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Czechosłowacja i Francja "m" 

z odniesieniem do domu lub + 
a pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

250. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr 

  

wobec unji celnej 
Unja celna austro - niemiecka wy- 

wołuje, z natury rzeczy, olbrzymie za- 

niepokojenie wśród Czechów. Odegry- 

w ają tu rolę bardziej względy poliiy- 

czne niż gospodarczej natury. Swem 

uprzemysłowieniem, swą konstrukcją 

zawodową Czechosłowacja jest zbliżo 
ną do Austrji i Niemiec. Jej przeniysł 

pozostawał w organicznym związku z 

przemysłem wiedeńskim. Niemcy cze- 

scy, posiadający w swem ręku okolo 

80 proc wielkiego przemysłu Czech, są 
zwolennikami przystąpienia Czechosło- 

wacji do unji celnej niemiecko-austrjac 

kiej. „Bohemja”* i „Prager Tageblati“ 

organy niemieckiej mniejszości wypo- 

wiadają się za unją celną. 
„Czechosłowacja pozostanie zawsze 

skazaną na życzliwą współpracę nie- 

mieckich szczepów na północy, zacho- 

dzie i południu i jest rzeczą jej poli- 

tyki zagranicznej stworzyć dla 

współpracy odpowiednie warunki'' 

pisze „Bohemja*. 
Dążność Niemców czeskich do unji 

niemiecko - austrjackiej może wywo- 

Mač w przyszłości rozbicie się pań- 

stwa czeskiego; jest to bowiem dąż- 
ność Niemców czeskich do akcji ie- 

noczącej Niemców Rzeszy, Austrji i 
Północnych Czech w jedno państwo. 

Północnym Czechom krajowi o olbrzy 

miej przewadze niemieckiej ludności, 

blisko 3 miljonowemu, zostało narzuco 

ne pomimo sprzeciwu jego ludności, 

państwowa prz ynaležnošč do Czech, 

te! 

tak zwanej Czechosłowacji. Otóż zay . 

sowująca się zmiana stosunków -Euro- 

py Środkowej zagraża Czechom. Be- 

nesz rozumie to j usiłuje zwalczyć unję 
austrjacko - niemiecką, czuje jednak: że 

pozycja Czech jest słabą a pomimo zde 
nerwowania, jakie wywołała w Austrji, 

sprawa unji celnej, rozumie, że pozycja 

Niemiec jest silną, nie pobrzękuje więc 

orężem jakby to czynił przed siedmiu 

laty, lecz powtarza. 
„Gdyby kiedykolwiek miał nastąpić 

Antchluss musiałoby się to stać we- 

dług przepisanych zobowiązań, to jest 

po rozstrzygnięciu Ligi Narodów, a nie 

tak pośrednio przez obejście". 

Cała rzecz, że Liga Narodów jest 

instytucją w tej sprawie bezsilną. Z 

jei papierowych protestów nikt nic nie 

robi o ile za temi protestami nie stoi 

żadna siła poważna. Francja jeszcze w 

920 r. ustami referenta traktatu w 

Saiten Germain wypowiedziała że nie 

zmobilizuje swej armji dla niedopusz- 

czenia Anschlussu. 

Obecnie Briand występuje jako z 

kontrprojektem z planami Paneuropei- 

skiego zbliżenia, mającego dać cła pre 
ferencyjne rolnictwa _ południowo- 

wschodniej Europy. Może to na pewiea 
czas wstrzymać Jugosławię i Rumunję 
od przystąpienia do bloku, którego 

centralnym ośrodkiem _krystalizacyj- 

nym są Niemcy połączone z Aust:ją, 

lecz nie odciągnie od bloku Węgier. 
Dła nas pewne trudności wejścia 40 

błoku południowych państw rolniczych 

są okolicznością sprzyjającą. Gdyhv 
blok uformował się i Polska pozostała 

°га nawiasem, położenie nasze byłoby 
trudne wobec zachwiania 70 proc. na 

szego eksportu do środkowej Europy. 

  

Benesz w swej mowie sejmowej zwra- kt 
cał się z apelem do Węgier, pragaąc 
odciągnięcia ich od bloku. Pomimo i» 

umowa handlowa  czecliosłowacka - 

węgierska nie może dojść do skutku. 
Preferencyjne cła dla pszenicy rumuń- 

- i jugosłowiańskiej, . udzielone 

przez Czechosłowację nie posiadają 
dla tych państw znaczenia. Wywożą 
one razem około czterysta tysięcy toni 

pszenicy, to jest pięć razy tyle ile im- 
portuje Czechosłowacja. Rynek frau- 
<uski, jakkolwiek co do importu psze- 
Nicy j kukurydzy dwa razy mniej po- 
Icmny od niemieckiego może mieć zna- 
czenie dla tych państw. Nie Czecho- 

słowacja, lecz Francja może ulgami go 
Spodarczej natury, na pewien czas, 

powstrzymać państwa południowo 

wschodniej Europy od. przystąpienia 

do bloku gospodarczego z Austrją i 

Niemcami. 
Projekt Brianda ofiarowuje: 1) za- 

kupy zboża przez państwowe organi- 
zacje południowo wschodnich państw 

agrarnych, 

2) cła preferencyjne dla wwozu 

zboża z południowego wschodu, 

3 międzynarodowy agrarny insty- 

tut dla finansowania rolnictwa, 

4) ogólne stanienie produkcyjnego 

kredytu w europejskich państwach prze 

imysłowych, jako państwach  odbior- 

czych. 
5) powołanie do życia międzynaro 

dowych karteli przemysłowych, które 

mają dbać o to, by przemysł europej- 

skich państw nie  współzawodniczył 

wzajemnie. 

Znaczna część tych postulatów mo- 

- że pozostać tylko pobożnem życzeniem 

Stanienie kredytu jest trudnem w-c te- 

go, że Europa posiada produkcję w о- 

becnych warunkach mało opłacalną, ka 
pitał zaś francuski, który mógłby przy 

czynić się do potanienia kredytu. jes. 
obecnie dosyć tchórzliwy i nie chce iść 

do wschodniej Europy. 

Kartele zaś międzynarodowe mogą 

być czynnikiem, hamującym produkcję 

przemysłową krajów, dążących do u- 

przemysłowienia. 
Władysław Studnicki. 

  

ZJAZD KANIOWCZYKÓW I ŻELI- 

GOWCZYKÓW 

WARSZAWA. (PAT). — W 13-tą 
rocznicę bitwy pod Kaniowem odbył 
się w dniu 11 bm. w Warszawie zjazd 
Kaniowczyków i Żeligowczyków, na 
którym wybrano nowy zarząd z płk. 
Krzyżanowskim na czele. O godzinie 10 
rano odbyła się w kościele garnizono- 
wym w Warszawie msza żałobna za 
spokój dusz oficerów i podoficerów, po 
legtych w Bitwie pod Kaniowem. Na 
nabożeństwie tem obecni byli: prezes 
Rady Ministrów W. Sławek, wyżsi woj 
skowi z inspektorem armji gen. Skier- 
skim, prezes Federacji PZOO gen. Gó- 
recki 1 inni. Po skończonej mszy świę 
tej uformował się pochód z pocztem 
sztandarowym oraz kompanja w histo- 
rycznych mundurach. Pochód skiero- 
wał się na plac marszałka Piłsudskiego 
gdzie specjalna delegacja złożyła wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
W południe odbyło się śniadanie w ka 
synie podoficerskiem przy ul. Królew- 
skiej 2, wieczorem zaś raut w hotelu 
Bristol. 

AS LOTNICTWA FRANCUSKIEGO 
W WARSZAWIE 

WARSZAWA. (PAT). — Wczo- 
raj wieczorem  expressem paryskim 
przybył do Warszawy na kilkudniowy 
pobyt w charakterze prywatnym zwy- 
cięzca Atlantyku, znakomity lotnik tran 
cuski Dieudonne Costes. 

MIN. KOMUNIKACJI DŁA POWO- 

WARSZAWA. 2 w z T). — W związku z katastrofą powodzi na Wileszewyźnie p. mi- 
nister komunikacji przyznał transportom wa- gonowym. kierowanym pod adresem komi- 
tetów niesienia pomocy ofiarom powodzi zna 
czne ulgi taryfowe, Ulgi te ważne są do 30 
Woj rb. £ A do wszystkich sta- cyj, leżących na terenie woj. wileńskie: nowogródzkiego i białostockiego. SV 

Ministerstwo Komunikacji wydało zarzą 
dzenia do wszystkich dyrekcyj kolejowych, 
aby przęsyłki dla komitetów niesienia poho- 
cv ofiarom powodzi nie były nigdzie za. trzymywane i wysyłane były pociagami dale 

Równocześnie p. minister komunikacji ze- 
zwolił na sprzedaż specjalnych znaczków na 

lej 
w 

POŻEGNANIE UCZNIÓW WYDZIAŁU 
NAWIGACYJNEGO 

GDYNIA. (PAT). — : ; 
kadzie okrętu szkolnego „był ока na, po. 
było się uroczyste pożegnanie odjeżdżają- 
cych uczniów wydziaru nawigacyjnego w 
oceaniczną podróż ć Na uroczy- 
stość tę przybył z Warszawy minister prze 
mysłu i handlu p. Prystor. 

Po nabożeństwie, odprawionem po- 
kladzie okrętu i okolicznościowem kazaniu 
przemówił do odjeżdżających uczniów p. min. 
podkreślając znaczenie obowiązku służbowe- 
go, karność i rzetelność, po których to ce- 
chach obcy sądzą o potędze Polski, W koń- 
cu p. minister życzył szczęśliwego powrotu 
żegnając każdego z uczniów z osobna przez 
podanie ręki. O godz. 14 okręt szkolny „Dar 
Pomorza* opuścił port gdyński. 

z powodzian we wsz. 
R w przeciągu miesiąca maja I czer- 

а 

па 

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

  

lub pośpieszno - towarowemi. 

zystkich kasach ko 

8łENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 

KLECK — Sklep 

do miejsca. 
| ZSEE 

na terenie Rzeszy 
PILOT KPT. GIEDGOWD PRZYTRZYMANY 

WARSZAWA. 11. 5. (tel. wł. „Słowa*) W piątek 8 bm. o godz. 9.50 
z lotniska warszawskiego wyleciał na nowym samolocie do Grudziądza kpt. 
Giedgowd, as lotnictwa polskiego. Wskutek defektu w motorze pilot zmu- 
szony był lądować w okolicy Rypina zawiadamiając jednocześnie o tem War- 
szawę. Natychmiast po otrzymaniu tej wiadomości ua miejsce wyleciał kpt. 
Oriiński, by razem z kpt. Gedgowdem naprawóić uszkodzenie samolotu. 

Po naprawieniu maszyny kpt. Giedgowd poleciał dalej, jednak wskutek 

gwałtownej burzy, jaka przeszła nad woj. Pomorskiem, zboczył w kierunku 

wschodnim i zbłądził, lądując przymusowo na terenie Prus Wschodnich © 

odległości 80 kłm. od granicy w pobliżu Mahrau. 
Władze niemieckie zatrzymały samolot i pilota do czasu wyjaśnienia 

przyczyn lądowania samolotu polskiego. 
Min. Spr. Zagraniczn. zawiadomione o tem, poleciło posiowi polskiemu w 

Berlinie by ten złożył właściwym czynnikom ubolewania z powodu przytmtso- 
wego lądowania polskiego samolotu na terytorjam Rzeszy oraz by zajęło się 
dalszym losem kpt. Giedgowda. 

Dowiadujemy się, że nieprawdą jest, jakoby poseł niemiecki w Warsza- 
wie miał złożyć w MSZ protest z powodu łądowania polskiego samolotu na 
terenie Rzeszy. 

Wyjazd min. Zaleskiego do Genewy 
PO DRODZE P. MINISTER ZATRZYMA SIĘ W PARYŻU 

WARSZAWA. 11. 5. (tel. wł. „Słowa'”) Jutro o godz. 11.55 wpołudnie 
Min. Spraw Zagranicznych p. August Załeski wyjeżdża przez Pragę do Gene- 
wy na sesję Komisji Europejskiej oraz sesję Rady Ligi Narodów, która roz- 
poczyna się w dniu 18 bm. 

P. minister Zaleski w drodze zatrzyma się w Paryżu aby być obecnym 
podczas wyborów Prezydenta Francji. 

Kiedy odbędą się dodat. wybory do Sejmu 
W OKRĘGU Nr. 9 

WARSZAWA. 11. 5. -(„tel. wł, „Słowa”*) Wobec unieważnienia wybo- 
rów do Sejmu w okręgu nr. 9: Płock — Sierpe — Rypin — Płońsk zarządzi 
Min. Spr. Wewnętrznych, na podstawie art. 109 ustawy z dnia 28. 7. 1920 r. 
o ordynacji wyborczej do Sejmu, nowe wybory w tym okręgu. Zarządzenie 
to, na podstawie przytoczonej ustawy, ukazać się musi w ciągu 14 dni od 
daty unieważnienia wyborów, a więc rozporządzenie Min. Spr. Wewn. uka- 
że się przed dniem 23 bm. : 

Dowiadujemy się, że wybory-te odbędą. się najprawdopodobniej w dniach 
9 lub 16 sierpnia r.b. i 

Dr. Budzyńska-Tylicka skazana 
na rok więzienia 

WARSZAWA. 11. 5. (tel. wł. „Słowa”). Dziś wieczorem Sąd Okr. w 
1 Ai ros w procesie dr. Budzyńskiej - Tylickiej, wybitnej 
r. гуп oskarżonej o współudział organizowaniu demonstra- 
cji Centrolewu w dniu 14. 8. ub. r. ES : 

Sąd skazał ją na rok więzienia 
womocnienia wyroku. 

Obrona dr. Budzyńskiej - Tylicki:j wniesie skargę aoelacyjną. 

pozostawiając na wolnej stopie do upra- 

  

Trzej kandydaci na stanowisko Prezydenta 
PARYŻ. (PAT). — Zgodnie z powziętą na plenarnem zgromadzeniu uchwałą grupy lewicy demokratycznej Senatu, grupa ta nie wzięła udziału w delegacji, która udała się do Brianda, aby prosić go o zgodę na postawienie 

swej kandydatury. W skład tej delegacji weszli przeważnie członkowie stron 
nictwa radykalnego oraz kilku przedstawicieli drobnych grup lewicowych. 

Briand przyjął delegację o godzinie 18-ej. Z początku opierał się on, 
powołując się na konieczność pracowania w dalszym ciągu nad rozpoczętem 
przez niego dziełem unji europejskiej, lecz wobec nalegania przybyłych do 
niego deputowanych wyraził ostatecznie" swą zgodę na postawienie kandy- 
datury. Powodzenie jej zalęży więc obecnie od decyzji, którą poweźmie Do- 
umer, do którego z inicjatywy dep. Bonneta, udała się delegacja parlamenta- 
rzystów, aby prosić go o cofnięcie swej kandydatury. 

* 

_ W ostatniej chwili dowiadujemy się, że prezydent Senatu D: 5- wiadczył delegacji parlamentarnej, że agiydałuzy ka, nie cofa. Kandydak rę swą zgłosił też były minister rolnictwa Hennessy. Wobec tego, oprócz przy padkowych kandydatur, które mogą wyłonić się przy późniejszem głosowaniu 
w razie nieotrzymania przy pierwszem głosowaniu absolutnej większości, głó wnymi kandydatami na prezydenta republiki francuskiej są: Doumer, Briand 
i Hennessy. й ю 

WHISZPANJI ZNÓW ZAWRZAŁ 
STAN OBLĘŻENIA W MADRYCIE 

„, MADRYT. (PAT) — Ogłoszono tu stan oblężenia. Manifestanci pod- 
palili siedzibę karmelitów oraz szkołę rzemiosł przy klasztorze jezułtów. W 
pobliżu tej szkoły doszło do starcia i wymiany strzałów. Kilkanaście osób od- 
niosło rany. Klasztor jezuitów strasznie ucierpiał wskutek pożaru. i 

Wydany został nakaz aresztowania monarchistów, którzy _ wywołali 
wczorajsze rozruchy. Operacje giełdowe zostały zawieszone w całej Hisz- 
panji. Rada ministrów obraduje w permamencji. W mieście panuje nastrój 
gorączkowy. A 

Rząd ogłosił komunikat w którym zaznacza, że nie będzie tolerował żad - 
nej akcji ekstremistycznej i uważać będzie za wroga republiki każdego spraw 
cE niepokojów. Rząd bronić będzie z całą surowością nowego ustroju. Stan 
oblężenia, ogłoszony czasowo w Madrycie, ma na celu zapobieżenie koniecz- ności uciekania się do bardziej surowych zarządzeń. S 

ARESZTOWANIE PRZYWÓDCY MONARCHISTÓW 
REŻ MADRYT. (PAT). — Policja aresztowała przywódcę monarchistów markiza de a: 0 za wczorajsze rozruchy. 

ы się przed gmach dziennika „ABC“, powybijał szyby i usiłował pod- = gmach. e odbywatelska zmuszona była dać strzały. Wiele E odniosło s: a a R Spalili kiosk, należący do dziennika katolickiego „El Debate*! kawe wali 3 składy broni przyczem doszło do wymiany strzałów z gwar- 
O godzinie 10 w. odbyła się nowa maniiestacj, i c" 

A а ja przed dziennikiem „ABC“. Doszlo żtówa do WERE, strzałów z gwardją obywatelską, Rząd wydał zarządzenia zamknię- = zmia ъ » ponieważ dochodzenie ustaliło że z okien gmachu dziennika padły 

„ _ © godzinie 11 i pół manifestujący tłum. 
cja przystąpiła do aresztowań. Oficjalnie 
było rannych 7 osób, 3 ciężko. Na skut 
odniósł rany w czasie maniiestacii, 

stawał się coraz tczniejszy, tak że poli- 
lają, że w czasie wczorajszych rozruchów 
pogłoski o śmierci szofera taksówki, który 

szoferzy postanowili ogłosić strajk. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. о 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Srharzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 

„Jednošė“. 
Л/А — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

     
CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaliowy na stronie 2 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W nu 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 pi 

Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie 

NIESWIEŻ — ul, 

N. SWIĘECIAAY 
3SZMIANA — 

  

K. Malinowskiego. Ks 

POSTAWY — 

SŁONIM — hs 

SPOŁPCE — księ 

ST. SWIĘCIANY 
WILEJKA POWIA 

AWA — 

        

    

  

proc < 
ła de 

NOWOGRGDŁK — Ki 

PINSK — kKsięgarma Fałska — 
księgarmia Potskieł Macierzy Szkolnej. 

  

40. && tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
<znych Gm i 

A4 

PRZEDSTAWiLiELSTwA: 
Raiuszowa -- Księgarnia jaźwinskiegu 

:k St. Michalskiego. 
icyarmia T-wa „Ruch“. 

ięgarnia Spółdz. Naucz. 
St. Bednarski. 

      

  

mie |). Lubowskiego, ul. Mickiewicza *x 

garmia ł-wa „Ruch”. 

— « Rynek 9 — N. Tarasiejski. i 

FOWA — ul. Miekiewicza 24, F. juczewskź 

i-wa hsięg. Koł. „Ruch“. 

    
    

z prowincji e 25 proc drożej 
niasstracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
«tarczeqie numeru dowodowego 20 gr a 
  

e lądowanie samolotu polskiego I Archidjecezjalny Kongres 
Eucharystyczny 

Trwający od piątku ! Archidiecezjal 
ny Kongres Eucharystyczny zakończo- 
ny został w niedzielę. 

O godz. 9 rano uformówał się w 
Ostrej Bramie wielotysięczny pochód, 
który ruszył na plac Katedralny. 

Cały Plac Katedralny oraz sąsiadu- 
jące z nim ulice wypełniły się tłumem 
pobożnych, przyczem wszystkie organi 
zacje ze sztandarami j chorągwiami u- 
stawiły sie naprzeciw ołtarza. Tu też 

  

dzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 
jezusowemu oraz odśpiewano Te 
Deum. 

Uroczystość zakończyło  błogosła- 
wieństwo Przenajświętszem Sakramen | 
tem udzielone wszystkim przez JE ks. 
Arcybiskupa R. Jatbrzykowskiego. Za- 
znaczyć tu nałeży, że do aktu tego 
przywiązane jest błogosławieństwo Oj | 
ca św. Piusa XI z całkowitym odpu- 
stem dła uczestników Kongresu. | 

  

Uroczysta Msza św. na Piacu Katedralnym. Na pierwszym pianie p. woj. Kirtiklis. 

zajęli specjalnie zarezerwowane miej- 
sca przedstawiciele władz duchownych 
i świeckich z wszystkiemi przybyłymi 
na Kongres Biskupami oraz p. wojewo- 
dą na czele. 

Ogólną uwagę zwracały karne sze- 
regi członków -i członkiń Stowarzysze- 
nia Mł. Polskiej w barwnych czapecz- 
kach. 
Po uroczystej Mszy św. JE ks. biskup 

"S$. Łukomski wygłosił kazanie n.t. Eu- 
charystja j śmiałość przekonań religij- 

J.E. ks. Arcybiskup Jałbrzykowski odczytuje z mszału Ewangelię : 
fot. J. Łoziński. 

nych źródłem odnowienia i męstwa” 
poczem JE ks. Biskup K. Michalkiewicz 
odczytał syntentyczne streszczenie re- 
zilucyj, powziętych na plenarnem posie 
dzeniu Kongresu, dziękując wszystkim 
uczestnikom Kongresu za udział i pra- 
ce. 

Po przemówieniu JE ekscelencji na- 
stapilo odczytanie aktu poświęcenia ro 
  

  

fot. ]. Łoziński. 

W przeciągu dnia pątnicy opuścili 
Wiino udając się do swoich domów, dg 
wiecbzora jednak panowało w całem 
imieście wielkie ożywienie. : 

W niedzielę — улесгогет  opuściłt 
Wilno przybyli ua Kongres JE JE ks. 
biskupi Stanisław Łukomski i Zygmunt. 
Łoziński, dziś zaś wyjeżdża na dekał-_ 
nalny Kongres do Grodna JE ks. Arcy- 
biskup Metropolita R. Jałbrzykowski. 

„ Następne Kongresy dekanalne odbę. 
dą się: ! 

w Święcianach 23 i 24 maja, Bia- 
łymstoku 30 i 31 maja, iwju 12 i 13 
czerwca, Lidzie 13 ; 14 czerwca, Bra- 
sław iu 20 i 21 czerwca, Głębokiem 15 | 
i 16 lipca, Oszmianie 18-go i 19-go 
lipca, Świrze 10: 1: sierpnia, Po- 
stawach 18 i 19 sierpnia, Wilejce 27 i 
28 sierpnia, Szczuczynie koło Lidy 5- 
i 6 września, Słonimie 12 i 13 września. 
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Siedziba dla eks-krėla Alfonsa 
W ZAMKU MAGNATA POLSKIEGO. 

KOSZYCE. (PAT). — Słowacki „Vychod“ z dnia 8 maja br. donosi: Przybył do 

S
y
 

yy 

swej siedziby w Starej Lubowni na Słowaczyźnie polski hrabia lat Kanty Zamoyski. 
wraz ze swoją małżonką Izabelią, inflantką hiszpańską, siostrzenicą ekskróła hiszpań- 
skiego Alfonsa XIII i w towarzystwie jej brata Alfonsa. Po kilkudniowym pobycie w Sta- 
rei Lubowni infant hiszpański Alions ma udać się do ekskróla Alfonsa XII, przebywa- 
jącego obecnie w Londynie, aby zdać miu sprawę ze stanu robót i restauracyj, dokona 
nych na zamku staro - lubowańskim, Zasiek jest już odrestaurowany, jedno jego skrzy- 
die całkowicie. przebudowane i dostosowane do nowych wymagań, zas w razie potrze 
by będa przeprowadzone całkiem nowe dodatkowe dobudówki. Oprócz tego w nieda- | 
lekiem uzdrowisku Rużbachy przygotowano świeżo wybudowany nowoczesny hotel, któ- 
ry dotychczas jest zupełnie niezamieszkały, a niiałby być przeznaczony ną ewentualie za- | 
mieszkanie króla Alfonsa XIII. 

Komitet dla opracowania konwencyj | 
O ŚRODKACH ZAPOBIEŻENIA WOJNY 

GENEWA. (PAT). — Zebrał się tu w dn. 11 bm. komitet, powołany de- 
cyzją styczniowej Rady Ligi dla opracowania dwóch kónwencyj o środkach 
mogących zapobiec wojnie. W komitecie reprezentowane są państwa: Anglja, | 
Francja, Polska Hiszpanja, Chili, Niemcy, Grecja, Gwatemala, Włochy, ja- 
ponia, Norwegja, Holandja i Jugosławia. ż : 

„Na przewodniczącego komitetu obrano Politisa, ktėry, otwierając sesję, 
sprecyzował zadanią komitetu i' przedstawił obecny prawny stan zobowiązań 
członków Ligi w tej mierze, wypływający z art. 11 i 15 paktu. Po przemówię 
niu przewodniczącego postanowiono sesję komitetu odłożyć do dnia następ- 
gego,   
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ECHA KRAJOWE 
  

GRODNO 
(Dokończenie) 

Polski samorząd m. Grodna został zor- 

ganizowany po krótkiej przerwie, jaka wy 

nikła pomiędzy rozwiązaniem działaj 

pod zaborem rosyjskim, grodzi 

władz samorządowych, a mianowicie: „G 

rodskoj Dumy", „Gorodskoj Uprawy", spo- 
wodowanem  ewakuacją armji rosyjskiej 

F915 r. Ostatnim prezydentem miasta z ra- 

mienia dawnego samorządu, był p. Edward 

Łistowski, Polak, jak i wszyscy jego po- 
przednicy noszący tytuł: „Gorodskoj. Goło- 

wa”, który w randze pułkownika saperów 

opuścił miasto wraz z armją. Lukę, po 1а 

w 1915 r., wypelnit Komitet Obywatelski, 

który pracowal pod przewodnictwem Eusta- 

chego ks. Sapiehy i jego następców, 
Jeszcze podczas okupacji niemieckiej 

lutego 1919 r., powołano nową Radę 

ską, na mocy ordynacji wyborczej, ułożon 
samodzielnie przez Komitet  Obywat: 

opartej na systemie 5-cio przymiotnik: 

głosowania. Na czele nowoobranego 

"ządu stanął w charakterze prezydenta : 

sta ponownie p. Edward Łistowski. Tak zor: 

ganizowany samorząd uzyskał aprobatę ро!- 

skich władz nadzorczych i Rada Miejska 
pozostała w permanencji na mocy dekretu, 

komisarza generalnego Ziem Wschodnich i 

na tej zasadzie przetrwała do dnia dzisiej- 
szego. W okresie porządkowym swego ist- 

nienia samorząd miejski m. Grodna przy 

zgodnem współżyciu wszystkich narodowo- 

ści, wzajemnem  wyrozumieniu i skoordy- 

nowanej współpracy na korzyść miasta i 

kraju, wykonywał zadania daleko szersze w 
stosunku do właściwej kompetencji samo- 

rządu. 
*Rada Miejska przed objęciem kraju 

przez władze polskie, zorganizowała we 

własnym zakresie i budżecie: sądownictwo, 

sędzia pokoju, zjazd sędziów, więziennictwo, 
policję i wiele innych agend rządowych, któ- 
re przekazała zupełnie zorganizowane i w 
pełni toku prac, właściwym czynnikom pań- 

stwowym, po wkroczeniu wojsk polskich 

do naszego. miasta w kwietniu 1919 r. 

P. Edward Listowski, pierwszy w odro- 
dzonej Rzeczypospolitej Polskiej prezydent 

im. Grodna zmarły w roku 1922. 

Od roku 1922 do stycznia r. 1927 urząd 
ten piastował p. Edwiard Stępniewski, a na- 

stępnie -w r. 1927 był prezydentem miasta 

p. Kazimierz Rogalewicz, były starosta gro- 

dzieński. W marcu r. 1920 obejmuje samo- 
rząd miejski komisarz rządowy p. Antoni Rą- 
czaszek, który następnie obejmuje stanowi- 

sko prezydenta miasta z nominacji do sierp- 

„nia 1930 r, W roku 1930 od października 

    

  

   

  

   

      

- zostaje wybrany na prezydenta miasta więk- 

„szością przez Radę Miejską ziemianin z pod 

""irodna p. Maurycy O'Brien de Lacy, wła- 

ściciel majątku Augustówek. 

7 W okresie swej działalności samorząd m. 
firadna, po dwókrotnem zniszczeniu miasta 

przez wojnę Światową, a jeszcze dotkliwiej 

przez inwazję bolszewicką, o własnych środ- 

«ach, przy największem wytężeniu sił włas- 
nych, doprowadzi, miasto do porządku, mia- 

nowicie: uporządkował miejską rzeźnię od- 

nawiając ją i filtr koksowy, odbudował zruj- 

nowane kompletnie mosty w. mieście, upo- 

rządkował jezdnie i ulice wybudował sta- 

cję badawczą mikroskopową, dokonał reno- 

wacji elektrowni miejskiej, ustawiając tamże 

nowy silnik, sprowadzony ze Szwecji, sy- 

" stemu Atlas-Dieseł, następnie turbozespół i 

kotły parowe, od „roku 1928 elektrownię 
miejską, rozbudowując i podnosząc do stop- 

nia wielkiego przedsiębiorstwa miejskiego. 
Zasiąg elektrowni grodzieńskiej, która win- 

na się z czasem przeistoczyć w okręgową, 

sięgnie poza granice miasta. W tym celu 

miasto w r. 1931 stawi jeszcze jeden turboze 

snół o mocy 1400 km, W roku bież. zmo- 

toryzowało swą straż ogniową, montując 

trzy samochody-cysterny z 'motopompami. 

Miasto prowadzi roboty przy zmocowywa- 

niw brzegów rzeki Niemna i Gór Zamko- 
wych, przy współudziale Dyrekcji komuni- 

kacji wodnej i przez użycie bezrobotnych i 
sum przyznawanych na roboty publiczne, 

Miasto zatrudnia bezrobotnych w dużej ilo- 
ści i w ten sposób powstaną piękne bulwary, 

nad brzegiem Niemna pod Górą Zamkową. 

Wybudowano dwie szkoły powszechne, od- 

restaurowano szpital ogólny i szpital chorób 

zakaźnych, nabyto kamienicę, w której mie- 

ESI" o JUTRO, 

  

      

Zadużo „milusińskich” 
Różni antymilitaryści i pacyfiści 

wszystkich krajów krzyczą o niebezpie 
czeństwie wojen, o klęsce, jaką spro- 
 wadzają na ludzkość, o tem, że w woj 
nie światowej zginęło 60 miljonów lu- 
dzi, ale to nic nie pomaga: ludzi ciąg- 
le jest zadużo. Z czasem przyjdzie wiel 
kj krach. Oczywiście, my sądzimy w 
Wilnie narazie inaczej i namby się zda 
wało, że dobrze jest otworzyć drogę 
kólejową libawo - romeńską, ale w 
Anglji myślą inaczej, a w Japonii zu- 
pełnie jest źle. Dzienniki londyńskie za 
stanawiač się zaczęły zupełnie poważ- 

nie nad kwestją przeludnienia. Kie- 
dyś było lepiej. Kiedyś byli też bezro 
botni, le wtedy zabierali oni swoje 
tobołki, swoje „omnia mea mecum* 
porto“ i wynosili się do kolonii. Do 
Kanady, do Afryki południowej, do 
Australji. Dziś jest inaczej. Dziś ro- 
botnicy, którzy zamało zarabiają w 
iabrykach i bezrobotni, którzy nic nie 
zarabiają, ale mają zasiłki, tyle się na 
słuchali pięknych mów swoich poli- 
tycznych prowodyrów, że wolą czekać 
aż nastanie w domu, w Anglji, raj 
ziemski. Czekają reform socjalnych i 

w Środę 0 g. 23-ej 

szczą się dwie szkoły powszechne i muzeum 

przyrodnicze. Rozszerzono sieć wodociągów 

miejskich, powiększono salę elektryczną, 

przechodząc do stworzenia okręgowej  ele- 

ktrowni, urządzono plantacje miejskie i wo- 

góle przy wszystkich swoich zamierzeniach 

samorząd m. Grodna, posiadane urządzenia 

miejskie: wodociąg, (jeden z najstarszych 

w Polsce, bo z roku 1874), rzeźnię, urzą- 

dzorą podług najnowszych wymagań sani- 

tarno-higjenicznych, elektrownię, plantacje, 

straż ogniową, szpitalnictwo,  szkołnictwo 

powszechne i t. p., organizował zawsze na 

skalę wielkiego miasta, do którego to celu 

zarówno samorząd, jak i obywatele m. 

Grodna dążą wytrwale. Dążenie to zyski- 

wało niejednokrotnie zupełne uznanie władz 

nadzorczych, co znalazło swój widomy wy- 

raz w przyłączeniu — na mocy dekretu Pa- 

na Prezydenta Rzeczypospolitej l-go lipca 

1925 roku — dość wielkiej przestrzeni, bo 

i przeszło 700 ha okolicznych ziem podmiej- 

skich, do obszaru miasta Grodna. Obecnie 

samorząd opracowuje projekt włączenia je- 

szcze około 1000 ha, 

Na terenach nowoprzyłączonych, samo- 

rząd opracowuje plany swych dalszych in- 

westycyj miejskich, po zrealizowaniu  któ- 

rych Grodno przygotowuje się należycie do 

swei roli miasta położonego w poważnym 

węźle kolejowym. (Zemgale — Wilno — 
Warszawa, Grodno — Augustów — Suwał- 

ki, Grodno — Mosty — Wołkowysk, Grod- 
no — Jeziory) przy rzece spławnej, będącej 

drogą do żeglugi morskiej. Już obecnie 
Grodno jest bardzo poważnym punktem 

obrotu produktami leśnemi i teraz nawet — 
pomimo zamknięcia Niemna — odbywa się 
spław z górnych jego części na Kanał Au- 

gustowski, Wisłę i Gdańsk. 

Przemysł Grodna w okresie powojennym, 

rozwija się w szybkiem tempie, zatrudnia 

kilka tysięcy robotników, czynne fabryki: 
Państwowa Fabryka Monopolowa Wyrobów 
Tytoniowych, Machorczarnia, Państwowa 

Monopolcwa Fabryka Zapałek, Zakłady Ce- 

ramiczne „Stanisławów ks.  Druckiego-Lu- 

beckiego, huta szklana, odlewnia, fabryka 

introligatorska „Niemen”, fabryka kart, mły- 

ny parowe, garbarnie, tartaki, fabrykę dykty” 

cegielnie. 

Samorząd m. Grodna, kładąc  wszełkie 

wysiłki w kierunku gospodarczym, nie za- 

niedbuje również swych obowiązków kultu- 
ralnych i poza zorganizowaniem prawie już 

wystarczającej sieci szkolnictwa powszech- 

nego — zorganizował piękne Muzeum Przy- 

rodnicze Miejskie, posiadające kilkanaście 

tysięcy okazów: i będące przedmiotem zain- 

teresowania wielu najpoważniejszych placó- 

wek naukowych w Połsce. Zapoczątkowana 

organizacja ogrodu zoołogicznego. Obok Mu- 

zeum miasto prowadzi wzorową pracownię 

fizyko-chemiczną dła szkół powszechnych, 

posiada bibljotekę publiczną, liczącą przeszło 

30,000 tomów, nie mówiąc . już o Teatrze 

Miejskim, który w swoim czasie był terenem 

pracy zespołu artystycznego Reduty dyrek- 

tora Osterwy, która to impreza artystycz- 

na promieniowała z Grodna na cały obszar 

Ziem Wschodnich i cieszyła się wydatnem 

poparciem i wieśkiemi ofiarami ze strony Sa- 

morządu miasta Grodna. Obecnie jest sub- 
wencjonowany przez miasto i prowadzońy 

przez Z.A.S.P. pod dyrekcją Józefa Krokowe 

skiego. Przy pomocy Koła Miast Wojewódz- 

twa Białostockiego, wspomniany teatr roz- 
szerzył swą działalność na wzór teatru „Re- 

duty“ stał się teatrem objazdowym, docie- 

rając do najdalszych zakątków Wojewódz- 

twa Białostockiego. 

Gród Nadniemeński, dawna stolica udziel- 

nego Księstwa, miejsce obrad Sejmu Rzeczy- 

pospolitej, miasto rozumiejące i starające 

się wypełniać swą dziejowa  rołę, miasto, 

stojące po Wilnie, na czełe miast na Zie- 

miach Wschodnich, zdążające do dalszego 

rozwoju o własnych siłach, umiłowane mia- 

sto Elizy Orzeszkowej, przechowujące jej 
szczątki doczesne, miasto starające się współ 
działać w ugruntowaniu kultury i potęgi 

Polski — nie powinno być w tej pracy za- 

hamowane i w rozwoju - swoim powstrzy- 

mane. Ludność miasta i okolic dążąc do pod- 

niesienia znaczenia Grodna, do stworzenia 

pięknego swą tradycją historyczną wojewódz 

kiego miasta, któreby szeroko  rozsiewało 

swą kulturę od granicy pruskiej i litewskiej, 
aż po ziemie białoruskie. 

  

rządów robotniczych, a emigrować nie 
chcą. Robinson Cruzoe. nikomu nie im- 
ponuje, a urząd zapomóg państwo- 
wych więcej nęci, niż bezludna wys- 
pa. 

W tej chwili ludność Anglji wynosi 
47 miljonów. Nic to, że procent naro- 
dzin spadł w porównaniu, naprzykład, 
„ latami sześćdziesięcioma ubiegłego 
stulecia, z 33 proc. 1000 na 16, ale'tych 
szesnastu na 100C wystarczy, ażeby 
wydeptać każdy skrawek ziemi brytyj- 
skich wysp. 

Co będzie za lat sto? — Co wiek 
robi się w Anglji generalny spis ludno- 
ści. W r. 1820 opiewał na 20 miljonów 
mieszkańców, a teraz już 47. Bagatel 
ne 27 miljoników ludzi!... No, cóż ro 
bić, —- nie chcą wyjeżdżać, to póź- 
niei będą musieli wyjechać, może nie 
żaglowcem do Ameryki, jak przed stu 
laty, a sterowcem do Australji, ale wy- 
jadą. Chwalić Boga, jeszcze Angija 
ma tereny, ma Rodezję, British West 
Afrikę i wybrzeża Kości Słoniowej i 
Kamerun po Niemcach i Sudan i Egipt 
pomimo Fuada i arabskich  lenni- 
ków i częściowo wyspy Malajskie i 
wielkie obszary Kanady, nieskończo- 
ne przestrzenie  Australji, Nową - 
Gwineę i kawałek Indochin. Pocisną- 

SEO GQ Wa 

Jeszcze jedna katastrofa lotnicza 
MJR. PILOT DŁUGOSZEWSKI ZABITY 

GRUDZIĄDZ. (PAT). — W dniu 11 maja o godzinie 17 mjr. pilot Dłu- 
goszewski z 1 pułku lotniczego, przebywający od kilku dni w miejscowej 
szkołe strzelania i bombardowania, lecąc na aparacie typu „Spad* na placu 
ćwiczeń w Gródku pod Grudziądzem, spadł na przewody, łączące Grudziądz 
z elektrownią w Gródku, o napięciu 5 tysięcy wolt. Aparat zapalił się i spadł 
do Wisły, unlegając zupełnemu  zaiszczeniu. Mjr. Długoszewski poniósł 
śmierć na miejscu. Wskutek zerwania przewodów miasto Grudziądz pozba- 
wione było przez trzy godziny prądu. 

Pogrzeb Ś.p. red. Zdzisława Dębickiego 
WARSZAWA. (PAT). — W dniu 11 maja, przy udziale tłumów publiczności, od- 

był się pogrzeb laureata nagrody literackiej miasta stołecznego Warszawy, wieloletnie: 
go prezesa Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich śp. redaktora Zdzisława Dębic- 
kiego. © godzinie 1l-ej w górnym kościele św. Krzyża, wypełnionym po brzegi przed- 
stawicielami władz, świata literackiego i dziennikarskiego i publiczności, odbyła się msza 
żałcbna za spokój duszy zmarłego. Trumna ze zwłokami śp. Dębickiego ustawiona była 
na wysokim katafałku, przybranym zielenią, u R którego widniało mnóstwo wieńców. 

Na nabożeństwie obecna była rodzina zmarłego oraz liczni przedstawiciele władz, 
dziennikarstwa, literatury oraz przyjaciele Zmarłego. 

. W czasie nabożeństwa pienia żałobne wykonali artyści opery warszawskiej. Po 
skończonej mszy świętej ks. Popławski wygłosił przemówienie pogrzebowe. Po odśpie- 
waniu egzekwji ruszył kondukt żałobny, prowadzony przez |E ks. biskupa Szlagowskiego 
kierując się na cmentarz Powązkowski, gdzie spoczęły zwłoki śp. Dębickiego. Nad ot- 
wartą mogiłą wygłosili przemówienia ks. rektor Kuczyński. dyrektor departamentu sztu- 
ki i kultury Skoczylas w imieniu M-stwa WR i OP, red. Grostern w imieniu Związku 
Syndykatów Dziennikarzy Poiskich i Syndykatu Warszawskiego, red, Olchowicz w imie- 
niu „Kurjera Warszawskiego, p. Ossendowski w imieniu Towarzystwa Literatów i 

w: b. minister Bertoni, inż. Pawłowski oraz przedstawiciel korporacji „Vi- gintia“, 

Wszyscy mówcy z giębokim żalem żegnali śp. redaktora Dębickiego, wskazując na 
jego niepospolite zalety serca i nieskazite'ność charakteru oraz podnosząc zasługi zmar- 

lego, położone na polu pracy fiterackiej i dziennikarskiej. 

* 

Ъёо…“ śp. Dębickiego Syndykat Dziennikarzy Wileńskich przesłał na rę- Z powodu ‘ 
fji Dębickiej oraz redakcji Kurjera Warszawskiego depesze z wyra- ce wdowy Pani 

zami współczucia. 

Rozmowy telefoniczne Curtiusa i Schobera 
ECHEM OSTATNIEJ MOWY BRIANDA 

WIEDEŃ. (PAT). — „DerMorgen* donosi, że Curtius i Schober z powodu ostatniej 
mowy Brianda prowadzili w sobotę i niedzielę rozmowy telefoniczne. Stwierdzili oni z 
zadowołeniem — mówi dziennik — iż nie sprawdziły się obawy, że pokojowa pozycja 
Brianda dozna uszczerbku pod wem sai celnej niemiecko - austrjackiej. Obaj mi- 
nistrowie są przekonani, że mowa Brianda nie wpłynie niekorzystnie na rokowania dy- 
piomatyczne, jakie toczą się obecnie. Wobec tego nie ulegną żadnej zmianie przygoto- 
wania, czynione obecnie przez Niemcy i Austrję na konferencję genewską. Obaj mini- 
strowie zgodnie zadecydowali, że na mowlę Brianda zareagują dopiero w Genewie, ma- 
ją oni przytem pewność, że nie wrócą z Genewy z pustemi rękoma. 

Konferencia gospodarcza 
SŁONIM. 11. 5. (od wł. korespond.) Wczoraj odbyła się tu pierwsza 

konferencja gospodarcza zwołana przez miejscową 1adę powiatową BBWR w 
której wzięli udział m. in. wojewoda Beczkowicz, poseł Emeryk hr. Hutten- 
Czapski, senatorzy Rdłutowski i Sedun oraz starosta Koślan. 

Obszerna sala Domu Ludowego ledwo mogła pomieścić wszystkich de- 
legatów: rolnictwa, handlu, przemysłu, rzemiosł oraz przedstawicieli władz. 

Przewodniczył obradom inż. Michalski, prezes koła BB. 
е O wynikach debat podamy szczegółowo w jednym z najbliższych nu- 

merów. 

Tajemnicze samobójstwo urzędnika 
: SŁONIM. 11 5.. (od własnego korespondenta „Stowa“) Weczoraj o godz. 15 urzęd- 

nik Kasy Skarbowej w Słonimie Jerzy Turowski popełnił samobójstwo, strzelając do sie 
bie Aro z rewolweru. Jedna z kul przeszła na wylot, druga utkwiła w okolicy serca 

Rannego ulokowano w szpitalu miejskim gdzie dokonano operacji. 
Przyczyną deprackiego kroku byty Krytyczne warunki materjalne. Turowski cie- 

szył się zawsze b. dobrą opinją. 

Wykryto bandę fałszerzy 
znaczków pocztowych 

NICI ŚLEDZTWA SIĘGAJĄ WILNA 
W Łodzi policja wpadła na ślad szeroko roz. ionej af jcej na fałszo- 

niu znaczków pocztowych różnej wartości. R m 
Wobec tego, że śledztwo stwierdziło, że fałszywe znaczki byty rozkolportowane po 

całej Polsce, więc też i w Wilnie zarządzone zostało śledztwo, które dotychczas 
nic podejrzanego nie ujawniło, bowiem fałszerze nie zdążyli jeszcze dotrzec do Wilna 
i zdobyć „rynku', 

Wykryta w Łodzi afera przedstawia się następująco: 
Przed kilkoma dniami jeden z funkcjonarjuszy sortowni poczty głównej w Łodzi 

zauważył na jakimś liście znaczek pocztowy 25-groszowy sfałszowany. 
W największej tajemnicy ro: zęto wywiady, informacje, obserwacje, przyczem 

funkcjonarjusze sortowni otrzymali instrukcje badania dokładnie każdego znaczka. 
Przedewszystkiem zatrzymano wszystkie listy ofrankowane fałszywemi znaczkami. 
Ponieważ na każdym liście na odwrocie iigurowało nazwisko i adres wysyłającego 

policja udała się pod te adresy cełem ustałenia, gdzie a znaczki były kupowane. 
Zbadany wysyłający, Artur Królik mieszk. przy ul, Narutowicza 47 zeznał, iż zna- 

czek kupił w składzie papieru Herszsona przy ul. Narutowicza 42. 
Dalsi adresaci wymienili jeszcze nazwiska właścicieli sklepów, gdzie znaczki nabyli 

a mianowicie: R papieru Zylberberg Nowomiejska 17, Lindenerg Pomorska 25, Zyl- 
ber Pomorska 63, Poncz Wawelska 7. 

Po otrzymaniu tych wiadomości wydział śledczy natychmiast zarządził rewizję w 
wspomnianych sklepach. Wyniki rewizji przeszły oczekiwania, znaleziono bowiem w skie 
pach tych fałszywe znaczki ztowe na sumę przeszło miljona złotych. 

Wszystkich wyżej wymienionych sklepikarzy aresztowano. 
Wyniki badań są trzymane przez władze policyjne w najgłębszej tajemnicy. 
Prócz R A już sklepikarzy, ktorzy są posądzeni o kupno znaczków z 

wiedzą iż zostały one siałszowane, przytrzymano kilka osób, podejrzanych o bianie 
Wtadze todzkie skomunikowaly się już z główną komendą policji, która ustaliła, 

że w ostatnich tygodniach obione znaczki ukazały się w sprzedaży we wszystkich 
niemal większych miastach Polski. 2 

Czy centrala fałszerska mieściła sie w Łodzi, czy №7 w innem miešcie dotychczas 
jeszcze nie ustałono. Władze ustaliły jedynie. że wśród kolportercw fałszywych znacz- 
ków przeważali łodzianie. S 3 

Śledztwo w całejtejsprawietoczy się jednocześnie w całej Polsce. 

  

  

    

Dancing Towarzyski Login" MAOUYCH o szata eee 
wszy trochę, miejsca znajdzie się dla 
wszystkich i na długie, długie jeszcze 
łata. W innych państwach dzieje się 
gorzej, nie mają kołonij, nie mają 
gdzie spychać narastających gwał- 
towuie „milusińskich*. Francja tylko 
gwiżdże sobie na „niebezpieczeństwo 
ludzkie”, bo kawałek Afryki jak się 

łyżkami nie jedzą, a jednak wwożą 
dla jednej piątej swej ludności pro- 
dukty z za morza. Oszczędność w Ja 
ponji doprowadzona jest do niebywa- 

łych granic. Rodzina japońska zado- 
wała się takim budżetem, 2 jakimby 
w Europie jeden człowiek nie prze- 
żył. Fabryki iunkcjonują doskonale, 

  

patrzy, a Francuzów wcale nie zadu- 
żo. Żato Niemcy, państwa słowiań- 
skie... 

Nic to wsysztko w porównaniu z 
Japonją. Niektórym Japończykom to 
zaiste beczka od śledzi wydać się mo 
że luksusowym hotelem, tak jest u 
nich tam ciasno na wulkanicznych 
wyspach. I trzęsienia ziemi nie poma 
gają i różne wiatry. Mrowisko, nie 
Iraj. Ciasnota taka, że aj! Do tego 
jeszcze gleba nie wszędzie urodzajna. 
A rodzą się te  Japończyki masami, 
masami! W przeciągu 31 lat ostatnie- 
go stulecia przybyło całych 35 miljo- 
hów. To już nie żarty na tak mały 
skrawiek ziemi, 65 miljonów trochę za 
dużo. Najgorsza zaś to, że wszyscy 
chcą żyć. Najmniejszy kawałek grun- 
tu jest uprawiony. byle wydma pia- 
szczysta to u nich zaraz Soleczniki, 
gospodarka ferst klass, jakiej się nie 
śniło w Europie. I cóż z tego, że ryżu 

inżynierowie japońscy świetni, robot- 
ników potrzeba dużo. Zakłady tka- 
ckie wiodą zwycięską walkę z tkani- 
nami angielskiemi na rynkach między 
narodowych, zasilają całe Chiny, In- 
dję nawet, ale tego jeszcze mało. Nie 
podobna nakarmić wszystkich! Japo- 
nja nie posiada żadnych terenów eks- 
pansji natualnej, niema, gdzie po- 
dziać szalonego przyrostu ludności. 
Japonja jest „Anglą wschodu*, ale 
Anglja zachodu zawczasu pozabierała 
lepsze tereny na kuli ziemskiej i te- 
raz Japończyków nigdzie nie chce 
puszczać. 

Za zachodzie leżą jeszcze wiełkie 
tereny Ameryki północnej, ale tam... 
„wejscie @а. Japończyków surowo 
wzbronione*. Ameryka raczej zdecy-' 
duje się na krwawą i długoletnią woj 
nę, niżliby miała dozwolić na imigra 
cję Japończyków Tymczasem niesły- 
chana energja i przedsiębiorczość ]a- 

-kami konkurować, 

ROZWIĄZANIE PARLAMENTU RUMUŃSKIEGO 
CO MÓWI B. PREMJER MANIU? 

Już z chwilą ogłoszenia sk. ładu osa 
bowego nowego rządu ruinuńskicgo ja 
snem było, że droga do rozwiązania 
parlamentu i ogłoszenia nowych wybo 
rów, została otwarta. Pewność tą, 
potwierdziło jeszcze pierwsz posiedze 
nie parlamentu, na którem pre:e: Rady 
Ministrów prof. lorga  skonstantował 
brak współpracy stronnictw politycz- 
nych z rządem i konieczność zwróce- 
nia się znowu do opinji szerokich 
warstw wyborców. 

_ Na posiedzeniu tem, nakreślił prem 
jer lorga szkic przyszłych prac rządu 
w dziedzinie politycznej, gospo.arczej 
i kulturalnej, które obejmą: reformę 
szkolnictwa, reorganizację rumuńskiej 
produkcji, przyjęcie nowej ustawy 3 
kredycie rolniczym, ustawę o pocho- 
dzeniu majątków, o reorganizacji go- 
spodarczo - administracyjnych insty- 
tucyj, podjęcie akcji zmierzającej do 
zmniejszenia potrzeb żywotnych, pod 
jęcie akcji zmierzającej do zmniejsze- 
nia potrzeb żywotnych, zjednoczenie 
ustawodawstwa, nową politykę mniej 
szościową i t.d. 

Komitet wykonawczy partji narodo 
wo-włościańskiej dyskutował na wła- 
snem” posiedzeniu o stanowisku, jakie 
ma zająć wobec rządu prof. lorgo i u- 
chwalił zająć stanewisko wyczekujące 
tak aby do rozwiązania parlamentu nie 
dać żadnego impuls, i aby odpowie- 
dzialność za ewentualne rozwiązanie 
parlamentu ponosił wyłącznie rząd. Do 
osiatniej niemal chwili nie wiedziano, 
jak się ustosonkowuje gabinet prof. 
lorgi do partji narodowo - włościań- 
skiej. Przypuszczano, że rząd przepro- 
wadzi szereg nie cierpiących zwłoki 
ustaw gospodarczych, jednakowoż te- 
go nie uczynił, obawiając się, że zgło 
szony zostanie przeciwko niemu wnio- 
sek o votum nieufności. Wśród człon- 
ków gabinetu panowało przekonanie, 
że szerokie warstwy wyborców są za- 
niepokojone dotychczasową _ polityką 
państwową i bardzo chętnie powitałaby 
pariament w nowym składzie. To było 
powodem do rozwiązania dzisiejszego 
parlamentu. Dopiero przyszłe wybory 
i ich charakter wykażą, w jakim stop- 
niu przypuszczenia te były słuszne. W 
kołach narodowo - włościańskiej par- 
tji nie przypuszczano, aby do rozwią- 
zania obu Izb ustawodawczych doszło 
tak szybko, to też oświadczenie prem- 
jera lorgi wywołało w parlamencie 
niebywałą burzę. 

Kierownictwo partji narodowo - 
włościańskiej zwołało ostatnio posie- 
dzenie b. większości  parlamentarej, 
w którem wziął również udział b. prem 
jer rządu rumuńskiego Maniu. W mo- 
wie swej, wygłoszonej na tem posie- 
dzeniu, potępił jaknajsurowiej rozwią- 
zanie parlamentu i oświadczył, że 
twierdzenie prezesa Rady Ministrów 
lorgi, jakoby partja narodowo - włoś 
ciańska odmawiała współpracy z. obec 
nym rządem, jest bezpodstawne. Pas- 
sts użyty w mowie premjera lorgi, któ 
ry mówi, że prercgatywy króla, nie mo 
gą być naruszane żadnemi prawami 
parlamentu, jest niesłychanie niespra- 
wiedliwy. Rozwiązany parlament, naj- 
bardziej bronił praw króla. Zaznaczył 
daiej w swem przemówieniu, że nie- 
spełnionem obietnicom rządu obecne? 
go przeciwstawiać może pracę rządów 
wykonywanych przez stronnictwo na- 
rodowo - wlošciariskie w latach ubieg 
łych, które przywróciły porządek w ad 
ministracji państwowej, finansach, 
zwiększyły produkcję i eksport, przy- 
wróciły królowi jego prawa i t.d. 

Dzisiejszy rząd jest rządem prze- 
cįwparlamentarnym. Narodowo-carani- 
styczni przywódcy są przeświadczeni, 
że stoją w obliczu wielkiej wewnętrz- 
no - politycznej walki. Mowę o podob- 
nym charakterze wygłosił również b. 
minister spraw wewnętrznych Miha- 
iache, który podkreślił z naciskiem, że 
rząd obecny nie iest rzdem lorgi i Ar- 
getoiana, ale rządem Argetoiana i Ior- 
gi. Zdaniem jego, przyszłe wybory 
przyniosą partji narodowo-włościań- 
skiej znaczną większość. Przygotowa- 

pończyków zmusza ich tembardziej 
do szukania nowych dróg, nowych 
terenów: Alles besetz! Właśnie przed 
siębiorczość Kraju _ Wschodzącego 
Słońca przestrasza najbardziej ludy* 
starej Europy. Tam, gdzie wkręcą się 
Japończycy, tam zaraz zagarniają w 
swoje ręce handel, przemysł, kapita- 
ły, ziemię. Niepodobna z temi mrów- 

tacy są wścibscy 
i pracowici, że niech ich djabli wez- 
mą! 

Na Dalekim Wschodzie Anglja i 
Holandja mają dwie wielkie wyspy: 
Borneo i Nową Gwineę. Wyspy te, 
zamieszkałe są przez białych zaled- 
wie wzdłuż wybrzeży. Wnętrze wysp, 
między nami mówiąc, bardzo niezdro 
we. zalegają po dziś dzień dziewicze 
lasy podzwrotnikowe, eksploatowane“ 
dziko przez  poszczegėlne kompanje 
handlowe. Lasy Nowej Gwinei znane 
są wogóle jeszcze bardzo mało, za- 
mieszkałe przez tubylców, czarnych 
Papuasów. Otóż tych Papuasów ota- 
cza Anglja pieczołowitą opieką. Skąd 
że taka humanitarność? — Niech ży- 
ją sobie na zdrowie, skaczą po drze- 
wach, strzelają z łuku, jeżeli ich to 
bawi, a Anglikom w oko nie trafiają. 

Japończykom nic do tego! Tym- 
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nia do wyborów i przebieg kampanji 
wyborczej odpowiedzą na pytanie, ja- 
kiemi drogami pójdzie nowy reżim. 

Wybory do sejmu rozpisane zosta- 
łv na dzień 1 czerwca, do senatu zaś 
na 4 czerwca br. Przygotowania do 
wyborów już rozpoczęto. Utworzony 
został blok rządowy, w skład którego 
wchodzą organizacje stojące przy boku 
prsmjera lorgi, stronnictwo włościań- 
skie d-ra Lupu, liga agrarna i orga- 
nizacja faszystowska „Vlad Cepesz*, 
któ.ej przewodzi Filipescu. Według ru 
muńskiej ustawy wyborczej, wystarczy 
rządowi 40 proc. głosów do zdobycia 
w parlamencie większości. Wszystko 
jednak zależy od tego w jakim charak- 
terze przeprowadzone zostaną wybo- 
ry do obu Izb. Zdaniem prasy rumun 
skiej wybory odbędą się spokojnie i 
przy zupełnej swobodzie, ponieważ 
sam lorga kieruje ministerstwem spraw 
wewnętrznych i znany jest, jako gorą- 
cy zwolennik wolnych wyborów. Ca- 
ła prasa rumuńska zamieszcza również 
oświadczenie udzielone dziennikarzom 
przez króla i premjera lorgę, dementu 
jące pogłoski, jakoby reżim dzisiejszy 
chv!ił się ku dyktaturze. 

  

        

  

NONEKS 121! 
Stanisław Tync i Józet Gołąbek: Czytan- 

ki polskie dla II oddziału szkół powszech- 
nych. Książnica Atlas lwów, — Warszawa 

1930 r. Ukazały się nowe Czytanki dla Н 

oddziału szkoły powszechnej autorów St. 
Tynca i J. Goląbka, którzy już poprzednio 
ogtosili „Czytanki“ dla innych oddziałów. 
Te nowe jednak „Czytanki”*, które stano- 
wią punkt wyjścia w nauczaniu dla dalszych 

oddziałów, różnią się cokolwiek od poprzed- 
nich znacznem ich zbliženiem do dzisiej- 
szych, a więc najnowszych wzorów obec- 
nych i do najnowszych wymagań dydaktycz- 

nych, widocznych zwłaszcza w Niemczech 

i we Francji, 

Omawiane Czytanki są książką do nau- 
ki jezyka ojczystego żywą i ciekawą, zgod- 
ną ze światem zainteresowań i rozwojem 
psychicznem dzieci tego wieku, dla które- 
go są przeznaczone; bogatą w rozmaite, 
ciekawe powiastki i wierszyki, spoista i 
zwartą, jednolitą, skupioną, około kilku 
ośrodków treści (dom rodzinny i szkoła, 
jesień, wioska, miasto, zima, zabawy dzie- 
ci, wiosna, zwierzęta domowe, zwierzęta 
połre, lato), interesująca ze względu na 
piękny, poetycki język (dobór utworów naj- 
wybitniejszych autorek i autorów dla dzieci). 

Książka ozdobiona około stu ilustracjami, 
jest rozmiarami niewiełka, a uczynili to au- 

torowie świadomie, wychodząc z powszech- 
nie dzisiaj przyjętej zasady dydaktycznej, 
że nie lektura głównie, ale przedewszystkiem 
bardzo pożyteczne t. zn. ćwiczenia w mó- 
wieniu i słownikó stylowe stanowią 
ośrodek i podstawę w nauczaniu. 

Metodę, według której należy uczyć ję- 
zyka ojczystego, podają autorowie w teo- 
retycznym wykładzie i na przykładach uło- 
żonych na każdą lekcję w ciągu roku szkol- 
nego w obszernem „Przewodniku metodycz 
nym', który zawiera-sporo różnorodnych po- 
mysłów dydaktycznych, wskazujących, jak 
dalece wszechstronnie można obudzić zain- 
teresowanie dła przedmiotu i ile pożytku 
można osiągnąć przy pomocy „Przewodni- 
ka", który nie jest dla nauczyciela krępują- 
cym przepisem, lecz raczej ży mu jako 
pożyteczna rada i wskazówka. 
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Tęcza — Nr. 19. — Zeszyt otwiera pięk 
ny artykuł J. Gutschego p. t. „Krzyż w su- 
terenic'. O „lskrach w _popiole", ostatniej 
ksiązce ś.p. Zdzisława Dębickiego, mówi |. 
Drobnik. J. Maleszewski opowiada o „Gniaz- 
darh rodzinnych“ — dworach szlacheckich. 
H. Moskwianka rozpoczyna druk noweli g 7 
t. „Historja o Piotrze”. dziale  ilustracy 
sporo miejsca udziełono powodzi na Wiłeń- 
szczyźnie. 

Światowid — Nr. 19 — Dzień 3 Maja, z 
Jugosławji do Polski, w Tatrach dziesięcio- 
jecie powstania śląskiego, oto główne tema- 
ty, odzwierciedłone w ostatnim numerze 
Światowida. 

Em 

© ы 
czasem Japończycy właśnie mają sza 
iony apetyt na lesiste grunty dzie- 
wiczej ziemi. Chcą tam budować fab 
ryki, plantacje, chcą tam mieszkać. I 
poco? Zaciasno wdomu?! Niema tak 
dobrze! Anglję i Holandję nic 'to nie 
obchodzi. Wołą, że na Borneo miesz-- 
kają  Dajacy į Malajowie,  nižliby 
mieszkać tam mieli Japończycy. 

Rzecz zrozumiała, że i Anglja i 
Ameryka zdają sobie dokładnie 

sprawę , że tak długo trwać nie 
może, że tak wieki całe nie będzie, 
że „żółte niebezpieczeństwo”, že nie 
słychane przeludnienie Chin i japonii 
wyleje się przedewszystkiem na az- 
jatyckie kołonje europejskie i zagra- 
żać nacznie kontynentowi Ameryki, а- 
le póki my żyjemy, status quo utrzy- 
mać trzeba za wszelką cenę. Jak mó- 
wią Rosjanie: „Na nasz wiek chwa- 
tit“, a później niech się dzieci kłopo- 
czą. Właśnie te dzieci, których się 
ciągle i ciągle tyle rodzi na całym 
świecie, że nie wiadomo, co z niemi 

robić. aż. 
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„ jest rzetelny i piękny, 

Teatr w Lutni 
MARKA „PIEŚNIARZE GHETTA" 

Andrzej Marek reżyseruje, czy in- 
scenizuje sztuki żydowskie, dając im 
toa głęboko religiiny. Kiedyś w War- 
szawie widziałem Dybuka Anieńskiego. 
Sztuka czyniła wstrząsające wrażenie 
dzięki głębiom, wydobytym mistrzow- 
sko przez Marka. 

Teraz oglądać możemy Pieśniarzy 
Ghetta, opowieść na tle Wilna z prze- 
szłego wieku. Sztuka jest symboliczną. 
Kantor wileński [oel-Dawid traci swój 
śpiew. Jak w Dorianie Grey'u Oskara 
Wilde'a owa aktorka grająca Julję 
przestaje być natchnioną kochanką na 
scenie, skoro odnajduje Romea w sa- 
"mem życiu, tak i w sztuce Marka cha- 
zam wileński, czyłi kantor, traci też 
swój głos i czary słowicze, skoro po- 
jawia się ta „Ona“, jak ją autor nazy- 
wa. Śmierć tej jego pieśni, to jest pie- 
śni ]oela-Dawida, symbolizuje Ozna i 
skrzypki strzaskane, pogruchotane tra- 
gicznie i złożone na piersi tej  Ozny. 
Żona Estera jest kłodą u nogi, natchnie 
niem ta, obca, owa „Ona“, jak diugo 
tylko byla za rzekami i górami. Znać 
Warszawa zmogła Wilno i to w. tym 
Żydzie, tym Joelu, jak to i dziś czyni 
dewastując „tutejszych'* rozmieniając 
ich na drobne. Sama sztuka ujawnia 
wiele ze zlepku. Melodramatyzm staje 
się pod koniec trochę nieznośny; po- 
prostu wyciągnięty ton skrzypiec jest 
nad miarę i cały umiar zrazu dobyty 
zburzony. Nie będziemy czynili głęb- 
szego wglądu w strukturę sztuki i me- 
chanizm dramatu. Powiemy tylko, że 
siła rzeczy jest w inscenizacji, raczej re 
żyserji, gwoli której sztuka powstała. 
Co nas przedewszystkiem  frapuje to 
tło sonoryczne, w formie głosów špie- 
wanych. Muzyka zawsze daje olbrzy- 
mie sugestje, zawsze rozpina nad każ- 
dą sztuką podniosłe potencje. Dzięki 
tel muzyce (to jest głosom) rośnie 
opowieść wzwyż i słabizny pisarskie, 
gdzieś czezną. Jak w jakimś budynku 
dywan, zawieszony na ścianie, skoro 

potrafi zgasić 
wszelkie słabe meble, tak w sztuce 
Marka, zasłona, przeznaczona dla ucha 
rozprasza zgrzyty, które nie pozwalają 
dochodzić dą, pełni. 

Głosy śpiewane, głosy zawodzone, 
Gają cudowne życie w synagogalnym 

/chćrze. Życie to posiada czarującą moc 
nakarmienia duszy. Słuchasz i pytasz 
siebie, co to za melodje? Rozumiesz, 
że loel-Dawid tworzył bujne śpiewy, 
głosy skradające się do serca. W ni- 
kim innym, tylko w nim są akordy uta- 
jone, które jego ucho wyławia. Tylko 
w nim, w jego głębiach, jego twórczem 
bogactwie jest Świat rua-aur, który 
wschodzi przed nami. 

Pytasz się, skąd ten śpiew? Pod- 
dajesz się jemu mimowolnie. Więcej. 
Odkrywasz znajomie tonacje. Zdumie- 
wasz się. Odkrywasz stare Wilno. Wil- 
no wieku XVil czy XVHI. To samo Wil- 
no, które erygowało białe kościoły, 
które są dzisiaj. Nie mylisz się, w pie- 
śniach synagogalnych są odgłosy mi- 
nienego Wilna. Barwne procesje prze- 
suwają się przez wąskie ulice. 
dzwony. Czerwona chorągiew Teatrum 
Sancti Casimiri płynie przez rynek, w 
stronę bazyliki. Żakowie przebrani za 
aniołów, za świętych, za moce niebiań- 
skie, stoją przy bramach triumfalnych, 
wzniesionych na drodze. Nad wszyst- 
kiem, na niebie słońce. ta druga mon- 
strancja. żywe są dnie Chocima i Wied 
nia. Powietrze gra. muzykuje. Tu są 
róże, tam lilje, na balkonach twarze 
dziewczęce. Wszystko to jest zaklęte w 
synagogalnych wileńskich śpiewach. 
Patos nasz wysoki, religijny, cała po- 
waga tego patosu. Dziwisz się, może 
nawet niepokoisz. | cóż, że melodje 
nie są z Jerozolimy i z czasów Dawi- 
da, lub Heroda? ł cóż, że mają głosy 
epoki Władysława Czwartego, lub kró- 

ilowej Marysieńki? Puls uderza znajo- 
"my, krew tętni we wszystkiem gorąca. 
Czyż mogło: być inaczej? Przecież 
śpiew, pieśń, muzyka, nie znają ścian 
i pawet Ściana najbardziej tragicznego 
Ghetta, nie zatrzyma głosów. 

Melodje nasze kościelne -nabrały 
farby jeszcze poważniejszej. Wsiąkła 
w nie farba tragiczna żydowskiego 
Ghetta. Były słoneczne, tak bardzo 
rozlewne, że serce żydowskie nie mo- 
gło się im oprzeć. Serce to wciągnęło 
w siebie dostojne głosy. Jakżeż mogło 
to serce, skero było, jak zawsze 
u żydów tragiczne, kolorowego, buj- 
nego Wilna nie uczynić ponad miarę 
poważnem? Głosy cudowne Wilna w 
przeszłości nabrały w synagogalnym 
chórze kolory wieczności. 

„ Joel-Dawid Lewensztejn  chazan 
natchniony, czy kantor jął z duszy gło- 
sy prowadzić, tę mowę przeszłości, 
która była tu jak gołębie niebiańskie, 
spadła do dzielnicy odciętej od świata. 
Wilno szło dalej. Górę wzięły zabawy 
i to wszystko, o czem w swoich listach 
pisze Forster, to bardzo bujne, . krzy- 
cząco magnackie. Nowe melodje zaczę- 
ły płynąć w powietrzu, dawne, tylko w 
dniach odświętnych, kiedy przeszłość 
kołorowa wracała z procesjami i dzwo 
nami. Wygnane kościelne muzyki błą- 

się długo w powietrzu. Cóż za SAWY 
ŚR koleje, skoro je Ghetto żydow- 

skię wzięłopowtarzają c, odbarwiając, 
lub zabarwiając wedle serca, tragicznie. 
Słuchasz. Ucho twoje łowi słoneczno- 
ści, bo nie wszystkie zczezły. Upior- 
nie uśmiechają się te słoneczności po- 
śród surowości psalmodującego mo- 
notonnie głosu. Ucho twoje więcej 
może. Potrafi rozczepiać śpiewy, jak 
pryzmat światło i dobywać głos dzwo- 
nów albo sygnaturek, nawet śpiew mas 
w procesjach, które smętnie ostatniemi 
głosami zawodzą. 

Musieli czemś się karmić Ży- 

Biją. 

Żywe zainteresowanie się spote- 
czeństwa życiem i pracam; Korpusu 
Ochrony Pogranicza wzmogło się je- 
szcze po powodzi, gdyż wszystkie 
odaziały, stancjonowane w pobliżu 
rzek wzięły energiczny udział w ak- 
cii ratowniczej, opiekując się mie- 
niem i losem  ludnośc; wsi i miaste- 
czek. 

W rozmowie z nami dowódca wi- 
leńskiej brygady KOP-u, p. płk. S. 
Kiuk-Schuster w następujący  spo- 
sób odpowiada na pytanie, jak żyją i 
pracują na pograniczu oddziały bryga 
dy i w czem się przejawia prowadzo 
na przez nich praca kulturalno - o- 
światowa: 

— Oddziały Korpusu Ochrony Po 
granicza , pełniące w chwili obecnej 
służbę, rozmieszczone są w przeważ- 
nej części w stylowych strażnicach 
wzdłuż granic Rzeczypospolitej, ma 
jąc te wszystkie prawie maksymalne 
warunki bytowania, jakie osiągnąć 
można było w  charakterystycznych 
warunkach nadgranicznych. Cały wy- 
siłek dowódców wszystkich stopni 
skierowany był od pierwszej chwili 
powstania Korpusu Ochrony Pograni 
cza w kierunku  zrekompensowania 
niezwykle twardej i ciężkiej służby 
granicznej możliwem  zakwaterowa- 
niem, oraz daniem żołnierzowi godzi- 
wej rozrywki umysłowej j fizycznej. 
Na te trudne warunki służbowe skła- 
da się nietylko sama słuzba dozoro- 
wania granicy wraz ze związanemi z 
z nią  perypetjami, starania, by 
krwią żołnierza i grobami poległych 
wytyczone granice Rzeczypospolitej 
nie były profanowane i bezprawnie 
naruszane przez żadne z państw — о- 
ściennych, — lecz także ta specyficz- 
na nuda i jakaś niesamowita martwo 
ta życia granicznego, która nie neu- 
tralizowana odpowiednio, mogłaby 
wkrašč się w duszę i treść myśli żoł 
nierzy KOP-u. 

Wynikiem  świadomoścj tej trud- 
nej, żołnierskiej doli, związanej tra- 
dycjami z czasami Mohorta, jest dzi- 
siejszy stan rzeczy na pograniczu, 
do którego doszło się drogą  konse- 
kwentnej pracy, zmierzającej w pier- 
wszym rzędzie do zupełnej pacyfika- 
cji stosunków. granicznych, wymu- 
szenia poszanowania tak ciężko wy- 
walczonej granicy Państwa  Polskie- 
go, przez żołnierza polskiego pod 
dowództwem Marszałka  Piłsudskie- 
go, pozatem umożliwienia wyjścia 
żołnierzowi z brudnych i ciasnych cha- 
łup chłopskich, które ongiś były straż- 
nicami, do czystych, suchych, obszer- 
nych i słonecznych świetlic strażnic 
dzisiejszych, zaopatrzonych w odpo- 
wiednie do poziomu « umysłowego żoł- 
nierzy bibljoteki, czasopisma  ilustro- 
wane, gazety, a nawet nierzadko i ra- 
dja. — Świetlice strażnic granicznych, 
musiały stać się w KOP-ie tym niezwy- 
kle ważnym czynnikiem zachowaw- 
czym, który zmierzał do urobienia 
świadomego swej poważnej roli żołnie- 
rza, rozszerzenia jego horyzontów my- 
ślowych, zorjentowania w całokształ- 
cie życia współczesnej Polski, by stwo- 
rzyć mu możliwości samodzielnego i 
krytycznego oceniania pewnych, dość 
skomplikowanych zagadnień granicz- 
nych, zachowania swej indywidualno- 
ści j jasnego sądu wobec częstych prób 
i starań agentur obcych, zmierzających 
ku neutralizacji pracy wychowawczej 
wojska polskiego. 

Kładzie się więc w oddziałach KOP 
bardzo silny nacisk na pracę kultural- 
no-oświatowa, uczy się żołnierza trafne 
go oceniania bałamucónej systematycz- 
nie ludności pogranicza, każe mu się 

SŁOWO 

JAK ŻYJE I PRACUJE K. O. P. 
WYWIAD Z DOWÓDCĄ BRYGADY PŁK. ST. KRUK-SCHUS1EREM. 

śpieszyć z narażeniem życia na ratunek 
mienia tej ludności, nierzadko dla Pol- 
ski wrogo usposobionej i być dla niej 
przykładem porządku, systematyczno- 
ści pracy i poszanowania prawa. 

Strażnice Korpusu Ochrony Pogra- 
nicza, stały się dziś nietylko warszta- 
tami pracy obywatelsko-żołnierskiej, 
lecz przez pewne, wynikające z charak 
teru służby, zaangażowanie się do prac 
społecznych, odgrywają one obecnie 
rolę ośrodków kulturalnych, mających 
bardzo poważną rolę w życiu pograni- 
cza. 

— A jaki jest stosunek 
do: KOP-u? 

Właśnie, o tem chcę mówić. Sto- 
sunek ludności do Korpusu Ochrony 
Pogranicza, specjalnie wyraziście prze- 
jawił się w okresie powodzi, kiedy to 
mieszkańcy pogranicza z całem zaufa- 
niem zwracali się do żołnierzy z proś- 
bą o ratunek, powierzali im swoje mie- 
nie j cały dobytek, uważając za objaw 
zupełnie naturalny, że załoga strażnic 
pracować będzie dniami i nocami, bio- 
rąc udział w akcji ratowniczej, że ku- 
chnie polowe dożywiać będą pozba- 
wionych dachu i dotkniętych klęską 
powodzi, że lekarze baonowi wobec 
równocześnie szalejącej epidemji ro- 
bić będą wszystko, by ulżyć ciężkiej 
doli ludności nadgranicznych powia- 
tów. 

I ten właśnie objaw pełnego zaufa- 
nia dla żołnierzy KOP-u; to naturalne 
zwracanie się w chwilach ciężkich dla 
nich, jako do kogoś zupełnie pewnego, 
na kogo zawsze w potrzebie liczyć mo- 
żna, — jest jednym, z całego szeregu 
dowodów uznania, za żmudną j nieo- 
bliczoną na wewnętrzne efekty pracę 
Korpusu Ochrony Pogranicza. 

— Może zechce nam p. pułkownik 
powiedzieć coś o samej akcji ratowni- 
czej, zapewne były jakieś momenty 
charakterystyczne, ciekawe? 

— Kilka baonów naszych miało 
niemało pracy podczas powodzi. Baon 
Słobódka (dowódca mjr. Sołtan) na- 
pracował się bodaj najwięcej. Wezbra- 
ne wody zalały szereg osiedli, a w ich 
liczbie m. Druję. 50 proc. miasta zna- 
iazło się pod wodą. Żołnierze pod do- 
wództwem kpt. Cierpickiego i rtm. 
Szydłowskiego ratowali mienie obywa- 
telii umocowywali linami zagrożone 
domy, opiekowali się wreszcie powo- 
dzianami. 

Cztery kuchnie polowe karmiły nie- 
szczęśliwe ofiary powodzi. 

W baonie Troki (mjr. Urban) od- 
działy nasze brały udział w ratowaniu 
zagrożonych osiedli. Ciekawe jest, że 
podczas ewakuowania ludności z za- 
grożonych miejsc, niejednokrotnie 

wprost musiano używać siły. Zreszt 
na tym odcinku powódź zajęła zaled- 
wie kilka wsj i zaścianków. 

Na odcinku Łużki (ppłk. K. Hajn- 
mer-Rawicz) wojsko przygotowało do 
ewakuacji szereg instytucyj i domostw. 
Wyewakuowano następnie kilka wsi i 
folwarków. 

Na odcinku Niemenczyn (mjr. Trze- 
biński) akcja powodziowa zaabsorbo- 
wała KOP w stopniu nieznacznym. By- 
łe tam niedużo zagrożonych osiedli a w 
tych żołnierze nasi okazywali. pomoc. 

Będąc na miejscu, miałem możność 
stwierdzenia naocznie ogromu klęski, 
spowodowanej powodzią. Z przyjemno 
Ścią 'też muszę stwierdzić, że oddziały 
nasze biorąc żywy udział w akcji ra- 
towniczej wywiązały się z zadania do- 
skonale, Niewątpliwie wpłynie to do- 
datnio na dalsze umacnianie się ser- 
decznych stosunków ludności cywilnej 
i KOP-u. 

Na tem kończymy rozmowę. W. T. 

ludności 

  

dzi duchowo w Ghetie tragicznem. To, 
z czem przyszli, w kolei wieków uległo 
wyjałowieniu. Ileż z tego pokarmu 
wzięto na ustawiczne domorosłe krąże- 
nie. Elementów świeżych możha było 
pobrać tylko z otoczenia. | cóż, że 
to otoczenie było religijnie inne, miało 
sztych i aurę odmienną? Pieśń ma to 
do siebie jak i muzyka, że nie zna prze- 
szkód, bo jakież mogą być ściany, któ- 
reby zatrzymały głos serca? Nabożne 
pieśni Wilna wysokiego, religijnego, 
katolickiego, po rozgromie protestan- 
tów, zabłąkały się też w getowe ulicz- 
ki. Może się przed niemi zrazu tragicz- 
nie broniono. Upłynęły lata. Serce ży- 
dowskie Getta zaczęło przez usta swo- 
ich kantorów te swoje głosy zpowro- 
tem wydzwaniać w powietrze. Któż 
mógł wiedzieć, że gąbką było serce, a 
niebiańskie głosy Wilna wilgocią, z 
której urodziły się klejnoty dzisiejsze 
synagogalne?.. ; 

Jeśli się rozmyśla nad sprawami 
ducha, to rzeczy Są wyraziste nad 
miarę. R 

Nabożne śpiewy Wilna, były wyra- 
zem serca. O zbawienie duszy modlono 
się, o zbawienie najwyższe. Wilno ni- 
gdy nie myślało o sobie jedynie. Mia- 
ło moc nawrócenia pogan. 'Ewangeli- 
zacja starej Litwy miała miejsce tu 
przed katedrą. Później nie zatrzymano 
dysydenckiego ruchu zapomocą mie- 

cza, jak w nocy Bartłomieja 
Miały więc te śpiewy wileńskie, 

jak i dziś mają, cudotwórczą moc prze- 
pływania z jednego serca w drugie. 
Serce Ghetta, choćby niewiadomo jak 
bardzo uzbrojone, musiało abdykować 
przed tą pieśnią. To jest ta prawda, 
prawd katolicka, którą może się trwo- 
żyć chyba serce niedojrzałe i mało 

wierzące... Ą 
Zatem pieśni żydowgkie wileńskie 

mają czar kolorowego, nadziemskiego 
życią Wilna barokowego, przeszłych 
wieków, życia załamanego w  grozie 

i powadze tragicznego serca Ghetta. W 
ten sposób staje się ta prawda między 
nami, a Żydami jasną, którą już kie- 
dyś polskie serce Mickiewicza ujęło 
było w jasnowidzeniu: Gra Jankiel na 
dziedzińcu zamkowym. Wojskowi trzy- 
mają te swoje damy, uśmiechnięte w 
Panu Tadeuszu i ma rozpocząć się ta- 
niec, polonez posuwisty. Buty sypią 
czerwone błyski, z karabel też» lecą 
świetlane pociski i ze szlifów na mun- 
durach legionów kolorowe głosy, mo- 
wa kwiatów. Ktoś nagle gra, ale dziw- 
nie, bo nie do tańca. Ktoś przypomniał 
Pragę, Targowicę, ktoś zaczepił o prze- 
szłość: wiwat król, wiwat sejm, wiwat 
wszystkie stany. 

Pieśniarze Ghetta są sztuką wileń- 
ską. Czyż Marek nie jest jako Jankiel? 
Uderzono w cymbały. Tylko, że w pie- 
śniarzach Ghetta jest ton religijny, mo- 
we procesji, monstrancji i dzwonów. 

Że to wszystko „nasi* zagrali z 
umiarem, jest Świadectwem nietylko 
talentów. Nie będę wymieniał poszcze- 
gólnych pozycyj, ani oświetlał zwy- 
cięstw, lub porażek. Całość jest więcej, 
niż interesująca. Całość jest fascynują- 
ca, zwłaszcza skoro przychodzą te 
śpiewy i w kontraście do nich tragicz- 
ne Ghetto. Byłoby karygodną rzeczą Z 
ptmktu polskości przechodzić nad ży- 
ciem na naszych ziemiach, w których 
to nasze życie, choć załamane, jest 
obecne. Pozatem mamy dosyć tego 
muru, który nas odgradzał od siebie. 
Katolicyzm mieści i - po н В ОР skala Sekrekiatu Wojewódzkiego odbył światowy pryncyp powszechności. Pie- 
śni starego Wilna fundowały się na 
nauce Zbawiciela. Czyż mogły więc 
zniknąć, czyż mogły zczesnąć? Na dro- 
gach wiekuistych rozwiązań człowie- 
czych pozwalają się nam ze sobą po- 
rozumieć. Wychodzą z serca, wracają 
do serca, mają to, co jest najdziwniej- 
sze, to, co ukryte nazywa się w twór- 
czości: absconditus. 

Mieczysław Limanowski.   
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POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO KOMITETU 

BUDOWY POMNIKA ADAMA MICKIEWICZA 
W WILNIE. 

Dnia 11 maja odbyło się w małej 
sali konferencyjnej urzędu woj. posie- 
dzenie zarządu głównego komitetu bu- 
dowy pomnika Adama Mickiewicza 
w Wilnie. Przewodniczył gen. L. Żeli- 
gówski. Do zarządu głównego komite- 
tu dokooptowano woj. p. Stefana Kir- 
tik'isa. Omawiano sprawy związane z 
przedstawieniem projektów pomnika 

przez artystów, zaproszonych w stycz 
niu r. b. na warunkach poprzednio opra 
cowanych przez sekcję artystyczną, a 
przyjętych przez zarząd komitetu głów 
nego. Termin nadsyłania projektów 
upływa z dniem 31 maja r. b. w dru- 
giej połowie czerwca zbierze się komi- 
tet zaproszonych rzeczoznawców. Po- 
zatem przyjęto do wiadomości sprawo- 
zdanie sekcji finansowej. 

  

Katastrofa lotnicza pod Rudominem 
W niedzielę w pobliżu folwarku Karczówka gminy rudomińskiej miała miejsce ka- 

tastrofa samołotowa. 

W południe z lotniska w Lidzie wystartował do lotów ćwiczebnych samolot z por. 

pilotem Kaźnickim i por. obserwatorem Jastrzębskim. з 

Kiedy aeroplan przelatywał nad lasem koło wymienionego folwarku motor przestał 

nagle działać i aparat ze znaczną szybkością począł opadać, runął między drzewa, roz- 

bijając się w drzazgi. Lotnicy szczęśliwie uniknęli śmierci, odnosząc nieznaczne obra- 

żenia. Na miejsce katastroty wyjechała komisja. 

Karkołomny skok ż pędzącego WOZU 
Sierżant 78 pp. Oliwko, jadąc furmanką z Baranowicz do Wolnej wraz z żoną i 

dzieckiem napotkał po drodze mknące szybko! auto. <= ; = 

Konie wystraszone sygnałem poderwały się nagle z miejsca i poczęły ponosić w 

stronę lasu. 
Oliwko, widząc, że nie uda mu się wstrzymać rozszalałych koni, co w konse- 

kwencji groziło jadącym niechybną śmiercią, zalecił żonie, by wyskoczyła z wozu. 

Oliwkowa upadła na rozmiękłą ziemię i nie odniosła żadnych obrażeń. 

—2—-— W- parę chwil- potem wyskoczył=z wozu Oliwko, -trzymając na -ręku -dziecko. 

Niechcąc narazić dziecko na szwank sierżant nie uważał przy skoku i w skutek te- 

go padając naj ziemię połamał sobie obie nogi i rękę. 

Nieszczęśliwego przewieziono do szpitala w Baranowiczach. Konie poniosły do lasu 

i są poszukiwane. 

Nierozłączne przyjaciółki zna- 
lazły śmierć pod pociągiem 
W niedzielę o godzinie 10 rano w pobliżu Kołonji Kolejowej rzuciły się pod po- 

ciąg idący z N. Wilejki do Wilna jakieś dwie kobiety. 
Nastąpilo to w chwili, gdy pociąg przejeżdżał koło miejsca, gdzie dziewczyny stały 

i maszynista nie mógł już zatrzymać pociągu. 
Gdy na miejsce wypadku pośpieszyli okoliczni mieszkańcy w zmasakrowanych sa- 

mobójczyniach poznano odrazu nieznajome, które od paru godzin spacerowały razem 
w pobliżu torów, jak gdyby na coś czekając. 

Nie zwracano na nie zbytniej uwagi, howieim miejsce to jest stałem miejscem prze- 

chadzek. Gdy przybyła policja, z kartek znalezionych przy zabiltych ustaliła, że tragicz 
nie zmarłemi są: 28-letnia Anna Załkinówna i 23 letnia Gołowacka mieszkające przy ul. 
Piłsudskiego 63, robotnice, 

Faktycznie chciała popełnić samobójstwo Gołowacka, której ślub miał się odbyć wła 
śnie w niedzielę, lescz narzeczony w ostatniej chwili się rozmyślał. 

Załkinówna zaś Gołowacką ratowała, gdy ta ostatnia rzuciła się w kierunku torów. 
lecz sama również trafiła pod koła pociągu. 

Nic nie wskazuje by nosiła się ona z zamiarem odebrania sobie życia. Wprawdzie 
m2 męża, który siedzi w więzieniu za działalność komunistyczną lecz w najbliższym 
czasie opuszcza on Łukiszki, więc z tego powodu nie mogła ona odbierać sobie życie. 

RONIKA 
| WTOREK | 
Dziś J 2 W. s. g. 3 m. 21 

AU цг в 
Serwacego 

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

1 dnia 11. V, 3i r, 

Ciśnienie średnie w min, 769 
Temperatura średnia -l- 9 
Temperatura najwyższa -l- 13 
Temperatura najniższa -l- 1 

Opad w mm, — 

Wiatr: północno-wschod. 
Tendencja: stantały 
Uwagi: pogodnie 

  

MIEJSKA 

— Bezrobotni przed województwem. 
Wczoraj rano przed gmachem Urzędu Woje 
wódzkiego ponownie zebrała się liczna gru 
pa kobiet i mężczyzn pozbawionych pracy i 
zasiłków i żądali zapewnienia im minimum 
egzystencji. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— zj Rady Powiatowej BBWR. 
Ww, ūsko - trockiego. W dniu 9 m.b. 

się Zjzd Organizacyjny Rady Powiato- 
wej BBWR na powłat wileńsko - trocki. 
Na Zjeździe byli obecni przedstawicieie or 
ganizacyj społecznych i delegaci rad gmin- 
nych 'WR, oraz przewodniczący Powiato 
wego Komitetu PW i WF , starosta J. Rad 
wański, którego w serdecznych słowach 
powitał — jak również i wszystkich obec- 
nych _—p. wiceprezes Grupy Regjonalnej 
poseł Bronisław Wędziagolski. < 

Sprawozdanie z sytuacji politycznej i 
gospodarczej wygłosił p. poseł Br. Wę- 
dziagolski. 

Zasady orgnizacji Bezpartyjnego Bloku 
wyczerpująco  zreferowł p. sekretarz woje 
wódzki Fr. Świderski. 

Na Zjeździe wyłoniono prezydjum Rady 
Powiatowej BBWR, w którego skład we- 
szli p. p. : Michał Niedek — prezes, inż. 
Hejlman , K. Masłowski —wiceprezesi, |. 
Macutkiewicz  —skarbnik, i R. Piekrski — 
sekretrz. - 

— Walne adzenie Woj. Komitetu 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej od- 
będzie się w piątek dnia 15 maja r. b. o godz 
6 wiecz. w Wielkiej Sali Konferencyjnej urzę 
di: wojewódzkiego. 

Porządek dzienny przewiduje: 1) zagaje- 
nie, wybór prezydjum zgromadzenia, spra- 
wozdanie z działalności wydziału wykonaw- 
czego Komitetu za rok 1930, a) sprawozda- 
nie ogólne, b) sprawozdanie z budowy 
akad. kolonji wypoczynkowej w Legacisz-. 
kach, c) Sprawozdanie kasowe, sprawozda- 
nie komisji rewizyjnej, zatwierdzenie budżetu 
Komitetu na rok 1931, wybór władz Komite- 
tu, a) wybór wydziału wykonawczego b) 
wybór komisji rewizyjnej, wolne wnioski. 

— Konierencja nauczycieli samorządow- 
ców. W dniu 10 b. m. odbyła się w Wilnie, 
w urzędzie wojewódzkim, konferencja nau- 
czycieli samorządowców województwa wi- 
leńskiego pod przewodnictwem okr. związku 
nauczycielskiego p. posła Dobosza. W kon- 
ferencji, oprócz nauczycieli samorządowców 
tutejszego województwa. wzieli udział kura- 
tor okręgu szkolnego p. Szelągowski Kazi- 
mierz, oraz w imieniu p. woj. Kirtiklisa p. 
Rakowski, naczelnik wydziału samorządowe- 
go urzędu woj., oraz wiele wybitnych osób, 
interesujących się sprawami samorządo- 
wemi. * 

P. wojewoda Kirtiklis przesłał konferencji 
"st z życzeniami owocnych obrad. Taki sam 
list nadesłała p. wojewodzina posłanka Kir- 
tiklisowa. 

— Wileńskie towarzystwo lekarskie. XV 
Posiedzenie Naukowe odbędzie się we środę 
dria 13 maja 1931 r. o godz. 20 w sali włas- 
nej przy ul. Zamkowej Nr. 24. Porządek 
dzienny: 1)Odczytanie protokułu ostatniego 
posiedzenia, 2) prof. dr. Z. Orłowski: Wska- 

zenia do leczenia chorych w zdrojowiskach 
krajowych. 

— Oddział Wileński Polskiego Towarzy- 
stwa Tatrzańskiego, urządza we środę dnia 
15 maja r. b. o godz. 8 wiecz., w Semina- 
rjum filozoficznem uniwersytetu (Uniwersy- 
tecka 5, lub Zamkowa 11 w podwórzu, 
schody HI, II p.) zebranie członków, na któ 
rem p. prof. dr. Tadeusz Czeżowski wygło- 
si pogadankę ilustrowaną przezroczami p. t. 

„Od Cisy do Czeremoszu“. Gošcie mile wi- 
1811. 

— Wieczór autorów wileńskich na Śro- 
dzie Literackiej. Odłożony z powodu Kon- 
gresu Eucharystyczuego wieczór, „Literaci 
wileńscy na Dar Narodowy 3 maja odbę- 
dzie się jutro na Środzie Literackiej w* sie- 
dzibie związku literatów, Ostrobramska 9, o 
godz. 8.30 wiecz. 7. niedrukowanemi utwo- 
rami wystąpią panie: Dobaczewska, Masie- 
jewska,  Romer-Ochenkowska,  Wokulska, 
oraz pp. Bujnicki, Hulewicz, Łopałewski, Pio 
trewicz, Wyszomirski. Biłety nabyte na wiecz 
sobotni zachowują ważność, pozate m karty 
wstępu można nabywać przy wejściu. Cal- 
kowity dochód na cele oświatowe P.MS. 
Wstęp bez ograniczeń. 

-— W- diniu 12 maja, b, r., o godzinie 19 
w sali gimnzjum im. A. C: iego 
(M. Pohularika 7) odbędzie się Nadzwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Związku Nau 
czycielstwa Polskiego z następującym — ро- 
rządkiem dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Wybór przewodniczą- 
cego zebrania, 3) Referat na tle połącze- 
nia ZPNSP i ZZNS. Średnich. 4) Dysku- 
sja i odczytanie aktu połączeniowego. 5) 
Sprawy bieżące, (ohniżka poborów i kry- 
zys szkolny) 6) wolne wnioski. 

N zebranie  p;owyższe zarząd prosi 
wszystkich kol. kol. członków Zwi: 
Poiskiego Nauczycielstwa Szkół Powszech- 
nych i Związku Zawodowego Nauczyciel- 
stwa Szkół Średnich w Wilnie. 

RÓŻNE 
‚ — Komitet kwesty na powodzian zwraca 
się z serdecznym apelem do ty ch pań, któ 
re jeszcze nie odebrały puszek, znaczków na 
kwestę w dniu 14-g0 bm. i legitymacyj o o- 
debranie w Urzędzi: Wojew. im pok. nr. 
40 dziś lub jutro w godzinach od 11 do 3. 
—żywa Gazetka. Pod łaskawym protektora 

tem p. wojewody wiżeńskiego Stefana Kirti 
klisa odbędzie się w dniu 12-go maja o godz. 
8. min. 30 w górnych salonach Pałacu Repre 
zentacyjnego wieczór p.n. „Żywa gazetka” 
Redakcja „Gazetki* pozyskała następujących 
współpracowników i wykonawców: JW Pa- 
nie i JWPanów: Antoniego Bohdziewicza, Te 
odora Bujnickiego, Jana Ciecierskiego, Wan- 
dę Dobaczewską, Feliksa Dangla, Irenę 
Eichierównę, Halinę _ Hohendlirigerównę 

Witolda Hulewicza, Jerzego Kro- 
piwnickiego, Ryszarda Łacińskiego, Tadeu- 
sza Łopalewskiego, Wandę Malinowską, Eu- 
enię Masiejewską, Czesława Miłosza, Zofję 
iwińską, Helenę Romer - Qchenkow- 

ską, Janinę Sumorokową,  Czesławę 
Szurszewską, Zotję Wyleżyńską, Karola Wyr 
wicz - Wichrowskiego, Marjana Wyrzykow- 
kiego, Jerzego Wyszomirskiego, Jerzego Za 
górskiego, Lucjana Żurowski: 

Po odczytaniu gazetki skromna herbat 
ka i miła pogawędka towarzyska do północy. 
Stroje wizytowe. Wstęp 3 złote ы 

— Komunikat Stacji Oceny Nasion w 
Wilnie. Stacja Oceny Nasion w Wiłnie po- 
daje do wiadomości: sier rolniczych, iż fir- 
na „Wilenski Spółdzielczy Syndykat Rolni- 
czy” — Zawalna 9, pósiadając ze stacja 
specialną umowę nasienną, sprzedaje mma 
podstawie systematycznie dokonywanych na 
stacji badań, nasiona rolnicze. ogrodowe, 
warzywne etc. gwarantowanej jakości. 

Wobec tego można w tej firmie naby- 
wać nasiona wraz ż pisemnemi dowodami, 
poręczającemi ich jakość, która na życzenie 
rolników sprawdzaną jest na stacji oceny na- 
sion w, Wilnie (Wilno, Zakretowa 1) bez- 
płatnie. 

    

BALE I ZABAWE 
› — Dancing Towarzyski Legionu Młod 

w środę dnia 13 bm. początek o godz. w 
lokalu tak lubianego przez wszystkich „Czer 
wcnego Sztralla", z przeznaczeniem połowy 
dochodu na powodzian, zapeł 
ten lokal po brzegi. Uprzejmi iego tego wie 
czoru, gospodarze, „młodzi legjoniści*, do- 
łożą niezawodnie wszelkich starań, aby ich 
goście bawili się jak najłepiej. że gości tych 
będzie sporo, tego dowiodła 
Czarna Kawa Legjonu Młodych, zaś ci, któ 
rzy byli wtedy, niewątpliwie przyjdą i w śro 
dę, miłe wspomnienia mając po tamtej za- 
bowie, która była i dystyngowana i efekto- 
wna i wesoła. - 

— Powiadamiamy, iż mająca się odbyć 
13 maja „Herbatka tańcująca* Fuksów Kon- 
weutu Polonia, zostaje odłożona na dzież 23 
maja i odbędzie się u Georges*a. Zapro- 
szenie roześlemy. 

— Wieczór Harcerski, którego program 
wypełnią popisy wileńskich drużyn harcer- 
rek zostanie urządzony staraniem Komendy 
Huica wie środę dn. 13-go bm. w Bałej Sali 
"A (ul. Końska 1). 

oczątek o godz. 19-ej (7 wiecz.) Bilety 
wstępu po 1 zł. i po 50 gr. 

Dochód z wieczoru przeznaczony na obo 
zy letnie harcerek. 

Przyjaciele i sympatycy Harcerstwa, oraz 
c= zapełnia tego wieczoru Małą Salę 

Miejska. 

   

   

TEATR I MUZYKA 
— Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiada- 

mia, 17 wskutek ogólnego kryzysu ekonomicz 
nego, ceńv miejsc w obu Teatrach na sezon - 
letni zostały znacznie obniżone. Najdroższe 
miejsce wynosi 3 z!. 50 gr. Bilety zniżkowe 
35 proc. zostają unieważnione. Bilety zaś 
kredytowane ważne są bez zniżek, po cenie 
neninalnej. Zniżki akademickie wydawane 
będa po 1.50 na parter i 1.00 na balkon. 

— Teatr Miejski na Pohutance. Dziś c 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 

niewątpliwie. 

karnawałowa 
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Sens .cyjna kradzież księgozbioru w pałacu 
po-Tyszkiewiczowskim 

Zaintrygowany tem odkryciem, po- 
czął wypytywać sprzedającą tę książkę 
kobietę od kogo ją nabyła. 

Okazało się, że przeszła ona już 
przez kilka rąk, lecz kto był pierwszym 
sprzedawcą książki, narazie nie można 
było ustalić. 

QOddawna krążyły w Wilnie wiado- 
mości o wielkiej kradzieży w jednej z 
tutejszych starych bibljotek. 

Ostatnio całkiem przypadkowo wła 
dze policyjne wpadły na ślad spraw- 
ców kradzieży. 

Pewnemu wileńskiemu bibljofilowi 
wpadła przypadkowo w ręce książka, 
pochodząca z księgozbioru ordynacji 
Tyszkiewiczow, który włączony ma 

Dopiero, gdy sprawę tajemniczych 
wędrówek książek z Bibljoteki do pry- 
wataych księgarni zajęła się policja, 

być obecnie do bibijoteki im. Wróblew wyszło na jaw, że pochodzą one z kra 
skich. dzieży. 
WORRY AZALIA AZITZZRKK ZIE ZLY TRIER TZEEIRCONKIAH DSFS SEWER TN ACP ABIRĘT"RERSOBAA A EOBĄZICZEEAC 

Ciało zabiteg. przez pociąg komunisty 
będzie oddane rodzinie 

Dochodzenie władz policyjnych w sprawie śmierci komunisty Pirockiego, który jak 
pisaliśmy w niedzielę, rzucił się pod pociąg pod Oranami podczas przewożenia go na roz- 

prawę do Wilna, zostało już ukończone. Ustalono protokularnie okoliczności, w jakich 

Nastąpiła śmierć Pirockiego. 
Zwłoki Pirockiego przewieziono w niedzielę do kostnicy szpitała św. Jakóba i pod- 

dano badaniom komisji sądowo - lekarskiej. Z chwilą, gdy komisja wyda orzeczenie, 
zmarłego można będzie pogrzebać. 

Najprawdopodobniej zwłoki Pirockiego zostaną wydane rodzinie, która sama zajmie 
Się pogrzebem. Nastąpi to zapewne jutro. 

Śmierć Pirockiego wywołała poruszenie wśród społeczeństwa żydowskiego „zwta- 
szcza wśród sier handlowych, bowiem ojciec jego jest właścicielem dużego domu han- 

dlowego przy ul. Niemieckiej i cieszy się ogólną sympatją. 
* 

Sprawa Pirockiego miała być rozpatrywana przez Wil Sąd Okręgowy. Oskarżony 
on był o wznosze nie okrzyków podczas gdy był odprowadzany do więzienia po wyro- 
klu, skazującym go na. 6 lat c. w. 

Charakterystycznem jpest, że sąd saus Pirockiego nie umorzyl, lecz tylko odroczył 
irocki nie żyje Sad jeszcze nie otrzymał. bowiem oficjalnego powiadomienia że Ze 

_ względów formalnych sprawy w takich wypadkach są jedynie odraczane. 

BBBREKZE TRCEDZZE MESTR SIL TSS STREET ESTNIE 

godz. 8 m. 30 wiecz. doskonała, pełńa hu- wieziono do przychodni lekarskiej w Bieli- 
moru komedja F. Molnara „Wróżka i adwo- 
kat“ w reżyserji i z udziałem dyr. Zelwero- 
wicza. Dowcipna treść sztuki, Oraz kapital- 
ne wykonanie aktorskie zapewniają tej ko- 
medji długotrwałe powodzenie. E 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejszy 
występ Eugenjusza Bodo. Dziś, o godz. 8 m. 
30 wystąpi na sceme Teatru „Lutnia” znako- 
mity artysta sceny i ekranu, ulubieniec pu- 
bliczności stołecznej — Eugenjusz Bodo, w 
nowym, doskonałym repertuarze. Partnerami 
jego będą: Świetna para tancerzy Irena To- 
polnicka i Konrad Ostrowski, znana wode- 
wilistka Zofja Duranowska, oraz niezrówna- 
ny w komicznych monologach Stanisław 
Belski. Wvstęp znakomitego artysty, niez- 
wykle popularnego w Wilnie, wzbudził o- 
gromne zainteresowanie. Bilety do nabycia 
w kasie zamawiań dziś od godz. 11 w cią- 

gu dnia całego. EE 
„Pieśniarze Ghetta'. Jutro „Pieśniarze 

Ghetta* Andrzeja Marka, arcyciekawa sztu- 
ka z życia Żydów wileńskich, która zyska- 
ła sobie w Wilnie zasłużone powodzenie. 

— Najbliższe premiery. Zapowiedziane 
w obu Teatrach premiery, wzbudziły zrozu- 
miałe zainteresowanie. W Teatrze na Po- 
hulance, ukaże się najnowsza sztuka Zofji 
Nałkowskiej, grana z wielkiem powodzeniem 
w Warszawie. „Dzień jego powrotu”. W Te- 
atrze „Lutnia” ujrzymy arcywesołą komedję 
węgierską „Córka i pięciu ojców”. 

— Występ taneczny A. Rejzer-Kaplan. 
Wybitna tancerka A. Rejzer-Kapłan wystą- 
pi z zespołem swych 50-ciu uczenie w nie- 
dzielę 17 b, m. o godz. 4 p.p. w Teatrze Miej 
skim „Łutnia*. Wystawiony będzie efektow- 
ny balet wschodni „Szecherezada“ Rimski- 
 ja-Korsakowa, oraz szereg produkcyj tanecz- 
nych do muzyki wybitnych kompozytorów. 
Ceny miejsc zniżone od 50 gr. : 

— Popis gimnastyki rytmicznej. Dnia 14 
b. m. o godz. 4.30 odbędzie się popis gi- 
mnastyki rytmicznej uczniów i uczenic szko- 
ły muzycznej |. Wojewódzkiej (ul. Mickiewi- 
cza 22 — 4). Wstęp wolny. 

LU GRAJĄ W KINACH? 

—— Kino Miejskie — Tajemniczy jeździec 
tasino — Trzymaj się, Haroldzie. 
Pan — Poniżeni i skrzywdzeni. 
światowid — Spowiedź uczciwej kobiety. 
Heljos — Ostatnia kompania. 
Hollywood — Król Paryża. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadek samochodowy. 

Samochód prywatny przy zbiegu ulic Mickie 
wicza i Montwiłłowskiej najechał na prze- 
chodząca przez jezdnię Żylińska Marię (w. 

-_ Brzozówka pow. lidzki), która doznała ogól- 
ego potłuczenia ciała. Poszwankowaną od- 
więziono do szpitala św. Jakóba w stanie nie 

" zagrażającym życitt. 
Z Zabity przez piorun, Pod- 
czas szałejącej burzy został zbity Od u- 
derzenia piorunu mieszkaniec  Bielicy Mi- 
chało Włdysław, tat 16, którego burza za- 
stała na polu przy wsi Czaplowszczyzna, 

— gm. bielickiej. ` у 
| Įednoczešnie odniósł ciężkie poparzenia 
mieszkaniec wsi  Jamonty gm . bielickiej, 
Wacław Marsiewski, lat 16, którego prze 

  

  

      

cy. 
— Usiłowanie samobójstwa. 

Songin Hirsz (Jasińskiego 13) w celu poz- 
bawienia się życia wypił potasu. Lekarz po- 
gotowia odwiózł Songina do szpitala Żydow- 
skiego w stanie niezagrażającym życiu. 

Wdniu 10 bm. o godz. 10 na szlaku ko- 
iejowym Wilno — Kolonja Wileńska pod zdą 
żający do Wilna pociąg rzuciły się Załkinów- 
na Anna łat 28 i Gołowacka Helena lat 23 
(Piłsudskiego 3) pionosząc śmierć na miej- 
scu. Zwłoki przewieziono do kosztnicy przy 
szpitalu św. Jakóba. 

RADJO WILEŃSKIE 
WTOREK, DNIA 12 MAJA. 

11,58: Czas. 2 
12,05 —12.50: Muzyka baletowa i ta- 

neczna. 
13,10: Kom. meteor, 
13,50 — 14,15: „Węgie: w przeróbce , 

jako bogactwo kraju" — odczyt z Warsz. 
wygłosi Stanisław Czubek. 

15,30 — 15,50: Odczyt  dła maturzy- 
stów z Warszawy. 

15,50 —16.10: „O sztuce wymowy'— 
odczyt z Warszawy głosi B. Pogoda. 

16,10 —16,15: Komunikat dla żeglugi 
z Warszawy. 

16,25 —16,30: Program dzienny. 
16,30 — 17,15:. Utwory francuskie no- 

woczesne (płyty). | 
17,15 —17,40: „Śląsk jako teren tury- 

styczny” — odczyt z Katowic wygłosi dr 
W. Ormiecki. 

17,45 —18,45: Koncert popułarny sym 
foniczny z Warszawy. 

1845 —19,00: Komunikat akademicki 
Aeroklubu. 

10 — 19.10: Program na Środę i rozmai- 
tości. 

1925 — 
19,35 —i9,5 

Warszawy. 
19,50: Opera z Warszawy (Opowieści 

Hofmanna  Offenbacha) W przerwie „Ty- 
godnik artysty: p“ prowadzi jerzy 
Wyszomirski ze studja R. W. Po operze ko- 
munikaty z Warszawy. 

10 — 2400: Kabaret (płyty) z kon- 
ansjerką Karola Wyrwicza Wichrowskie- 

go, art. dram. 

Ofiarv 
Zamiast nagrody na wiosenne zawody 

kosne organizowane przez Turf-Club w Wil- 
nie — Starostwo Powiatowe przeznacza 50 
zł. ra rzecz powodzian. 

Na powodzian Korporacja Conradia zł, 23 

Urzędnicy Hiporeki przy Sądzie Okręgo- 
wym w Wilnie zł. 62.50. 

E. Mieszkowski 1 zł. M. Wołodkowiczo- 
wa z Tallina zł. 10. 
„. Grono starszych słuchaczy prof,. St. Ko- 
ściatkowskiegó składa w dniu Jego imienin 
na "zecz powodzian 47 zł. 

  

35: Rezerwa. ł 
: Prasowy dziennik radj. z 

  

    

   

  

SŁOW O 

  

  

IN 

MIEJSKIE T 
SAL MIEJSKA 

O: ebramska 3. 

Po nitce do kłębka i udało się po 

EĄŃRICZY 
JACK b BETTY JEWEL I DA WID TORRENCE. 

  

Od dnia 12 do 14 maja 1931 r. włącznie będzie wyświetlany fi.m: 

GŹBZ:E 1 4 Według powieści Zane Grey*a. Dra, - 
m mat w 8 aktach. W rolach głównych: 

й 1 Kasa czynna od g. 3.30. Początek 
seansów od g. 4-ej. Następny program: „Człowiek, który, kręci”. 

Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
  licji ustalić, że kradzieże w Bibljotece ; | PODOBA > = ETOWE paizcu po- Tyszkiewiczowskiego datują Km Tri mistrz ekranu KONRAD VEIDT ° 

Się od roku 1927 kiedy to w części HELIOS" w swej najświetniejszej kreacji p.t. 
gmachu przy ul. Arsenalskiej była 1- e = 
rządzona wystawa Przemysłu Krajowe- Ul Wileńska 58 | Nad program: Atrakc 
ge. 

W tym to właśnie czasie jeden z 

Ceny miejsc zniżone. Dziś! Najpotężniejsze arcydzieło dźwiękowe! Przebój miłości i bohaterstwa. Genialny 

OŠTATNIA K OAPARJA 
‚ Arcydzieło JOE MAY%A, które wzbu dziło zachwyt całego świata. 
je dźwiękowe oraz wszechśw. przegląd dźwiękowy. Na 1-$7у seans ceny znižonė, © 

oczątek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

iunkcjonarjaszów wystawy zdołał do- 
stać się do Bibljoteki i ukraść z tamtąd Dźwiękowe kino 
m, in. bardzo cenne księgozbiory i ręko „HOLLYWOOD* 

pisy. Mickiewicza 22. 
Q wartości ich świadczy fakt, że nie tel. 15-28 

DZIŚ! Największy przebój dźwiękowy BĘ Es 6 E e EZ 5 $ ż A 

W. rol. gł. ulubieniec kobiet całego świata IWAN PETROWICZ, MARIEGLORY, GABRIEL GABRIO oraz śpie 
wająca w języku polskim prymadona )pery Warszaw. HELENA LIPOSKA.Nad program: Tygodnik dźwiękowy 
„Foxa'. Początek seansów o godz.: 4, 6, 8 1 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 
  któte książki powędrowały aż do Belgji 
  sprzedane tam za pośrednictwem pew- 

nego antykwarjusza z Krakowa. 
Wymieniony antykwarjusz nie wie- 

dział z jakiego źródła książki pochodzą 
wierząc zapewnieniom sprzedającego, 
że to prywatna własność, której się wy 
zbywa w potrzebie. 

DŹWIĘKOWE KINO 

CGJING 
WIELKA 47. tel. 15-41 

DZIS! Po raz pierwszy w Wilnie! Przebój dźwiękowy 

TRZYĄAJ '$IĘ HAROLDZIE 
Nad program: Wszechświatowy dodatek jżwiękowy „Fox". Dla młodzieży dozwolone. 

Na Iszy seans ceny zniżone. Począte* o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  Za trzy książki sprzedane do Belgji 
otrzymańc przeszło 260 dolarów. Była 
to naturalnie cena „hurtowa”, bowiem 
faktycznie dzieła te są warte o wiele 
więcej. 

KINO 
„P AN“ 

D BEBE ŽEKMI i SKRZYWDZEKE 
Podług głośnej powieści DOSTOJEWSKIEGO. W zruszając 
ki rodzicielskiej. W rol. / 1 
Śmierć matki Dziewczyna na bruku. Intrygi podejrzanych opiekunów. U progu 

dramat z życia młodej dziewczyny pozbawionej opie- 
gł. urocza MIA MARA, ERIK KAJSER TITZ I LIDJA POTIECHINA. S ži 

0 n c upadku. Ucieczka. Troskłiwa 
Początek o godz. Jej, iw dnie świąt. o godz. lej. Сепу znacznie zniżone od 30 gc 
  

  

Osób zamieszanych bezpośrednio i Wielka 42. ‚ ва 
pośrednio do sprawy tych kradzieży SBE Skaucia ojc 
nie wymieniamy ze względu na śledzt- 
wo, które toczy się w dalszym ciągu i 
wyjaśnia wszystkie okoliczności. KINO potężnym d łez wzru- 

‚ „ŠWIATOWID“ | szaiącym dramcie p. t. 

SE ERESGVEBEESTS Publiczność przeżywa   

Mickiewicza 9.   Hurtowa Sprzedaż 

CEMENTU 
Synd katu «ementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

M. BEULE, wro 

Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46 

   

  

NAJSTARSZY NA KRESACH 

Zakład ai nasion) 
i handel nasioniw. 
Wilno, ul. Sadowa Nr. 8. 

(Istn. od 1860 r.) Telegram: 

Poleca 

Ceny niskle 

   

gi A K A) M ės 

= Zł. 400.000 g 
zł. 350.000 
zł. 300.000 
zł. 275.000 
zł. 200.000 

Ś zł. 150.000 
9 zł. 100.000 g 

I wiele wiele innych, oto 

nąsze większe wygrane któ- 

    

  

   

  

    

  

SPRZEDAŻ 

Nekrologi, 
ogłoszenia, 

LERARZ: | 

  

  

   

  

remi obdarzeni zostali nasi DOKTOK różne 
Gracze! To też teraz znów ŚzELDOWICZOWA A my 

m wszystkich do $ <CBIECE, WENZ- о 
ерар ! З паУ TYCZNĖ NARZALOW „SŁOWA" 

. P MOCZOWYCH Saziia 
d 12-21 od 4-t 

LOSU 1 KL. 23 LOT. ME Mickiewicza 3a. WAR 
te. A 

Główna (mil- sm LOW GS 
23 premie! Szyrwindt Mieszkania 

с f у *enerycz 4 Ciągnienie Z! Maja ка ge 2 „%дс:‚о';; K Avon 
Wie |od 9 1 " 

CENA ZE. BEE 3-7 > ‚ ję. Oferty do „Sło- 

Najszczęśiiwsza w Polsce 77 DOKTO wa* pod „W.B. 

shi: im. Ck  Blumowicz Mieszkanie 
„LICNLENSTEIN i D“ I žie „ее 4 рокооне, чопесяе 

„LICHTLOS* MARKA IL ai esi 
WILNO. WIELKA 44 Av! 571 cis nis oo 

a C-ntrala: Warszawa, Marszałkowska 146 3 -—————— | — pokoje 

ZIS pazur 6 ds pĘZKUSZET KI]; wywyóami to vyna 
a Firma egz. 1835 r. p m oka PEB aa 5 

— z ać AKUSZERKA 
„i A GKS e Ak gs K 

  

A Mieszkanie 
6raz Oabinel Ko: 2 A 

czay, sowa zmatzc:. э рО о, wszytkie 
ki, plegi, wągry, łup eż, stanie, słoneczne, wy- 

  

   
anie Eh 

ZAWIADOMIENIE 

  

DZIS! Rekordowy film z udziałem naszci sławnej rodaczki i ulubienicy pub'iczności wileńskiej POLI NEGRI w 

wszędzie i zawsze miłością ponad wszystko i dla wszystkich zrozumiała. 

   

  

eler—Wilno.Fiija, ul. Zawalna 18 

WSZELKIE NASIONA GWARANTOWANE 

  

PIANINA,FORTEPIANY 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE i ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

K DĄBROWSKA 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6. 

  

„SPOWIEDŹ UCZCIWEJ KOBIETY" 
wraz z bohaterką jej tragedję i każdy ją zrozumie bowiem miłość matki do dziecka jest 

wieszczenie 0 licytacji 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Posta- 

wach na zasadzie $ 33 Instrukcji o przymusowem ściąganiu paże 

stwowych podatków i opłat z dn. 17 V. 1926 r. “Dz. Urz. Min, 

Skarbu nr. 15) podaje do wiadomości ogólnej, .ż w dn. 2-go 

czerwca 1931 roku o godzinie 10 rano w lokału St. Woropaje- 

wo odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych rucho 

mości, należących do „B-cia Zinger* w Woropajewie celem 

pokrycia zaległości podatkowych. 

220 m3 osiki w kłocach od 1,80 m. do 3m. Zi. gr. 

długości o przeciętnej średnicy od 20 do 26 cm. 8000.— 

170 m3 olchy w klocach od 1,80 do 2,5 m. : 

WSCHODNICH 

WELER 
Tel. 10-57 

  

     
        

  

Ceny niskie 

    

    

   
WYNAJĘCIE 

    

dtugości średnicy od 20 mm. do 30 cm. 3765.56 

500 kubików 3/14 m.3 desek osik, jodły i olchy  1000— 

118 m3 olchy w klocach od 1,8 4 m. dług. 1009.57 

300 sążni (kubicznych) drzewa opałowego 15.000.— 

Załatwia na 200 sążni (kubicznych) drzewa opałowego 10.000.— 

Zajęte przedmioty reflektanci oglądać mogą w dniu 2 czer- 

wca 1951 r. od godz. 8-ej do godz. 10-ej rano w Woropajewie. 

Dnia 6-go maja 1931 r. 

BARDZO dogod- 

nych warunkach 

Bitio Rexl<mowa 

Stef. Gredbawskiego 
w Wilnie 

Garbarska 1, tel 82 

n
a
a
 

ш 

(--) WL. LISS 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

Uni tRE 

)9000000920830G0800% 

Obwiegzczonie 0 licytacji 
Urząd Skarbowy Podatków i Opłat Skarbowych w Posta- 

wach na zasadzie $ 33 Instrukcji o przymusower: ściaganiu pań- 

stwowych podatków i opłat z dn. 17. V. 1926 :. (Dz. Urz. Min. 

Skarbu nr. 15) podaje do wiadomości ogólnej, iż w dn. 2-go 

czerwca 1931 roku o godz. 11 rano w Hucie Hołbiei odbędzie 

Majątki 
ziemskie w dużym 

wyborze. Piękne 
dwory. Dobia gle: 
ba. Okazyjnie tanio 

poleca, 
Dom 4-K. „Ze- 
chąta" Mickiawi- 

cza 1, tei. 8 3. 

  

  

  

  się sprzedaż z licytacji niżej wymienionych ruchoniości, należą- 

cych do „Bcia Zinger* Huta Hołbieja gm. Woropajewskiej ce- ROWERY 

  jj- prodawki, ksrzajėi, wy- 
padanie włosów. 
Mickiewicza 46 

Rada Giełiowa Giełdy Pieniężnej w W; 
nie, zawiadamia p.p. Członków, że w dn. 
28 maja 1931 r. o godz. 17-ej odbędzie się 
w lokalu Giełdv, Mickiewicza Nr. 8, Zwy- 
czajne Walne Zgromadzenie Członków Giei- В КОЗМЕТУ! 

wany ze wszelkiemi 

dy z następującym porządkiem obrad: 
1.. Zagajeni 

GABINET wygodami. Jagiellońska 
RACJONALRĘJ © m. 20 (I piętro) 

daje się natychmiast. 
Rzeczna 14 m. 3. (Za- 
kret). 1— 

Do wynajęcia 
nieduży pokój umeblo-   

2. Odczytanie prótokułu Zwyczajnego 
Wainego Zgromadzenia Członków Giełdy z 
dn. 11 maja 1030 roku. 

2 

  

  

   
2. Sprawozdanie Rady Gieldowej Zz czyn KOSMETYKI = 

ności Giełdy Pie ei w Wilnie za rok ŁĘCZNICZĘJ P kój 

1930. _ 0. WILNO, MICKIEw- 0 
4. Zatwierdzenie protokułu Komisji Rewi- CZA nN m. 4 do wynajęcja przy ul. 

ej, oraz sprawozdania rachunkowego za 
1930. 

5. Uchwalenie 

kobiecą Uniwersyteckiej 9—15. 
Urodę;=<;:: "2 pokoje 

je, dosko- po oje 
6. Wybory: : ы „. mali, odświeża, usuwa i i 
а) WSSE Sic Ga: Ratio Eg skazy i brakl. Masaż aan R 

у cz s - » 5) Wybór 5 członków do Komisji Wi-zwarzy i ciała (panie, giellońśka 7 m. 3, od 
zvjnej; Sztuczne lanie 

c) Wybór 5 członków do Komisji Dy- Wyzadacie * a cery) godz. LA Mg 

   
preliminarza na rok 1931. 

  

4) Wvbór 7 członków do Komisji Roz- ycze kosmetyki racjo-      PAPIERY 
BŁONY! 

PŁYTY 
CHEMIKALIA 

| GEVAERTA" 
są niezbędnym materjałem 
dla amatora, który, idąc 
z postępem czasu dąży do 
używania najdoskonalszych 
wytworów techniki współ- 

czesnej. 

   

    

    
    

          

    

    
    
    

  

Do nabycia w składach przyborów 
fotograficznych.      

  
r O a a 

Styćzwca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydytło 
  

jemczej. 
"7. Wolne wnioski. 

W razie nieprzybycia na oznaczoną go- 
dzinę dostatecznej ci członków — drugi2 
Zebranie odbędzie się tegoż dnia o godzinie 
18-ei w tymże lokalu. 

Rada Giełdowa 
Giełdy Pieniężnej w Wilnie. | 

мт 

   

OGŁOSZENIE PRZETARGU 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie ogłasza przetarg na dzierżawę re- 
stawvacji I i Il ki. st. Wołkowysk Centralny 
bufetów st. st. Słonim, Knyszyn, Włodawa, 
Wysokie Litewskie,  Skrzybowce, 
Olechnowicze, Zahacie, Waliły, Kiena, fry- 
zjernia, Suwałki z terminem objęcia 1 czerw- 
ca i931 r. i restauracji Mołodeczno, bufetów 
st. st Domanowo, Bohdanów, — Ногойес, 7 
- terminem objęcia 1 lipca 1931 roku, 

Termin składanie ofert upływa 22 
1931 r. o godz. 12 w południe, 

Szczegółowe warunki podane są w ogło- 
szeniach, wywieszonych na wymienionych 

  

  maja 

stacjach i w gmach:: dyrekcji. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei 
Państwowych w Wilnie 

  

Brwi 
le przyciemnia hennę 

Mordy, -- 

> 11—12 godz. 

ccyalinarnėj, oraz 3 zastepców: łupież. Najnowsze zdo- 

Letnisko nalnej. żni 
Codziennie od g. 2 lub 3 pokoje ; #Ша 516 

W. Z. P. 43.. Kióhata *bez utrzyma: 
  ———— nia w majątku, las, rze- 

© ijrzęsyka. Dowiedzieč się: 
iługotrwa Uniwersytecka 9 m. 15 

  

Wincentego Kratkiewi- 
cza, roczn. 1895, 

  

      

ŁUCZNIK lem pokrycia zaległości podatkowych. TORNEDO, WE a 
oraz iune kiajowe i 180 skrzyń szkła okiennego rozmiar od 16 na ZY gr. 

ZE na > 36 cm. długości grubości 2 mra., ad 20 do 3 

Zygmunt 23 cm. szerokošci 17413.06 

Nagrodzki (1 skrzynia zawiera do 20 mtr.) 
w Wilnie, ul  Za- Ę ы 2 s + 
walna Nr. TŻ: 125 skrzyń szkła PRCEO rozmiaru od 

Dogodne  warunsi 16 cm. 86 cm. długości, grub. 2 mm., szero- 

wypłaty kości 20 cm. do 32 cm. waga 1 skrzyni 
100 kg. 11911.37 BST 

wszelkich ras tresowa- 
ne nietresowane, 
łańcuchowe, pokojowe, 
myśliwskie, sportowe 
poleca swiatowej sławy 
firma: _„CANISPORT* 
Kraków, skrytka po- 
cztowa 299. Również 
kupuje i zamienia. Na 
prospekt dołączyć zna- 
czkami 50 groszy. 

0 

Zgubioną 
w roku 1929 książecz - 
kę wojskową wydaną 
w r. 1926 przez P K.U. 
Święciany na imę Ka- 

rola Zabłockiego zam, 
w Pieresieczywie gm. 
Hołubickiej pow. Dzi- 
Śnieńskiego,  uniewa- 

ię. 

Zajęte przedmioty reilektanci oglądać mogą w dniu 2 czer- 

wca 1931 r. od godz. 8-ej do godz. tl-ej rano w Hucie Hoł- 

Dnia 6-g0 maja 1931 r. 

(©) WŁ. LISS 
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

NAKAZ CHWILI? 
KUP SZCZĘŚLIWE LOSY 

1:szej KLASY 23 LOTERJI PAŃSTWOWEJ 

w najsłynniejszej kolekturze 

H. Minkowsk' 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 1317. P.K.O. 80928. 

       
  

Zgubion CENTRAŁA: Warszawa, Nalewki 40 

kaka wy- ODDZIAŁ w Lidzie, Suwalska 28. 

daną przez P. K. U. Główna 123 

Wilno—Powiat na imię wygrana ZŁ. 1.000.000 premje 

zam. Cena: 4 losu 10 zł —ż losu 20 zł. —- 1/1 losu 40 zł. 

  

  

Mieszkanie 
7lub 5 pokojowe z 
wygodami, słoneczne 
natychmiast do wyna- 
jęcja tan o. Informacje 
ul. Wileńska 28 m. 2, 
pani Frontkowska od 

  

  

Kosmetyki 

ul. WIELKA X6 18 m. Zarybek 

około 15,000 sztuk — 

Bezdany — Cena za 

dom na Zwierzyń- 

Dom H.-K. „Za- 

Leczniczej 

przyj. w g. 10-1i 4-7 KARPI 
w. 

waga selki 2 kg. w 

kilogram 10 zł. 

cu o 6 mieszkaniach 

chęta* Mickiewi- 

i reguluje. Maquillage. VRÓŻNE 

Gabinet ° R 

Cedi6 NE 
/. Hryniewiczowej. 

Z. P. JE 26. do sprzedania zaraz”— 

majątku Orwidów p. 

Dochód 20 %9 

Cena 11.000 złotych 

cza 1, tel. 9-05.     

we wsi Wornie, gm. CO DRUGI LOS WYGRYWA! 
Polańskiej, . powiatu CIĄGNIENIE JUż 19. MAJA R. B. 
Orinio, unie= ае 

wažnia się. 
: ?39699008060890086930 

Wirówkido mieka - | 

BALTIC BIURO ZARZĄDU NIERUCHOMOŠCIAMI 

Has use | | ADMINISTRATOR" 
  

— Najnowsza kon- 
strukcja -— Najdo- 
kładniejsze odśmie- 

Wilno, ul. Ostrobramska Nr. 5. 
Pasaż miejski lokal Nr. 25.       

Dogodna EW Biuro czynne od godz. 8-ej rano do godz. 7-ej wiecz. 
wypłaty, poleca ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: | 

Zygmunt 1) Administracja nieruchomościami na dogodnych warunkach ją ‹ 
agrodzki 2) Porady i informacje w sprawach 39 nia z Ža 4 

N g. domów. 3) Prowadzenie meldunków. 4) Przepisywanie ksiąg - 
Wilno, ul. Zawalna meldunkowych, 5) Informacje z zakresu Ustawy © ochronie 
“Nr. 11-a lokatorów. 6) Sprawy podatkowe i karno - administracyjne. 
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