pobierania odsetek na lat 5. znosząc 
wymierzanie tego podatku dla linji 

r .zstępnej. 
Repartycje szarwarku przez samo- 

rządy dokonywać nie w stosunku do 
opłat podatków bezpośrednich, lecz w 
stosunku do ilości środków przewozo- 
wych i sił roboczych, jaką gospodar- 
stwo rozporządza i bez widocznej 
straty. dla swych interesów dać mo- 
że 

8) Zaległości podatku dochodowe- 
go umorzyć, wymierzanie tego podat- 
ku zawiesić na łat 5, dotychczas zaś 
pobrane sumy przynajmniej za dwa o- 

  

statnie lata od dochodu, którego iak- 
tycznie nie było —- zaliczyć na poczet 
zalegiych i bieżących podaków pań- 
stwowych. 

9) Pobieranie zaległych i przy- 
szłych podatków państwowych, samio- 
rządowych oraz świadczeń socjalnych 
dokonywać w parytecie egzestujących 
cen zboża, wobec wymierzenia ich w 
okresie normalnych cen na produkty 
rolne. 

10) Zmniejszenie opłat o 50 proc. 
stopy asekuracyjnej od ognia, zezwala 
jąc właścicielom  ubezpieczanie tych 
budynków i na taką sumę, jaką sami 
uznają dla siebie za konieczną. 

11) Zaniechanie pobierania świad- 
czeń socjalnych z tytułu opłat składki 
do Zakładu Ubezpieczeń od wypad- 
ków * pracowników umysłowych. 

j2) Krótkoterminowe wszelkie po- 
życzki, udzielone członkom Związku 

Ziemian pow. oszmiańskiego skoma- 
sować, zamieniwszy je na kredyt śred- 
nioterminowy — pięcioletni, płatny, 
począwszy od t932 r. 

13) Udzielenie nowej średniotermi 
nowej (5 lat) pożyczki w wysokości 
100 zł. na I ha uprawnej ziemi, nie 
biorąc pod uwagę dotychczasowego 
zadłużenia na opłatę robocizny, zakup 
nasion, nadpłatę lichwiarskich długów 
i ich procentów przy oprocentowaniu 
nie wyżej 6 proc. w stosunku rocz- 
nym. 

14) Udostępnienie uzyskania kre- 
dytów w Państwowym Banku Rolnym 
nabywcom działek z częściowo parce- 
lowanych średnich j większych objek- 
tów rolnych. 

15) Ponieważ rolnictwo istnieć nie 
może bez nawozów sztucznych -— ko- 
nieczne jest, aby czynniki rządowe 
swą ingerencją dostosowały ceny na- 
wozów sztucznych do cen zboża. 

  

Czemu nie! 
Pilne czytanie gazet, nawet wiado- 

mości drobnym petitem drukowanych, 
często jest pouczające. 

Oto wyczytaliśmy taki ciekawy pro 
jekt prezesa od stowarzyszenia leś- 
niczych, niejakiego p. Szwarca, w któ- 
rym pomijając różne postulaty z dzie- 
dziny leśnictwa, znajdujemy paragraf 
wprost zdumiewający, a nawet rozczu 
lający. 

P. Szwarc domaga się, by we wszy 
stkich lasach prywatnych przymuso- 
wo byli przyjmowani wykwalifikowa 
ni specjaliści leśni! 

Tylko tyle! Cel? -— naturalnie ra- 
cjonalne prowadzenie i eksploatowa- 
nie przestrzeni leśnych ku dobru ogól 
nemu i chwale Ojczyzny. 

Ale - ale, czy tylko tyle? 
Może jesteśmy zbyt sceptycznie u- 

sposobieni, może mamy poniekąd u- 
zasadnioną  idjosynkrazję do zbyt 
troskliwej opieki nad każdą stroną 
życia obywatela, — może ,— ale czy 
też nie myślał tak p. Szwarc o swoich 
kolegach po fachu? 

Wsz ak, gdyby ten świetny pro- 
jekt znalazł urzeczywistnienie, w co 
zresztą stanowczo nie wierzymy, to 
cała izesza specjalistów leśnych zna- 
lazłaby obszerny rynek zbytu swej fa 
chowej wiedzy, a że miałby miejsce 
przymus, więc taki urzędnik z natury 
rzeczy pobieraćby musiał nietylko po- 
bory, równe rządowym wedle tabeli, 
rang, ale i te wygody t.j. dom, 
ziemię, łąkę i t. d., które tamci otrzy- 
mują. 

Cóżbv znaczył w zarządzie własne 
go !asu sam właściciel? Byłby jedynie 
pokoraym petentem, zależnym od przy 
musowego nad nim zwierzchnika, któ- 
regoby musiał prosić o pozwolenie 
wzięcia fury drzewa lub wyrąbania su 
chostoju, a cóż dopiero za zależność 
by powstała przy sprzedaży lasu! 
Przecież zawsze  znalazłby się jakiś 
przepis czy paragraf, któryby stawał 
na. przeszkodzie najprostszej czynno- 
ści. 

Pamiętam zjazd wszechrosyjski leś 
niczych rządowych w olbrzymiej sali 
„Solonaho Gorodka“. 

Któryś z leśniczych wniósł projekt 
upaństwowienia wszystkich lasów pry 
watnych, dowodząc, że rządowe są 
daleko lepiej eksploatowane; projekt 
został jednogłośnie przyjęty. 

Nasz leśniczy , najzacniejszy czło- 
wiek, wielki zwolennik prywatnej gos- 
podarki leśnej, zapytany, jak mógł za 
tą rezolucją głosować, odrzekł: prze- 
cież to chodziło o dostarczenie wielu 
tysięcy posad dla kolegów, więc 
nie mogłem złamać solidarności Ko:- 
pusu Leśniczych. 

Nam się wydaje, że mikrob soli- 
darności zawodowej gdzieś w * tym 
punkcie projektu p. Szwarca jest uta- 
jony. 

Jeżeli przyjmiemy, jako zasadę, że 
w każdej dziedzinie prywatny człowiek 
nic zrobić nie potrafi, że jest tylko 

WRACA TITANO USD OSZORSRCOA 
Kobiety lekkie natomiast były w 

pogardzie. 
Ten podział, ustalony chyba przez 

same kobiety i przez nie ściśle prze- 
strzegany, wywoływał pewne zastrze- 
żenia ze strony mężczyzn, którzy na- 
wet zaprzeczali trafności określeń, 

Wskutek tego kandydatki na matki 
były często przez mężczyzn lekce-— 
ważone bez względu na ich znaczną 
wagę, kobiety zaś lekkie przez tych- 
że mężczyzn były uważane za ciężar, 
który podźwignąć mógł tylko mężczyz 
na. dobrze sytuowany materjalnie. 

Dziś zmieniły się stosunki. Kobie-- 
ty wiele straciły na wadze i powa- 
dze. Z własnej a nieprzymuszonej woli. 

> Może to i dobrze. Życie wymaga 
Pewnych uproszczeń, więc bardzo za- 
<nie jest ze strony niewiast, iż one się „spłaszczają*, „sprężają”, i „zrywają 2 bezduszną, martwą bujnością rodzą- cych samic“.... > 

Wytwarza się 
«średniej wagi“: 

raz!.. 

„Nowy typ kobiety 
ani ciężka, ani lekka, 

wszystkiego potrochu j w sam 

Niemal ideał. в 
_ Taka cudowna kobieta będzie wy- 

Wijała oszczepem, jak trogłodyta, bę- 

dzie pływała conajmniej, jak żaba, po 
trafi biec, jak koń wyścigowy, a ska- 
kač, jak postrzelony zając. 

A gdy się ustatkuje z czasem i po 
raz czwarty zmieni religję, aby zdobyć 
jeszcze jednego mniej więcej prawne- 
go małżonka, zacznie przemawiać 
wzniośle i szlachetnie na temat świe- 
tości ogniska rodzinnego i będzie na- 
rzekać na złe czasy i upadek moralno- 
Ści. 

Nawet pod adresem młodszej ge- 
neracji kobiet przemówi ostro i stanow 
CZO... 

Nowa kobieta przecież lubi praw- 
dę, jest szczera, odważna,  szlachet- 
na... 

Nowa, kobieta 

„Tak jakoś się zdaje, że w tej no- 
«ei kobiecie, nowej treści jest malucz- 
ko, aż dostrzec trudno... 

Może tak się zdaje tylko?... 

Jan Wachicz. 

szkodnikiem, a że dopiero urzędnik je 
dynie zna się na wszystkiem i o wszy 
stkiem decydować może, to przecież 
dojdziemy do tego, że gospodarstwo 
rolne będzie prowadzić „z przymusu“ 
u danego właściciela agronom, ho- 
dowlę takiż przymusowy hodowca, 
dalej pszczelarz, ogrodnik, inżynier Gd 
drobiu, od meljoracji łąk, inny zno- 
wu od stawianią budynków gospodar 
czych i t. d. 

A właściciel? Ma opłacać tych wszy 
stkich przymusowych specjalistów i.... 
zbankrutować bez pudła? 

Wprawdzie p. Szwarc dodaje w 
tym paragrafie... „o ile właściciel 
sam nie jest kwalifikowanym  specja- 
listą leśnym*. Ale — chcielibyśniy 
wiedzieć — ilu wśród właścicieli la- 
sów jest wykwalifikowanych  leśni- 
czych? Sądzimy, że jednego procen- 
tu nie znajdziemy , a jednak lasy prv- 
watne są eksploatowane daleko racjo 
nalniej od rządowych, które mają tę 
dobrą stronę, że są lepiej ochraniane 
od kradzieży, bo ,„z kazną to kiepska 
sprawa”. 

Widzimy tysiączne gospodarstwa , 
wzorowo prowadzone, choć właścicie- 
le ich nie posiadają patentów na spec- 

cjalistów. $ 
Ochrona lasów gwarantuje , dosta- 

tecznie ich niezniszczalność, zaś u- 
rządzenie gospodarstw leśnych powie- 
rza się specjalistom. Na tem koniec, 
ale wpakowywać przymusowo do ma 
jatku kogoś, który byłby od właścicie- 
la nietylko niezależny, ale i opłacany 
porad wszelką możność i potrzebę, to 
już nieco za gruby żart. To jest wiel- 
kie i stanowcze posunięcie do wywła- 
szczenią lasów i jednocześnie niegłu- 
pio obmyślony sposób do uprzednie- 
go zorganizowania całego aparatu 
nadzoru leśnego kosztem właścicieli 
tych lasów, 

Idąc po wskazanej przez p. Szwar- 
ca drodze, w krótkich etapach doj - 
dziemy do struktury gospodarczej, ja- 
ką są kołchozy. 

Urzędnicy na czele i roboczy in- 
wentarz ludzki, w dodatku źle karmio 
ny i nieopłacany, siłą na danej ziemi 
trzymany. 

Z „pryncypalnoj toczki zrenja“ — 
czemu nie! 

St. Wańkowicz. 
EBTT TEE: OO DZEOWREROJ 

lo słychać w hippice 

Dowódcę 7 szwadronu pionerów rtm. 
Z. Twardowskiego, u którego, jako u go- 
spodarza toru wyścigowego, chciełiśmy za- 
sięgnąć informacyj > zapowiedzianych kon 
kursach hippicznych znajdujemy w ujeż- 
dżalni na wzgórzach Antokolskich. 

Zajęty codziensym treningiem pań - a- 
mazcnek, prosi abyśmy poczekali „chwilkę* 
Siadamy na murawce i obserwujemy, 

„ Trenuje kilkanaście pań, a między nie- 
mi znajome nam z konkursów na Pośpiesz- 
ce: Bydelska, Benisławska, Nitosławska, 

. Grupa słabiej zaawansowanych skacze 
pinerole, poczem obok, na oficerskim par- 
conr“že, ćwiczą panie, . które brały już u- 
dział w zawodach. 

Po skończonym treningu zaczynamy in- 
dagować p. rotmistrza o zapowiedzianych 
zawodach hippicznych. Czy będą wogóle, 
kiedy i jaki jest program? 

— Wiosenne zawody konne — mówi 
rtm, . Twiardowski -— zorganizowane z ini- 
cjatywy dowódcy brygady kawalerji pik. 
Przewłockiego, a pod egidą Turf-Clubu od- 
będą w dniach 20, 21, 23, 24 i 25 bm. Bogaty 
ich program przewiduje: 20 i 21-go szam- 
pionat konia (próba na czworoboku i wy- 
trzymałości), 23-g0 konkurs otwarcia, kon- 
kurs dła pań, z 5 odziny Wojskowej Wilna, 
które nie wygrały na torze i-szej nagrody, 
24-go konkurs oficerski (m, Wilna) otwarty 
dla wszystkich koni, konkurs dla pań, otwar 
ty dła wszystkich koni, konkurs parami, dia 
pań ' panów jeźdzców zarówno wojskowych 
jak i cywilnych i wreszcie 25-go: konkurs 
ziemi wileńskiej, otwarty dla wszystkich ko- 
ni, takiż dla pań oraz Gross Country na prze 
strzeni 4800 mtr. 3 

We wszystkich 

   

  

7 konkurencjach przewi- 
dziane są nagrody honorowe oraz pieniężne, 
przyczem przy nagrodach pieniężnych za- wsze a nagroda honorowa. 

ychczas otrzymaliśmy już następujace nagrody: Turf - Clubu, pp. WÓJWAY 5. Kirtikiisa, Prezydenta J. Folejewskiego, sta- 
rostów: grodzkiego W. Iszory i Wil, - Troc kiego Radwańskiego, Banku Ziemskie- go, Redakcji „Express Wileński*, Rodziny 
Wojskowej oraz d-ców wszystkich jednostek 
konnych grupy wileń. Nagrody te wyda- 
wane będą równolegle z pieniężnemi, któ- rych wysokość wynosi od 50 — 400 zł. 

Tor został już otwarty i będzie zamknię- 
ty dopiero na dwa dni przed konkursami. 

— Czy można już obecnie nowiedzieć kto 
weźmie udział w konkursach? 

— Zapytania z innych miast napływają 
stale ponieważ jednak zapisy na wszystkie 
konkursy , powinnv być  uskutecznione 

2 7 wraz z wpisowem naj- 

«mie udział około dziesięciu. 

wo 

vDEZWA 
„Przed tak Wielkim: Sakramentem 
„Upadajmy: na. twarze. 

W dniach 8, 9 i 10 maja r. b. z zarządzenia J.E. Arcybiskupa Metropo- 
lity Romualda jaibrzykowskiego, odbędzie się pierwszy w Wilnie Kongres 
Eucharystyczny, po którym nastąpi w różnych miejscowościach archidiecezji 
wileńskiej 14 kongresów eucharystycznych, aby wszyscy wierni nawet w 
najdaiszych zakątkach mogli wziąć udział w wielkiej uczcie duchowej. Celem 
Kongresu Eucharystycznego jest głębsze poznanie Chrystusa, utajonego w 
Najświętszym Sakramencie, złożenie Mu: publicznego hołdu wdzięczności za 
łaski, które płyną z ołtarzy, wreszcie jak najżywsze pobudzenie wszystkich 
wiernych do czynnej, żarliwej i stałej czci Zbawiciela. . 

Żyjemy w czasach, gdy w społeczeństwach ścierają się namiętne wa- 
śnie i spory klasowe, polityczne, narodowościowe, gdy wszędzie powstają 
liczne trudności w dziedzinach życia gospodarczego i państwowego. : 

; O miedzę ой Ojczyzny naszej. wre zacięta, najstraszniejsza, jaką kie- 
dykolwiek znano w dziejach, walka o nieśmiertelne dusze ludzkie, walka z 
Bogiem i Jego prawem. Tembardziej przeto w czasach obecnych trzeba prze- 
ciwstawić potędze zagrażającego fałszu i zła — potęgę prawdy i dobra, 
Księciu ciemności — Króla Chrystusa, który „wczoraj i dziś: ten i na wieki“ 
(Žyd. 13,8), ogromowi nurtującej nienawiści — Boga Miłości, abyśmy się 
społecznie miłowali, jako On: nas. umiłował (Jan 15, 12). Jedynie w Chrystu- 
sie Panu i u stopni Jego ołtarzy możemy znaleźć rozwiązanie wszystkich 
trudności naszych, — tylko pod jego sztandarem może dokonać się cud zjed- 
noczenia serc ludzkich i zakwitnąć prawdziwy pokój między ludźmi, — tyl- 
ko pod jego berłem może przyjść upragnione Królestwo Boże, w  którem 
ziścić ' się wspaniała wizja Izajasza Proroka. „I przekują miecze swe na le- 
miesze, a włócznie swe.na sierpy, nie podniesie miecza naród przeciw naro- 
dowi, ani się będą więcej ćwiczyć ku bitwie“. (Iz. 2, 4). | : 

Z wiarą i miłością przystępujemy do wielkiej uczty, jaką jest Kon- 
gres Eucharystyczny: wszak Przenajświętszy Sakrament — to najdroższy 
skarb Kościoła, to jego serce, to ognisko życia nadprzyrodzonego, Ю Sa- 
krament pokoju i Chleb zgody*, — to największa potęga — gdyż sam Bóg 
w Hostji utajony. = 3 

Oddany pod opiekę Najświętszej Panny, co w Ostrej świeci Bramie, 
poprzedzony błogosławieństwem Ojca św. i modłami wiernych w świątyniach 
archidjecezji, niech Kongres ten przyjmie rozmiary, godne wzniosłości celu, 
godne tej mocnej wiary, jaka żywie w naszym kraju. RE 

PÓJDŹCIE — POKŁOŃMY SIĘ PANU! Katolicy — Wilnianie! Wy- 
tężcie siły i Waszą dobrą wolę, by nadać Kongresowi jaknajwięcej okazałości 
i mocy! . 

Niech nie zabraknie nikogo w uroczystej procesji eucharystycznej, w 

adoracji Najświętszego Sakramentu, wystawionego bez przerwy dniem i no- 

ca w ciągu trwania Kongresu, w cnętnem uczęszczaniu do sakramentów, o 

w echoczem korzystaniu z licznych kazań, przemówień i referatów. 

Postarajcie się podczas dni kongresowych przyozdobič domy Wasze w 

sztandary, a wieczorem — iluminacją: niech odświętny wygląd katolickiego 

Wilna będzie odbiciem wiary i miłości Waszej. RE 3 

A gdy w dzień św. Stanisława Biskupa, Patrona naszej Ojczyzny i Pa- 

trona Bazyliki Wileńskiej, uderzą uroczyście we wszystkich kościołach archi- 

djecezji dzwony na znak, że Zbawca wstępuje na tron Eucharystyczny, 

niech dzwonom świątyń Waszych odpowiedzą zgodnym, potężnym chórem 

Serca Wasze. Przed tak Wielkim Sakramentem upadajmy na twarze. 

KOMITET KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO 
^ W WILNIE 

ERROR WE IEEE STS ET ESET TNAKTE 

ll Międzynarodowy SZCZEPIENIA PRZE- 

Kongres Szpitalnictwa CIWBŁONICZE 
w Wiedniu W latach powojennych wszystkie państwa 

Nic .,. Europy wykazują stały przyrost przypad- 
Polskie Towarzystwo Szpitalnictwa, nie- ków błonicy (dyfterytu), jak również wzrost 

dawno powstało w Warszawie, ale już bar- irzpy zgonów w tej chorobie. W Polsce 
dzo czynna i ruchliwa placówka naukowa liczhą zachorowań na błonicę z liczby 1815 
polska, prosi nas o powiadomienie EBY w roku 1919-vm wzrosła stopniowo do licz- 
go ogółu lekarzy, inżynierów i działaczy 

A Šai > by 11977, w roku 1929, czyli w ciągu 10 
samorządowych na Wileńszczyźnie, że W jąt zwiększyła się siedmiokrotnie. W Wilnie 

czerwcu r. b. (początek 8 czerwca) ma się . (Pr 2 K zauważyć się daje również stały przyrost 
odbyć w Wiedniu międzynarodowy Kon- przypadków błonicy i w roku 1930 zareje- 
gres Szpitalnictwa. _ Е strowano 269 zachorowań — w tem 27 zgo 

Na kongresie będzie się omawiał Szereg now Stosowana surowica lecznicza nie. we 
aktualnych zagadnień w sprawie OE wszystkich przypadkach okazuje się skutecz 
eksploatacji i lecznictwa szpitalnego, ja twa : ną i chroni dzieci od zguby. 
również stosunku szpitali do zakładów ubez- Natomiast stosowana w Ameryce od lat 
pieczeniowych i samorządowych. а 15 szczepionka przeciwblonicza, zmodyfiko 

Ze względu na rozbudowę lecznictwa w wana w roku 1923 przez Ramona (anatoksy- 
Połsce i wie'ką doniosłość praktyczną, po- na błonicza) i używana w tej postaci głó- 
ruszanych na isongresie tematów, jaknajlicz- wnie we Francji — okazała się niezwykle 
niejszy udział delegatów polskich jest nad- skuteczną bronią w zwalczaniu błonicy. Już 
zwyczaj cenny i pożądany. й „ dwukrotne zastrzykniecie anatoksyny  pod- 

"Pragnąc możliwie ułatwić wszelkie zwią- skórnie sprowadza odporność przeciwko bło 
zane z wyjazdem trudności, Polskie Towa- nicy u 88 proc. szczepionych, a trzykrotne 
rzystwo Szpitalnictwa bierze na siebie cał- podrosi ją do 99 proc. Szczepionka jest cał 
kowitą organizację wyjazdu i pobytu w kowicie nieszkodłiwa. We Francji przeszcze- 

Wiedniu, oraz ewentualnych wycieczek, wy- piono dotychczas przeszło miljon dzieci i 
kładów i t. p. : „nie zanotowano przy tem jakichkolwiek po- 

Ze względu na konieczność porozumie- wikłań poszczepiennych, a osiągnięto to, że 
nia z Prezydjum Kongresu, zgłoszenia osób, w ciągu 5 lat stosowania: szczepionki 2 nie 

życzących przyjąć udział w obradach Kon- zdarzył się wypadek śmierci na błonice wśród 
gresu, wraz z dodatkiem 50, ewentualnie 5 uodpornionych w ten sposób dzieci. 
złotych, winny być skierowane najpóźniej : 2 Alermujacy wzrost przypadkow bionicy 
do dnia 15 maja do Zarządu Polskiego To- doprowadził w roku zeszłym w Warszawie 
warzystwa Szpitalnictwa — Warszawa, Wi- 2 za do nowotania specjalnego komitetu dla zwal 
dok 23 m. 9 dla otrzymania zniżek kole- cząnia błonicy. Podobne komitety istnieją 
jowych, zezwołenia na wyjazd i t. p. | dziś we wszystkich większych miastach Pol 

Ńa miejscu wszelkich możliwych infor- „możli ski, W Wilnie już w styczniu 1931 roku zor 
macyj udzieła Zarząd Wileńskiego Stowa- ganizowano Komitet Szczepień  Przeciwbło- 
rzyszenia Lekarzy Szpitalnych — Kościusz- h niczych przy Wydziale Zdrowia Wileńskie- 
ki 14 m. 4, tel. 665 od godziny 5 — 6 co- go Becia Wojewódzkiego w skład S 
dziennie. wchodzą przedstawiciełowie: Uniwersytetu 

Wydziału Zdrowia, Pracy i Opieki SOC 
Uwadze Gospodyń!!! 

Japoński proszek 

nei, Urzędu Wojewódzkiego, Magistratu, Ka 

    

     

  

sy Chorych, Państwowego Zakładu Higje- 
ny, Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileń- 
skiego, „Tozu”, oraz Związku Pracy Obywa- 
telskiei Kobiet. 

Prezydjum komitetu stanowią: prof. W. 
zabezpiecza na lato ubrania Jasiński, — prezes, dr. L. Łukowski — wi- 
zimowe od MOLI. Oprócz CA oraz. dr. Prażmowski — sekre- 

tarz. tego KATOL radykalnie tep' 
muchy, komary, pchły, 

PLUSKWY, PRUSAKI mszyce na 
kwiatach i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Składach 

Apteczuych i Aptekach. 

re Po uzyskaniu funduszówi ze strony Depar 
tamentu Służby Zdrowia, Magistratu i Kasy 
Chorych m, Wilna, Komitet przystąpił w dn. 

  

później do godz. 9 dnia 19 bm. przeto wielu 
zawodników nie śpieszy jeszcze z zapisaniem 
się. 

Wody na Džwinie poczynaią opadać O zapisach będziemy mogli mówić do- e [ 

piero w nii 19-90: Zapisy należy, kierować znajdują się wi zkaę czięściowo pod 

do sekretarjatu T-wa (sztab 3 sam. Bryg. mi Dziśnie było 

Kawalerji) na ręce p. rtm. Monwid - Ole- 
chnowicza, który jest naszym sekretarzem i 
skarbnikiem., > 

W každ bądź razie mogę już zapewnić 

że ZE Końkureńcje obsadzone będą 
mocno, a udział jeźdźców zamiejscowych 

jest zapewniony, 

— A udział pań? 3 
—Panie zrzeszone w klubie Rodziny Woj 

skowej trenują na kursie, który prowadzę. 

Wszystkich pań jeżdżących mamy 27, je- 
dnak przypuszczam, że w konkursach weż- 

zalania. 

dziami powyżej domów 
nawiedzione tak wielką powodzią. 

ytą została historyczna 

Zresztą trudno o tem dziś mówić kate- 
gorycznie. 

— Które panie zalicza p. rotm'strz do м 
extra - klasy swego Кигви — zapytujemy, а 
— jednak jedyną odpowiedzią na te niedy- 
skretne pytanie jest uśmiech. : 

A no, trudno, Tajemnica klubowa. 
W dalszym ciągu rozmowy dowiaduje- 

my się, że prawdopodobnie na konkursy te 
przybędzie z Baranowicz dowódca 9 Bryg. 
Kaw. gen. Grzmot - Skotnicki wraz ze swe- 
mi oficerami, oraz, że na zakończenie kon- 
kursów odbędzie się u George'a bal wyda- 
ny przez dowódcę 3 Bryg. Kaw. płk. Przew- 
łockiego, 

Pozatem w okresie od 16. VII. do 1. VIII 
odbędą się w Wilnie wielkie konkursy hip- 
piczne Armji. Przybędzie na nie 10 ekip ze 
wszystkich korpusów, ale o tem też nie czas 
jeszcze mówić. Wh 

Annę Siarkiewiczową kamieni: 

Pocztowy, wybuchł niespodziewanie 
gień rozszerzył się na sąsiednie 
w. 

Żmudne dochodzenia wykazały, że 

pożar. 

ciel "ASK"   

owo wodą która dochodzi do 9 mtr. ad stan 
wyłania się z wody obraz zniszczenia w całej 38] ь 

pod wodą 36 ulic, w Drui zaś zaledwie 80 domów ocalało od 
Wskutek zlania się Dzwiny i Dzisienki komunikacja į i n ja jeszcze dotychczas odbywa się ło- 

i słupów telegraficznych. Od 90 lat miejscowości te nie Gdy 

W. Drui podm: 
10 tys. foljałów literatury talmudycznej w tej 

W miasteczku zawiązał się komitet obywatelski w składzie 22 osób w tem 4 ży- 
dów, który zajął się pomocą powodzianom. 
merykański Dżojut wypłacił 2 tys, zł. i zapowiedział dalszą pomoc. 

Chrześcijańska ludność która bardzo ucierpiała 
obywatelstwo, które nądsyła również datki i do ogólnego komitetu. 

Tragiczny finał sporów o ziemię 
polu koło wsi Sielawicze gm. miżewickiej na tle sporu o ziemię wywiązała się 

sprzeczka pomiędzy mieszkańcami wspomnianei wsi Stelanem i 
z_ jednej a Franciszkiem i Zofją Woruszyło z dr 
niła się w bójkę, w czasie której Franciszek Woruszyło uderzył szesnast: 

ieniem w okolicę kości patylicznej wskutek 
nie odzyskując przytomności zmarła. Dochodzenie prowadzi policja. 

W Kozianach było podpalenie 
Przed paru tygodniami w m. Koziany, w którym mieścił się m, in. tamtż Urząd 

domy, tak, że zniszczeniu uległo kilka domów i 

puścili się tego Jankiel Liwszyc i jego spa k oni w ten sposób zemstę na właści- 

witajcie! 
Mury naszego miasta rozbrzmiewa- 

1а dziś gwarem młodych głosów. To 
druhowie j druhny ze Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej przyjeżdżają na il 
Zlot Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej 
Związku Wileńskiego. > 

Po pracy w „Ogniskach*, na po- 
letkach konkursowych, po ćwicze- 
niach W. F. i P. W., przyjeżdżają do 
nas, by okazać, że przez te sześć lat 
pracy na terenie, dokonali: wiele. Wzro- 
Śli w siłę, nauczyli się wielu rzeczy, 
przygotowali się do pracy obywatel- 
skiej dla dobra Kościoła Katolickiego 
i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Przy 
jeżdżają zewsząd. Cała Ziemia Wileń- 
ska będzie reprezentowana przez swo- 
ich synów i córki. Od Drui, aż hen pod 
Białowieżę, od Knyszyna aż do gra- 
nicznych Radoszkowicz, zewsząd zjeż- 
dżają się młodzi, pełni sił i zapału. 
Witajcie nam Druchny i Druhowiet 
2717 w Wilnie, Stolicy naszych 
iem. 
  

Akcja Pol. Czerwonego 
Krzyża 

pomocy powodzianem 
Polski Czerwony Krzyż Po został 

do życia rozporządzeniem Pana Prezydenta 
Rzpliłej w tym celu, aby w czasie pokoju 
nieść pomoc ludności w wypadkach klęsk 
żywiołowych, epidemij, powodzi i t.p. 

W myśl tego Zarząd Wil, Okręgu PCK 
z chwilą rozpoczęcia się powodzi przystąpił 
do pracy i akcja jego wyraziła się w na- 
stępującem: w Wilnie uruchomiono 5 punk- 
tów sanitarno - opatrunkowych gdzie w cią 
gu całej doby dyżurowały wykwalifikowane 
Siostry pogotowia sanitarnego, jak również 
sanitarjusze, mając do swej dyspozycji wszel 
kie potrzebne instrumenta, materjał opatrun 
kowy i dezynfekcyjny z konieczną ilością 
środków leczniczych. Punkta powyższe fun 
kcjonowały od 23 do 28 kwietnia włącznie 
i w ciągu tego czasu udzielono pomocy sa- 
nitarno - opatrunkowej 234 osobom. - 

- Ponieważ znaczna ilość osób, (zgórą 
1590) została wysiedlona ze swych mieszkań 
i pozbawiona możności przygotowywania so 
bie pożywienia, urochomiono w lokalu, u- 
dzielonym przez Magistrat m. Wiłna specjal 
ne schronisko na 450 osób. Następnie na u- 
ruchomionych punktach sanitarno - odżyw- 
czych nakarmicno 5516 osób. 

Kwaiifikowania osób, potrzebujących žy- 
wienia, dokonywała specjalna komisja, skła- 
dająca się w każdym rejonie z opiekuna spo 

go, wykwalifikowanego wywiadowcy i 
onarjusza PP. Ilość osób karmionych 

stopniowo się zmniejsza i zostanie w zu 
ności zakończoną w m. Wilnie koło 15 maja. 

Wielką pomoc, przy prowadzeniu akcji 
dożywiania okazują nadal D-twa' 6 pp. leg. 
jak również 5 DAK dostarczając na ni 
re punktą gotowe wyżywienie, w ramkach 

żołnierskiej. Związek pracy obywa- 
Iskiej Kobiet, harcerstwo, siostry pogoto- 

wia sanitarnego i emigranci litewscy poma- 
gala w przygotowywaniu wyżywienia, spe- 
cjalnego karmienia małej dziatwy i przy roz 
dawnictwie gotowych porcyj. Na wszyst- 
kich punktach ludność poszkodowana korzy 
sta 7 przegotowanej wody. : 

Zarząt 

  

  

  

Oprócz pomocy żywnościowej d 
Wil. Okregu PCK rozpoczął akcję udzie- 
lania dla najbiedniejszych ubrania, bielizny i 
obuwia, jak również pomocy sanitarnej, w 
doprowadzeniu mieszkań zalanych wodą do 
możliwego stanu używalności, 

‚ ‚ Do powiatów  Brasławskiego i Dziś- 
nieńskiego wysłane zostały specjalne kołum- 

._ sanitarno - dezynfekcyjno-kąpielowe, 
które w odpowiednich maszynach przepro- 
wadzaią dezynfekcję bielizny i ubrania, my- 
cia bielizny, kapania ludności i dezynfeko- 
wania mieszkań. 

MM M 

    

CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK : 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

Konto P.K.O. nr. 82100 

| maja do szczepienia dzieci w zakładach 
zamkniętych (Żłobki, Schroniska, bursy). 
Szczepień dokonuje specjalna kołumna szcze 
pienna. Na początku: przyszłego roku szkoł- 
nego projektowane jest przeniesienie akcji 
na teren szkoły. Ponadto chcąc dać możność 
rodzicom „natychmiastowego ubezpieczenia 
swych dzieci przed tą straszną chorobą, Ko- 

   

mitet uruchamia od dnia 11 maja br. dwa 
punkty szczepienne: 1) w Miejskim Ośrodku 
Zdrowia (Wielka 46) codziennie od godziny 
12 do 13, oraz 2) w Klinice Dziecięcej na 
Antokolu — codziennie od godziny 11 do 13. 

_ Szczepić nałeży wszystkie dzieci, a szcze 
gólnie dzieci najmłodsze, poczynając od 2-g0 
roku: życia, gdyż w wieku tym dyfteryt jest 
naigrożniejszy. 

RODZICE! Obowiązkiem waszym jest u- 
chronić dzieci Wasze od grożącego im nie- 
bezpieczeństwa zachorowania na błonicę (dy 
ftervt). Zgłaszajcie się do punktów szcze- 
piennych, 

Szczepienia są bezpłatne. 

Zniszczenie powodziowe w 
lecz dotychczas tereny położone nad rzeką 

normalny, 

Synagoga wraz z bibljoteką, Fic ponad 
iczbie dużo cennych tubakówe яя 

Żydzi pomoc już otrzymali: mianowicie a- 

Siarkiewiczami 
rezultacie zamie-- ugiej strony. Któtnia w 

w skutek i że do 

jest wspomagana przez okoliczne | 

czego wspomniana | 

   

    

    
    



  

  

SALA MIEJSKA 

4 SŁ O W O 2 

ь 2 5 Ą D 0 w AINU Od dnia8 do 11 maja 1931 i. włącznie ędą wyświeiłane Mlmy: 
Potęga wedł ieści Edmunda Leveng'2 MIEJSKIE | GRZYŹŻ NA SKALE (may) Su ane Ao 

PIĄTEK 

Dziś 8 W. ». g. 3 m. 30 

Stanisława 
jutro 

ю Grzegorza 

SPOS! RZEŻENIA ZAKŁADU METE- 

OROLOGII U.S.B. W WILNIE 
+ dnia 7. V. 31 ' 

Cišsieni+ šredaiė w mm. 763 
lermagarainra średnia -|- 18 

Temperainis najwyższa -|- 23 

Tempersiura nejaiższa -|- 8 

Opad w tam. — 

Wiatr; cisza = 

Tendencja: lekki spadek 
Uwag): pogodnie 

— 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. wojewody. Wojewoda 

wileński przyjął w dniu wczorajszym dele- 

gacje wileńskiego oddziału harcerskiego 

komendanta Grzesiaka i członka zarządu 

kpt. Plackowskiego, którzy w imieniu har- 

cerstwa prosili p. wojewodę, ażeby zechciał 

być ojcem chrzestnym sztandaru chorągwi 

harcerskiej męskiej. Uroczyste poświęcenie 

sztandaru odbędzie się 17 b. m. w prywat- 
nej kaplicy ks, biskupa Bandurskiego. 

— Nowe zarządzenia min. spraw wew- 

- nętrznych. Przed paru miesiącami, Minister- 

stwo spraw wewnętrznych wydało rozpo- 

rządzenie, zakazujące  rabinom udzielania 

ślubu nowożeńcom przed sporządzeniem 

odnośnego aktu ślubnego w urzędzie stanu 
cywilnego. Miało to na ceiu usunięcie swo- 

istej bolączki, polegającej na tem, iż dzieci, 

zrodzone z małżeństw, zawartych wyłącznie 
w rabinacie, bez sporządzania aktu Ślubne- 

go w urzędzie stanu cywilnego, nie miały 

a do nazwiska ojca i w odnośnych 

metrykach mogło figurować tylko nazwisko 
panieńskie matki. : й 

Obecnie gmina wyznaniowa żydowska 

otrzymała wyjaśnienie ministerstwa spraw. 

wewnętrznych, w myśl którego ojcu dziec- 

ka, zrodzonego z małżeństwa, nie posiada- 

jącego formalnego aktu ślubu, przysługuje 
prawo nadania dziecku swego nazwiska w 

Z. s. g. 6 m. 0) 

    

drodze zwykłego oświadczenia, złożonego 
w urzędzie stanu cywilnego. 

— Właściciel konia bez „legitymacji 
będzie karany grzywną. Jak wiadomo — 
każde zwierzę domowe, jak koń, Świnia, 
etc. musi byc zarejestrowane i właściciel 
zwierzęcia otrzymuje przy rejestracji t. zw. 
świadectwo pochodzenia, stanowiące dowód 
własności zwierzęcia. 

Świadectwa takie mają całkowitą rację 
bytu. bowiem w wypadku kradzieży konia, 
czy bydlęcia, złodziej, nie mogąc wykazać 
się świadectwem pochodzenia zwierzęcia, 
nie może go sprzedać, a jeśli nawet udaje 
mu się to, władze prędzej czy później wpad- 

„na пг Ślad skradzionego konia. 
W związku z powyższem, urząd woje- 

wódzki wydał zarządzenie, skierowane do 
wszystkich starostów powiatowych, celem 
opublikowania przez urzędy gminne. Za- 
rządzenie to wymaga, aby każdy posiadacz 

_ konia, wyjeżdżając poza obręb miasta, czy 
gminy, był zaopatrzony w Świadectwo po- 
chodzenia zwierzęcia. W razie stwierdzenia 
przez funkcjonarjusza policji braku takiego 

_ świadectwa —. właściciel konia karany bę- 
dzie mandatem doraźnym w wysokości 10 
złotych. 

R MIEJSKA 

".. — Przejazd przez Ostrą Bramę w 
_ dniach Kongresu. W związku z kon- 

gresem eucharystycznym p. starosta 
_ grodzki podaje do wiadomości, iż prze 
_ jazd przez Ostrą Bramę będzie zam- 

knięty, poczynając od godz. 13 dnia 
` 8 b. m. do godz. 13 dnia 10 b. m. 

. — Bezrobotni pod województwem. Wczo 
raj od rana przed gmachem urzędu wojewó- 

  

_ dzkiego gromadzih się bezrobotni  pozba- 
wieni zasiłków. 
w WOJSKOWA 

— Baczność oficerowie i podchorążowie 
rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Źwiąz- 
ku Oficerów Rezerwy SZ do przybycia 
na odczyt Pana Majora Żauchy, p.t. „Rola 
Uiicera Rezerwy w pracach PW.*, — który 
się odbędzie dnia 10 maja (niedziela) rb. 
© godzinie 11 min, 30 w Kasynie Garnizo- 
1owym, ul. Mickiewicza 13. 

gi = d Wileńskiego Oddziału Związku 
Kaniowczyków i Żeligowczyków niniejszem 
omunikuje, że w dniu 11 bm. jako w roczni 

 ceę bitwy pod Kaniowem, odbędzie się o go 
 dzirie 10 rano w kościele garnizonowym w 
Wilnie (ul. św. Ignacego) nabożeństwo ża- 

łobne za poległych i zmarłych Kaniowczy- 
ków * Żeligowczyków, 

„— Podoiicerowie rezerwy, baczność! Po 
daje się do wiadomości członków Koła Wi- 
leńskiego Zw. Podoficerów Rez. , że dnia 

° 10 maja r. b. (niedziela) o godz. 16-tej w 
lokalu przy uł. Żeligowskiego 4, odbędzie 

_ się informacyjne zebranie członków Koła Wi 
leńskiego, na którem m. in. zostanie wygło- 
szony Odczyt z dziedziny wiedzy wojskowej 
n. t. „Nowoczesne uzbrojenie oddziałów”. 
Obecność wszystkich konieczna. 

    
   

   
    

   

  

"LE AKADEMICKA 
A — Zmiana terminu w: o _ zebrania 
| Kom. Pomocy Akademikom. Ponieważ od 

p. marszałka Raczkiewicza, prezesa komi- 
 tetu pomocy akademikom USB. nadeszła 
wiadomość, iż nie może przybyć na zapo- 
wiedziany w sobotę, 9 i niedzielę 10 b. m. 
mwialne zebranie i posiedzenie wydziału wy- 
kona SE 2 komitetu pomocy akademikom, 
rzeto odłożono je na piątek 15 maja. 

__ Posiedzenie wydziału wykonawczego, 
edbędzie się 15 b. m. o . 13, a walne 
zebranie tego samego dnia o godz. 16 w 

urzędzie wojewódzkim, ` 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— — Klub Włóczęgów Senjorów. LIV ze- 

-_ branie o" Senjorów w dniu 
_ dzisiejszym nie odbędzie się i zostaje prze- 

_ miesione na ZE bm. 
— Komunikat Związku Pracy Obywatel- 

skiej Kobiet w Wilnie. Wobec odbywające- 
ga się w Wilnie Kongresu Eucharystyczne- 
80 uroczyste otwarcie Zjazdu Zrzeszenia 
Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet w Wilnie w dniu 10 maja r.b. 

"w małej sali pałacu rep rezentacyjnego, na- 
api o godz. 1 min. 30, a nie o godz. 11 

rano, jak było zapowiedziane. 
Posiedzenie Naukowe Wydziału I To- 

a Przyjaciół Nauk odbędzie się w 
sobotę 9 maja r. b. o godz. 19-tej w Dzie- 
kanacie*Wydziału Sztuki. Na porządku 
dziennym: Е 

Prof. Stefan Srebrny: Eupolis i pr: 
nowatorskie w poezji i muzyce greckiej: 
prof, Jan Otrębski: Lituanizmy w tutejszej 

" polszczyźnie. Dr. Marjan  Zdziechowski 
- przewodniczący. ' 

Wstęp wolny dla członków i gości wpro 
wadzonych, 

RÓŻNE 
‚ — Nal na dekoracje okien w czasie 

! ucharystycznego. Komitet Wy- 
Onawczy Kongresu Eucharystycznego, po 

je do wiadomości, że dła uświetnienia uro- 
Czystości Kongresu  Eucharystycznego, z0- 

        

     

    

ak
. 
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stały wydane efektowne nalepki do deko- 
racji świetlnej okien. 

Rozsprzedaży nalepek, w cenie 15 groszy 
od sztuki, łaskawie podjęli się W,P. ks. ks. 
proboszczowie w parafjach, księgarnie, skle- 
py papiernicze, oraz Biuro Archidjecezjalne- 
go Instytutu Akcji Katolickiej przy ul. Me- 
tropolitalnej Nr. 1. 

Nalepki ukażą się w rozsprzedaży dzisiaj 
w godzinach popołudniowych. 

— ony urzędowania w Banku Poł- 
skim. Bank Polski, Oddział w Wilnie za- 
wiadamia, że od 15 maja — do 30 wrześ- 
nia 1931 r. Kasy Banku są czynne: od godz. 
8 do 13 w dni powszednie, od godz. 8 do 
12 w soboty. 

— Ze stałej wystawy sztuki. Dowiaduje- 
my się, iż wystawa obecna Związku Poł- 
skich Artystów Grafików, która — została 
otwarta dn. 3 b. m. cieszy się wielkiem po- 
wodzeniem. 

Udział biorą w tej wystawie około 30-tu 
najsłynniejszych grafików Rzeczypospolitej 
= Warszawa, K'raków, Lwów, Toruń, 

Vilno i inne. 
Wielkie zainteresowanie się tą wystawą, 

widzimy też z dużej liczby zwiedzających: 
młodzieży szkolnej 'wraz z ich przełożonymi. 

Wystawa ta jest w tym rodzaju jedyną 
dla naszego miasta; powinność każdego kul- 
turalnego obywatela zwiedzanie tej wystawy. 

Bardzo ciekawa jest wystawa obrazów 
artysty malarza ]. Rotbauma, która została 
w tym samym dniu otwarta przy tej wysta- 
wie z jego 40-tu prac, 

— Komunikat Związku Pań Domu. Se- 
kretarjat (Zamkowa 8) przyjmuje jeszcze 
zapisy na kursa gotowania i gimnastyki, 

Zebranie odbędzie się 14 bm. o godzi- 
nie 6 w Sali Miejskiej Końska 1 o następu- 
jacym programie: 
1) Odczyt: „Zasady odżywiania dzieci* wy- 
głosi dr. Alina Trusiewiczówna, 2) feljeton: 
„Chłopcy i dziewczynki” wygłosi Wanda Ma 
ckiewiczowa, 3) feljeton: „Troski macierzyń 
skie“ wyglosi Kazimiera Aleksandrowiczowa 
4) pogadankę: „Mody dziecięce" wygłosi 
Halina Staromiejska 

LITERACKA 
— Wieczór Hteratow wileńskich. Wie- 

czór literatów wileńskich, który odbędzie 
się (w sobotę dn. 9 maja o godzinie 8 m. 15 
w Sali gimnazjum im. Mickiewicza przy ul, 
Dominikańskiej 3 — 5, zapowiada się bar- 
dzo zajmująco. W wieczorze biorą udział: 
Parie: Wanda Dobaczewska, Eugenja Ma- 
siejewska, Helena Romer-Ochenkowska i 
Jadw'ga Wokulska, oraz p.p. Teodor Buj- 
nicki, Witold Hulewicz, Tadeusz  Łopalew- 
ski, Wiktor Piotrowicz i Jerzy Wyszomirski. 

Autorzy odczytają swe utwory (poezje) 
nigdzie dotcąd nie drukowane. Bilety w ce- 
nie od 50 gr. do 2 zł, wcześnie do nabycia 
w cukierni B. Sztralla, róg Mickiewicza i 
Tatarskiej. Całkowity dochód z wieczoru, 
literaci wileńscy składają na „Dar Narodo- 
wy” Polskiej Macierzy. 

SPORTOWA 
— Zawody sportowe na „Dar Narodo- 

wy 3 maja“ i na powodzian*. W sobotę 9 
b. m. o godz, 16 (4 p.p.) na boisku wojsko- 
wem w Wilnie, odbęda się zawody piłki 
nożnej, z których całkowity dochód prze- 
znaczony jest na Poiską Macierz i powo- 
dzian. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś o 

godzinie 8.30 ukaże się po raz 4-ty znako- 
mita komedja F. Molnara „Wróżka i adwo- 
kat" z dyr. Zelwerowiczem w kapitalnej ro- 
li dr, Sporuma. W pozostałych rolach wy- 
stąpią: Kamińska, -Sewerinówna, Balcerzak, 
Jaśkiewicz, Kreczmar oraz Wasilewski. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godz. 
8.30 ujrzymy po raz trzeci „Pieśniarzy Ghet 
ta' wysoce oryginalną sztukę pióra Andrze- 
ja Marka, która zapowiada się jako jeden z 
największych sukcesów sezonu. Autor, bę 
dący zarazem cenionym reżyserem, Osobiś- 
cie kierował próbami ze sztuki, wydobywa- 
jąc jej charakterystyczny koloryt lokalny. 
Arcyciekawa treść, znakomita cbsada aktor- 
Ska, oraz przepiękne pieśni obrzędowe i ro- 
dzajowe w wykonaniu chóru głównej sy- 
nagogi, sprawiają, że widowisko to pozo- 
stawia niezatarte wrażenie. 

—„kKrólewna Śnieżka'** w teatrze Lutnia. 
\/ uadchodzącą sobotę dnia 9 bm, o godzi- 
nie 4 pp. odbędzie się w teatrze Lutnia 
przedstawienie pierwszego w Warszawie te- 
atru dla dzieci Wystawiona będzie w prem 
jerowej, warszawskiej obsadzie wspaniała 
baśń w 4-ech aktach ze śpiewami i tań- 
carni pióra Tymoteusza Ortyma „Królewna 
Śnieżka”, która w stolicy zdobyła rekordo- 
we powodzenie wśród milusińskich. Zachwy 
cajaca ta bajka posiada wiele czarującycn 
śpiewów, tańców, przezabawne sytuacje, 
niewidziane efekty i cudne kostjumy, oraz 
dekoracje. Główne role wykonają najświet 
niejsi artyści teatrów dziecięcych, ulubień- 
cy dziatwy całej Polski: maleńki krasnolu- 
dek -— przekomiczny Pawełek Dudziński, 
oraz najmniejszy artysta Bohdanek Chomen 
towski. : 

„Śnieżką* będzie prześliczna Wira Lec- 
ka. Ujrzymy krasnoludka, zią wiedźmę, si- 
wego dziadka, króla, kuchcika, wreszcie sen 
sacię nad sensacjami — niedźwiadka, któ- 
ry zgaduje zagadki, bawi się z dziećmi i 
t.p. Bódzie to prawdziwa uczta dla dzieci, 
Ceny miejsc najniższe. Bilety już są do na- 
bycia. 

— „W nocy ze środy na czwartek* na 
tawieniu popołudniowem. W niedzielę 

dnia 10 bm., ukaże się w teatrze na Pohulan 
ce o godzinie 3.30 pp. po cenach zniżonych 
fascynująca sztuka Leo Lenza „W nocy ze 
Środy na czwartek* w reżyserji R, Wasilew 
skiego i w ony Any ch dekoracjach |]. 
Hawryłkiewicza. Doskonała ta sztuka ukaże 
się w niedzielę nieodwołalnie po raz ostatni 
w sezonie. 

— „Szopka tyczna 1931 r.“ w teat- 
rze Lutnia. Doskonała „Szopka polityczna” 
Lechonia, Tuwima i Hemara ukaże się je- 
szcze w teatrze Lutnia w najbliższą niedzie- 
lę, o godz, 3.45 i 5.45 pp, Jak było do prze 
widzenia, zapowiedź dwóch niedzielnych 
pożenalnych przedstawień „Szopki" wywoła 
ła już w pierwszym dniu sprzedaży żywy 
ruch w kasie Lutni. By jak najszersze sfery 
publiczności miały możność zobaczenia i u- 
słyczenia tej naprawdę rewelacyjnej „Szop- 
ki“, ceny miejsc zostały obniżone od 50 gr. 
do 4 zł. 

— Występ Eugenjusza Bodo w Teatrze 
Lutnia. We wtorek dnia 12 br. o godz, 8.30 
w. wystąpi na scenie teatru Lutnia znako- 
miły artysta sceny i ekranu, ulubieniec pu- 
bliczności stołecznej — Eugenjusz Bodo, w 
nowym, doskonałym repertuarze. Partnerami 
jego bedą: świetna para tancerzy Irena To- 
polnicka i Konrad Ostrowski, znana (wode- 
wilistka Zofja Duranowska, oraz niezrówna- 
nw w komicznych monologach Stanisław 
Belski. Występ znakomitego artysty, — те- 
zwykle popularnego w Wilnie wzbudził о- 

ądy gromne zainteresowanie. 
dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia 

że bilety zniżkowe i kredytowane ważne bę 
dą jedynie do dnia 10-go maja włącznie, po 
tym terminie zostaną unieważnione. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Krzyż na skale. 
Heljos — Moje słoneczko. 
Hollywood — Pod dachami Paryża. 

Światowid — Czerwona szabla 
Casino — Pieśniarz Paryża. 
Pan — Męczennica. 

| Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyiło 
  

JESZCZE O PROCESIE SZTUCÓWNY I IN. 
Q procesie, jaki rozgrywał się w Sądzie 

Okręgowym w Wilnie, przeciwko członkom 
centralnej techniki K. P. Z. B. Sztucównej, 
Dworeckiej, Słapakowi, Fensterowi i Smo- 
łońskiej, podajemy dalsze szczegóły. W cza- 
sie procesu sądowego wyszły na jaw nie- 
słychanie charakterystyczne i ciekawe szcze- 
góły. Kiedy 19 sierpnia” 1930 r, funkcjona- 
rjusze wydziału śledczego w Wilnie doko- 
nali aresztowania Sztucównej,  Dworeckiej, 
i Szłapaka, znaleziono u aresztowanych nie- 
tylko znaczne ilości bibuły komunistycznej, 
а% ce ważniejsza, znaleziono w rozmaitych 
schówkach, jak np. pozaszywane w podusz- 
kach, orygihalne pisma, dotyczące przesyłki 
z Rosji sowieckiej do Polski drukowanych 
w Mińsku wydawnictw, komunistycznej par- 
tii Zachodniej Białorusi, Mopru i t. d. 

Na podstawie tych notatek zostało stwier 
dzone, że w okresie dwumiesięcznym od 
czerwca do lipca r. ub. drogą nielegalną 
przetransportowano 7 Minska do Polski, 
około 60 tys. egzemplarzy najrozmaitszych 
wydawnictw komunistycznych, drukowanych 
w Mińsku. Wydawnictwa te były za po- 
średnictwem aparatu, stworzonego przez 
organy sowieckiej straży pogranicznej tran- 
sportowane na teren Polski, gdzie dochodzi- 
ły do rąk przedstawicieli centralnej techni- 
ki K,P.Z.B. Dostarczaniem tych wydaw- 
nictw przez granicę trudniła się oskarżona 
Marja Smołońska. Śledztwo i proces ujaw- 
niły ciekawe okoliczności, w jaki sposób 
Smołońska wmieszana została do całej spra 
wy. Swego czasu Smołońska wyjechała do 
Rosji sowieckiej na pogrzeb swego brata. 
Władze sowieckie aresztowały ją i zesłały 
do kraju Narymskiego, skąd uwolniono ją, 
dopiero, kiedy zobowiązała się i podjęła 
przewozić przez granicę i pomagać w tran- 
sportach bibuly komunistycznej. Wtedy po- 
zwolono jej wrócić do Polski. Smołońska, 
jak się okazało, jest właścicielką 80-ciu ha 
folwarku na samej granicy. W dostar- 
czaniu bibuły z folwarku  Smołońskiej do 
Wiina pomagał zaangażowany przez komu- 
nistów zawodowy złodziej wileński Zelik 
Fenster, który posługiwał się w czasie 
swłych wyjazdów w sprawach transportu 
bibuły, fałszywym paszportem, wydanym 
mau przez zainteresowane -sfery komuni- 
styczne. 

Sztucówna, przebywająca w _ Wilnie, 
otrzymywała od władz partyjnych komuni- 
stycznych sumy, sięgające tysięcy złotych. 
Ze skonfiskowanych u niej notatek, można 
by'o stwierdzić niezbicie, że np. w ciągu 
22 dni od 23-VI do 17-VII 1930 r. Sztuców- 
na wydatkowała na transportowanie i kol- 
portowanie nielegalnej bibuły 4.271 zł. 10 
gr, zaś w. czasie od 20 lipca do 5 sierpnia 
— 2.39 zł. 40 gr. Sąd, jak wiadomo, już 
ze sprawozdania po rozpatrzeniu całokształtu 
sprawy, wydał wyrok, skazujący Sztucównę 
i Dworecką na 8 lat ciężkiego więzienia, 
Fenstera i Słapaka — na 6 lat ciężkiego 
więzienia, a Smołońską, na 1 rok twierdzy. 
  

HISTORYJKA Ww OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

Gdy wśród ruin zgnębion śleńczy... 
I zgryzotą srogą dręczy, 
Ręka jakaś urzędowa 
Srogą grzywnę mu „doręczy. 

  

Grzywnę w sumie pięćset złotych. 
Bo zaniedbał on meldunku 
Pan urzędnik go zapewnia, 
Na to nie ma już ratunku. 

: 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Nie napadnięty lecz zraniony 

przez policjanta. Donosiliśmy wczoraj 
o poranieniu Jana Marcinkiewicza, któ 
rego znalezióno leżącego w kałuży 
krwi przy zbiegu ulic Wileńskiej i 
Mostowej. 

W świetle komunikatu policyjnego 
wypadek ten przedstawia się następu- 
jąco: 

W dniu 6 bm. o godz. 23 poste- 
runkowy III kom. PP m. Wilna Skoruk 
Michał, pełniąc służbę przy Moście Zie 
lonym, zauważył podchmielonego osob 
nika. Posterunkowy zatrzymał go i 
chciał doprowadzić do najbliższego 
komisarjatu, lecz zatrzymany stawił 0- 
pór i usiłował rozbroić. Wówczas po- 
sterunkowy Skoruk użył broni białej i 
ranił nieznajomego dwukrotnie w pierś. 
Rannego przewieziono do szpitala św. 
Jakóba. Okazało się, że rannym jest 
Marcinkiewicz Jan, zam. przy ul. Lu- 
dwisarskiej 4. 

Nałeży jedynie dodać że władze po 
licyjne wszczęły dochodzenie w celu 
stwierdzenia czy Skoruk użył broni 
zgodnie z przepisami. 
—Krwawa bójka w Lidzie 

W Lidzie przy ulicy Grażyny nr. 79 w 
mieszkaniu Biekszy Michała towarzy- 
stwo składające się. z mętów społecz- 
nych m. Lidy w osobach: Fiedorczu- 
ka Leona zam. przy ul. Grażyny 71, 
Sienkiewicza Konstantego, zam. przy 
tl. Kolejowej nr. 33 i Kiedyka Francisz 
ka, po wypiciu kilku butelek wódki, 
kiedy się już dobrze ze łbów kurzyło, 
zaczęło Się 0 coś sprzeczać. Wkrótce 
sprzeczka zamieniła się w krwawą bój 
ke. Podzielono się na dwa obozy: Sien 
kiewicz znany łobuz na bruku lidzkim 
i Fiedorczukowie uderzyli całą siłą z 
nożami na swych przeciwników: Kiedy 
ka i Biekszę. W rezultacie Sienkiewicz 
zadał ciężkie uszkodzenie Kiedykowi 
Franciszkowi pakując mu noż w plecy, 

   

Ostrebramska 3. Koss czynna cd g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. 
Nad prograin 1) „Kongres Eucharystyczny w Poznaniu* Akt. 2. 

W dn. 8 
2) „Narodziny i życie gazety“ Aki. 1. 

i9 a r. b. kasa czynna od godz. 6 m. 30. 
Pocz. seansėw o g. 7 i 9. Nastepny program: „Tajemniczy ježdzlec“ Cena blietėw: Parter 60 gr. Balkon 30 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 
„HELIOS* 
Ul. Wiłeńska 38 

Tei. 925. 

Ceny zniżone. Wiosenny przebój śpiewno-dźwiękowy! Film tysiąca radości! Najulubieńsza para kochanków | 
JANET GAYNOR i CHARLES FARREL w ostatniej 

ROJE $ŁORECZĘO 
oraz ostatnie nowiny dżwięk. „Foxa", Na 1-szy seans ceny zniżone. Pocz. o g. 4,6,8i 10,15. „ 

Wkrótce największe arcydzieło Konrada Veidta „Ostatnia kampania". 

swojej triumfałnej kreacji 
Zachwycający miłosny film śpiewno-dźwiękowy. 
Bajeczna wystawa. Nad program: Atrakcje dźwiękowe 

  

Dziś dawno oczekiwany największy sukces ekranów paryskich 

POD DACHAĄAĄI PARYŻ 
Przesubtelny dowcip sytuacyjny. Film, który oczaruje, olśniewa, zachwyca i wzrusza. 

Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża" będzie Śpiewać całe Wilno. Nad program: Dodatek i tygodnik dźwiękowy 

Pocz. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOGO* 
Mickiewicza 22. 

tel. 15-28 Skóra". 

i POLA ILLERY. 

Na 1-: 

berlińskich 
(Sous les toits de Paris) 
W rol. gł. ALBERT PREJEAU 

szy seans ceny Zniżone. 

  

CGJINC 
WIELKA 47. tai. 15-41 

Po raz pierwszy w Wilnie! 

seans ceny Znižone, 

Największy dźwiękowo- 

śpiewny film p. PIEŚNIARZ PARYŻA 
W roli głównej bohater filmu „PARADY MIŁOŚCI" 
bliczności MAURICE CHEVALIER. — Nad program: 
dodatek dźwiękowy „Foxa*. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Na 1-szy 

ulebieniec  pu- 
Wszechświatowy 

2) Nad program: Zdjęcia z ostatuiego kiermaszu Św. Kszimierza — Wielu Wilnian będzie mogło oglądać siebie na ekranie. 

  

Dziś poraz pierwszy 
KINO w Wilnie 

NC RĘCZĘKNICA 
Potężny dramat życiowy w 
Tragedja niewinnie posądzonej, 

10 wielkich aktach. 
według utworu 

Wiktoryna Sardau, ilustrujący tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dzięcka. Film o silsem napięciu 
„P A R“ 
Wielka 47. 

oraz lekko zranił Biekszę Michała. 

Przybyła na miejsce policja rannych 

odstawiła do szpitala, a awanturników 

zaprowadziła do więzienia. 

— Kradzieże. W dniu 6 bm. Ło nicka Ka 

zimiera  (Sołiańska 4) zameldowała o sy- 

stematycznej kradzieży z piwnicy węgla о- 

raz artykułów spożywczych łącznej wartoś- 

ci 90 zł. С > 
W dniu 6 bm. Cadko Zofja (Stefańska 

33) skradziono torebkę damską z zawartoś 

cia 50 zł, gotówki oraz biżuterję łącznej war 

tości 240 zł. 5 : a 
Z niezamkniętego mieszkania przy ul. Pił 

sudskiego nr. 2 Miszangow Krejnie skradzio 
no torebkę damska oraz rękawiczki wartoś- 

ci 25 zł. 
Ze stoiska pod Halą Miejską na szkodę 

Walentynowiczówny Joanny (Zawalna 53) 
skradziono 5 zł. gotówką. Sprawcy tych 

kradzieży, policja twierdzi, że są jej znani. 
Usiłowanie samobójstwa. W dniu 6 

bm. Woronowa Beila (Piłsudskiego nr. 13) 
celu pozbawienia się życia wypiła esen- 

cji octowej. Pogotowie Ratunkowe odwio- 

zło Woronową do szpitala Żydowskiego w 
stanie niezagrażającym życiu. 

— Dobytek poszedł z dymem. Nocy 
wczorajszej około godziny 24 we wsi Bie- 

lowcach gm. bielickiej w zabudowaniach Ig- 

nacego Franciszka wybuchł z nieustalonej 

dotąd przyczyny pożar, który wskutek silne- 

go wiatru i braku straży pożarnej prze- 

niós! się na następne sąsiednie budynki. Ogó 

łem spłonęło 3 domy mieszkalne, 4 chlewy 

i spichlerz na szkodę: Ignacego Franciszka 

Antoniego Szyrkiewicza, Józefa Suszczew= 
skiego i Tomasza Trojgi. 

Straty sięgają 15.000 zł. 

— Utoniecie rybaka w Lebio 
dizie, Młody rybak Włodzimierz Żyliński 
mieszkaniec wsi Chnrodowce gm. żołudz- 
kiej udał się z wędką na ryby na most, nad 
rzeką Lebiodą przy młynie w Chodorowcach 
W czasie połowu oparł się o 'ęcz mostu, 
która pękła i skutkiem tego Żyliński wpadł 
do rzeki i po bezskutecznych wysiłkach u- 
tonat. Žylinskiego po kilkunastu minutach 
wydobyto z wody i zastosowano sztucz- 
ny oddech. Niestety, już bezskutecznie. 

—- Postrzelenie, Mieszkaniec wsi Zacie- 
rzewo Antoni Hryniewiecki pasąc krowy na 
polu, znalazł w krzakach ucięty karabin ro- 

syjski z 5-ma nabojami, poczem ze znale- 

zionej broni wystrzelił parę razy. 

Na odgłos strzałów nadbiegł gajowy Jan 

kowski, który odebrał Hryniewieckiemu zna 

lezioną broń, niefortunnego strzelca zaś 

chciał zabrać do objazdowego. Hryniewiecki 

jednak nie chciał usłuchać gajowego i po- 
czął uciekać. Na to krewki gajowy strzelił 

za uciekającym, raniąc go w lewe udo. 

dzieciobójstwa. Jadąc łódką po 
łąkach nad rzeką Niemnem w okolicy m-ka 
eremicze, mieszkaniec tegoż miasteczka, 
Sergjusz  Koniuch, zauważył w miejscu, 
gdzie woda opadła na łące — zwłoki nowo- 
rodka płci męskiej. х 

Dziecko zostało prawodopodobnie rzuco 
ne do wody przez wyrodną matkę dzieciobój 
czynię, gdzieś w górnym odcinku Niemna i 
dopiero opadające wody zostawiły zwtoki 
na mieliźnie koło Įeremicz. | 

W tymże dniu, w lesie państwowym w 
okolicy wsi Jeziorskie, gm. mirskiej, robot- 
nicy znaleźli zwłoki noworodka. у 

W obu wypadkach policja państwowa 
wszczęła energiczne dochodzenie. 

PIĄTEK, DNIA 8 MAJA 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert popularny śpir" 
15,50 — 15,45: Veni Creator w Ostrej 

Bramie, z wystawieniem Przenajświętszego 
Sakramentu i odczytaniem błogosławieństwa 
Ojca Świętego (w związku z kongresem ar 
chidiecezjalnym eucharystycznym w Wilnie) 

15.50 — 16,10: Odczyt dla maturzystów 
15,10 — 16,15: Komunikat da żeglugi = 
16,30 — 17,15: Koncert życzeń (płyty 
17,15 — 17,40: „Solanki w Polsce i ich 

  

    

Ceny od 40 gr. 

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 

Zakład ogrodniczy 
i handel nasion 

(Isin. od 1860 r.) Telegram: 

Poleca 
Ceny niskie 

Ofiary 
STAN RACHUNKU POMOCY OFIAROM 
POWODZI W WILEŃSKIM PRYWATNYM 

BANKU HANDLOWYM S. A. 
Stan z dnia 6-V 1931 r. zł. 9.236.10 
Wpłacono w dniu 6-V r, bież.: 
Gimnazjum Lelewela 33.05 
Dyr. S. Paszkiewicz zwrócone 
przez plut. 3 p. sap. |]. Miszczuka 5.201 

Wpłacono w dniu 7,V. 
A. Parczewski i L. Wołodkowicz 

zamiast kwiatów na grób ś.p. 
Artura hr. Lubienieckiego 8. 

Dyrektor, oraz Zrzeszenie Pra- 
cowników Państw. Banku 
Rolnego, Oddział wi Wilnie 330.— 

Aurelja i Celestyna Honesti i 
WE Mosia Hoppenowa      

F. Subotowicz 
llczenice Gimnazjum Zgroma- 

dzenia S.S. Przenajšw. Rodzi- 
ny z Nazaretu 404,11 

Edward Sokołowski 10.— 

Stan na 8-V 31 г. 10.059,46 
Współpracownicy Dyrekcji dróg wod- 

nych składają na powodzian w Wileńszczyź- 
nie 92 zł. zebranych doraźnie wśród siebie 
w dniu 2 maja r. b,-na obiedzie koleżeńskim 
na cześć EPYĆ naczelników oddzia- 
łów inżynierów St. Wisłockiego i K. Tołwiń- 
skiego, przeniesionych na emeryturę. 

Na powodzian: 
Katarzyna Surwiłło zł. 15. Elżbieta Wę- 

dziagolska zł. 5, Dyrekcja Teatrów Miejskich 
w R: zł. 100, Zofija  Topor-Wąsow+ 
ska zł, 5. 

ocen О та 6 
NIECH NIKOGO NIE ZBRAKNIE 
PRZY SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU 0- 
RYWATELSKIEGO WOBEC OFIAR 

POWODZI! 

Konto P.K.O. nr. 82100 

MAG w i 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X 
rewiru, Władysław Cichoń, mający siedzibę 
w Wilnie przy ul. Góra Boufałowa Nr. 19 
m. 1, na zasadzie art, 1030 UPC obwieszcza 
iž w dniu 28 maja 1931 roku, od godziny 
10 rano w Gladkiszkach, gminy Mejszagol- 
skiej, pow.  Wileńsko-Trockiego, odbędzie 
się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomo- 
ści, należących do dłużników adysława 
i Jadwigi Butkiewiczów, składających się 
z żywego inwentarza, oszacowanych dla 
licytacji na sumę zł. 610, na zaspokojenie 
pretensji Adolfa Kołby, 284/VI 

Komornik Sądowy (=) W. Cichoń 

i M i UM 
ssprzedam lub zamieni. 

Felwark na dom w Wilnie 3 
obszar 52 ha, wraz z zabudowaniami 
w obrębie m. Holszany, Dowiedzieć się: 
Folw. Latomszczyzna, poczta Holszany 
H. Galperyn, lub o ul, Piłsudskie- 

jo 8 m. 1. 

    

ry 
м    

  

      

wartość lecznicza" — odczyt z Warszawy „ Br. madycyny 
wygłosi 1. Dembicki. A Cymbler GABINET 

17,45 —18,45: Koncert popularny z War A, = RACJONALNĘJ 
szawy (muzyka operetkowa). : Choroby weneryczne, KOSMETYKI 

18,45 — 10,10: Kwadrans akademicki. *kórne 1 narządu о- LECZNICZEJ 
19,25 — 1,40: Komnunikat LOPP,  <zewego. Mickiewicza wiLNO, MICKIEWI- 
2000 — 20,15: Pogadanka muzyczna x X,rÓg A przyj- CZA 21 m. 4. 
20.15: Koncert symfoniczny z Warszawy muje 9—2 i kobiecą 

Ww ge „Przegląd Filmowy“ ze studja Tel. 15-64. Urodęce=>. 
R. W. e, dosko- 

22,20 — 22,35: 25000 kilometrów na Dr. nali, pork gsuwa 
Czarnym Lądem -— wywiad red. Frenkla z 
kpt. Skarżyńskim i por. Markiewiczem po po 
wrocie z lotu nad Afryką. 

22,35: Komunikaty z Warszawy. 

OGŁOSZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re 
wiru IVW-go, Antoni Maciejowski, mieszka- 

dniu 8 maja 1931 r. o godzinie 10 rano, w 
Porubanku nr. 57, odbędzie się sprzedaż z 

licytacji publicznej majątku ruchomego, na- 

leżącego do Bronisława Olechnowicza, skła- 
dajacego się z domu drewnianego na Toz- 

bidrkę, oszaccwanego na sumę zł. 3 
Komornik sądowy 

(—) A Maciejowski. 

K. Sokołowski 
Chor. skórne | we- 

ul. Wileńska 30, m. 14. 
Przyjm. od g. 9—12 r. 

PELE ZY R URI SMS 5—7 w. 
— 

V AR 3 ‚ choroby weneryczne, 
jący w. Wilnie, przy ul. Piłsudskiego nr. 8 skórne i moczopłciowe 
1a. 5 zgodnie z art. 1030 UPC, ogłasza, iż w wielka 19, od 9 do 1 

7 

jej skszy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie, 
Sztnczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łapież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalnej, 
Codziennie od g. 10—8, 

neryczne 

DOKTOR 

О.ОНЕ 
Wilno, ul. Sadowa Nr. 8. Tel. 10-57 

eler— Wilno. Filja, ul. Zawalna 18 
WSZELKIE NASIONA GWARANTOWANE 

  

dramatycznem. Film który wzrusza każdego widza, Film, który zostawia wrażenie na całe życie. Film rekerdowego 
powodzenia. W rol. gł. Franceska Bertini. Warwick Ward, Simone Voudry, Fritz Kortner i in. Orkiestra symłon. 

Początek o godz. 3-ej w dnie świąt. o godz. 1-ej. 

lakuszerki] 

ŚMIAŁOWSKA 
ercz Gabinet Kosmety- 
<zny, usuwa Zmarszcz- 

ki, piegi, wągry, łapież, 

padanie włosów, Ceny niskie Mickiewi 46. 

  

  

DOM HANDLOWY 

K.RYMKIEWICZ 

WILNO, UL. AD. MICKIEWICZA 9 

Połeca w wielkim wyborze: Pantofle 

na gum. podeszwach; Eleganckie, mocne 

i praktyczne na każdą pogodę. DAMSKIE, 
dziecinne i MĘSKIE. SPACEROWE [ TE- 
NISOWE. Sandałki skórzane bar, mocne. 

CENY NISKIE. 

| ROWERY | 
ŁUCZNIK, 

TORNEDO, 
oraz inne kisjowe i 
zagraniczne, poleca 

  

LOKALE 

Pokój 

    

brodawki, kurzajki, wy- 

  
firma 

do wynajęcia z wygo- Zygmunt 
dami i užywalnošcią 
kuchni. _ Mickiewicza Ф #ЁЁ:"“‘:…Ъ_ 

62-a m. 5. od 1—5 PP:| walna Nr. 11-a. 
Dogodne | warunai 

Letnisko wypłaty 
1, 2, 3, 4 pokoi w kryci 
folw. Puszkarnia. Ko- a 
munikacja autobusem Dachy ace 

co pół godziny. Do- wą "Polska pracownia 
oh X T blacharska I. Bernato- 

owska 4, m. >, — wicza, Wilno, ul. Lu- 
od 4 do 6 pp. | dwisarska 14. 

Druskieniki Bryczka 
PS „Riviera. 
Pokoje słoneczne, Ku- walna 1. Pracownia 
chnia wyborowa i dje- samochodowa. 
tetyczna, oe przy- 
stępne. ormacje do s 

przedaje się 
samochėd „Ford“ 

15. V. Wilno, Uniwer- 
sytecka 4—6, po 15.V. 
Druskieniki Jagielloń- opony prawie nowe za 
ska 15. J. Świętorzecka 600 zł., garnitur sa- 
aria ONO WYCIE: MIODEK 16 

rzeczy, radjo kryształ- 
kowe i 4 słuchawki 
ul. Połocka Nr. 4 m. 
12. 

Okazyjnie do sprzeda- 
nia pjanino w dob- 
rym stanie — firmy 
„Miihibacha*. Tamże 
wiejskie Ra 

! westłałksie, szynki 
polędwice, kiełbasy, 
boczki i szmałec, Ceny 
niskie. Dła urzędników 
na ordery, Montwił- 

  

POSADY | 

NIANIA 
potrzebna do 

małego dziecka. Swia- 
dectwa wymagane. 

Zgłaszać się Portowa 
8 m. 3 do godziny 10 
rano i od 3 i pół do 4 
g i pół po południu. 

łowska 10 — 2, dom 
Potrzebna _ narożny (10 — 12 i 

ochmistrzyni 15—17 &) 
dobrze znająca gospo- 
darstwo _ folwarczne. 
Oferty przyjmuje Biuro 
Rachunkowe S, Gasio- 
rowskiej, Wilno ul, Mi- 
ckiewicza Nr. 8. 

Sprzedaje się aje 
PLAC jedna dzies. przy wieza ta auta 4 łe: 
nl. Katwaryjskiej 162. 
Doadzieć się: Wileń-Iegraf Pierszaje ma do 

  

  

  

  

WINA 
Kościelne 

Bardzo tanio 
D.H. St. BANEL i S-ka 
Wilno, ul. Mickiewi- 

  

sprzedania 500,000 
ska 15, m. 3. sztuk pięknych racz: 

nych sadzonek sosny 
pospolitej po ;cenie 2 
zł. za tysiąc na miejscu 
bez opakowania, lub 
po 3 zł. 50 gr. z opa- 
kowaniem loco st. Ho- 
rodżki. 

Dachówki 
używane, lecz całe do 
sprzedania. —  Połoc- 
ka 45-a. 

     

    
    

    

      

Do sprzedania 
parę pawi. Dowiedzieć 
się u dozorcy ul. Su- 
bocz 6. 

Wirówkido mieka 

„BALTIC 
ręczne i-inotorowe 
— Najnowsza kon- 
strukcja — Najdo- 
kładniejsze odśmie- 
tankowywanie 
Dogodne warunki 
wypłaty, poleca 

Zygmunt 
Nagrodzki 
Wilno, ul. Zawalna 

Nr. 1!-a 

    

Złodzieja 
który skradł w dniu 
27 kwietnia r. b, na 
dworcu w Lidzie wa- 
lizkę p. Leśniczemu 

akleoskiemu, uprasza 

  

ia Instytutu Leśnego   Szyrwindt 
W. Z. P. 43. 

kobiecą Alrodę 
wuje, doskonali, odswie- 
rza usuwa braki i skazy. 

Dr Ginsberg Gabinet . 

Cedi6 
Choroby skėrue, we- Leczniczej 

Kosmetyki 

meryczne i moczopłcio- J, Hryniewiczowej. 

we. Wileńska 8 od uj, WJELKA X 18 m9. 
z PARA Te Przyj. w g. 10-1i 4-7 

Е Ww. Z. P. M 26 

В 

      у     

m——— iw Puławach przez p. 
Do sprzedania: łodzimierza Wierzbic- 
Kilka samochodów wikiego, wzamian czego 

dobrym stanie, 2 moto jogłasza się zrzeczenie 

cykle. 
we maszyny turbi-ipretensii do pozosta- 

nowe, młynek śrutow-iłych zabranych rzeczy. 

nik, pianino, fortepjanyjDokument skierować 
meble stołowe | sało- w-g adresu: p. Jura 

do sprzedania ul. Za- - 

  

opony samocho-įwszelkich materjalnych | 

nowe, serwis angielski, ciszki woj. Nowogródz- „ 

elektrolux, kasy ognio- kie, Nadleśnictwo Trab- 
trwałe it. p. LOM-skie. 
BARD "ul. Biskupia 12. 
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