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pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. 

Ukraińska „Nywa'*, organ metro- 

polity Szeptyckiego, umięściła w kwiet 

niowym numerze artykuł p. t. „Alber- 

tyn“. 
„Nywa* gorliwie popiera wszelkie 

wschodnie pierwiastki religijne, czy 

to w „odświeżającym się'* obecnie Ko- 

ściele grecko-katolickim, czy też w ul- 

tra prawosławnem  „chrzešcijanizmie“ 

obrządku słowiańskiego. 

Nic też dziwnego, że „Nywa'* jest 

_._ doskonale poinformowana о tem, co 

._ się dzieje w Albertynie, którego łącz- 
neść z górą św Jura, jest coraz Sser- 

deczniejsza. 

Artykuł o  Albertynie zasługuje 

więc na baczną uwagę, jako pierwsza, 

obszerna informacja o działalności 

dość tajemniczych dla polskiego spo- 

łeczeństwa wschodnich oo. jezuitów. 

Umieszczony w ostatnim numerze 

„Przeglądu Katolickiego* artykuł o Al- 
bertynie, jest zanadto płytki w ujęciu, 

a czasem wręcz bałamutny. 

Rozumiemy dydaktyczne zamiary 

autora i wydawców, ale nie można jed- 
nak poważnie mówić w ten sposób: 

„W kaplicy wschodniej śpiewa się 

2 Pocriawiaja nabożeństwa (co za styl!) 

«kapłani rzymsko-katoliccy (podkreśle- 

nia w oryginale) nabożeństwa jedynie 

we wschodnim obrządku”. 

Pismo katolickie powinno wiedzieć, 

że co innego obrządek rzymsko kato- 
licki, a co innego obrządek wschodni!.. 

Albo taka charakterystyka działal- 

- ności misjonarzy albertyńskich: 

„Naczelną zasadą działalności OO. 

jezuitów wsch.. obrz. jest wielka, 

chrześcijańska miłość i wyrozumiałość 

dla tych, nad zjednoczeniem których 
pracują, oraz (proszę uważać), szacu- 

nek dla ich kultury, wiekowych trady- 

cyj i įezyka!“. 
A że popiera się język rosyjski, 

szanuje się kulturę (zewnętrzną) ro- 

syjską i wskrzesza się tradycje prawo- 

sławia, — przeto — niech żyje „istin- 

no susskij, siewiero zapadnyj kraj''.... 

Tal: poważne pismo, jak „Przewod 

nik Katolicki" nie powinno przema- 

wiać tak nierozważnie! 

  

Dlatego też, szukając informacyj 0 

Atkertynie, zwróćmy się lepiej do bar- 

dziej rzeczowej „Nywy*. 

Placówka albertyńska, jak stwier- 

dza ta „Nywa”, wyraźnie się rozrasta. 

Została ona założona w r. 1924 dzięki 

wybitnemu poparciu hr. W. Pusłow- 

skiego, który ofiarował wschodnim 

isjonarzom ziemię, dom mieszkalny i 

zabudowania i otoczył akcję troskliwą 

opieką. 

Pierwszym z pośród jezuitów ob- 

rządek wschodni przyjął Francuz 

Bourgeois, drugim był obecny Biało- 

rusin (przedtem — Polak) x. Dąbrow- 
ski. : ; 

29-XI. 1924 w kaplicy, иггайгхопе] 

ściśle podług wzorów Cerkwi prawo- 
sławnej, odbyło się pierwsze nabożeń- 

stwo. ua : BE 
Od tego czasu zaszło w Albertynie 

niemało zmian i znacznie się zwięk- 

szyła ilość członków misji, na czele 

której stoi obecnie protoihumen  (ie- 

szcze tak niedawno ojciec — superior) 

x. Piątkiewicz. 
Dziś w Albertynie są już nie dwaj 

księża, lecz pięćdziesiąt pięć osób!.. 

Oto prawdziwy - postęp. zwiastujący 

bliski triumt idei zjednoczenia Kościo- 
łów'.. Bo każdy, kto tylko zestawi te 

dwie wymowne cyfry: 2 i 55, pomy- 

šli, że akcja unijna dała już świetne 

wyniki i że prawosławni nietylko ma- 

sowo przechodzą na obrządek wschod 

а1е i zasilają energicżnie szeregi 
"przyszłych kapłanów —  krzewicieli 
Unii... 

„Nywa' jednak jest szczera i nie 

ukrywa przed czytelnikami, iż pośród 

tych 55 osób, tylko dwaj klerycy są 
prawosławnymi z pochodzenia"... 

Oto skład personalny misji alber- 

tyńskiej. 
Księży — 9 — wyłącznie ex łacin- 

nicy; w tem 8 jezuitów. 
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Konto czekowe P.K,O 

Braci 8; w tem ex-łacinników — 6, 

greko-katolików Ukraińców — 2: 

Scholastyków starszych 7 — wszy- 

scy ex-łacinnicy z seminarjów rzym- 

sko-katolickich. 

Scholastyków z nowicjatu  alber- 

tyńskiego — 31, w 'tem ex-łacińników 

— 21, greko-katolików — 8, ex-pra- 

wosławnych — 2. 

3 Czyli razėm na 55 osėb: ex-lacin- 

ników — 43, greko-katolików — 10, 

ex-prawosławnych — 2. 
Słowem, na podstawie tej staty- 

styki można skonstatować, iż dokony- 

wa się osobliwa unja rzymskich kato- 

lików z... ojcami jezuitami wsckodnie- 

go obrządku!.. 
Jeżeli chodzi o narodowość człon- 

ków misji albertyńskiej, to są tam Po- 
Jacy, Ukraińcy, Białorusini, Moskale, 

(tak w oryginale) Czesi, i Francuz. 

Niestety, „„Nywa* nie podaje ilości 

przedstawicieli poszczególnych naro- 

dowości. 
Zresztą, to nie jest rzeczą istotną, 

kto kim był przed zgłoszeniem sie do 

klasztoru albertyńskiego, bo każdy 

musi się stać Białorusinem, lub Resja- 

ninem. 
Dla całego klasztoru odbywają się 

wykłady z zakresu historji i geograiji 

Białorusi. I znowu: niestety, nie do- 

wiadujemy się, kto właściwie z ojców 

jest znawcą dziejów Białorusi i z ja- 

kich źródeł czerpie on swą wiedzę”. 

Przypuszczać jednak z pewnością 

można, iż albertyńska historja i geo- 

graija Białorusi jest bardzo zajmująca. 
Przy stole, w klasztorze odczytuje 

się Pismo św. w języku cerkiewno-sło- 

wiańskim; inne teksty są w jęz. rosyj- 

skim, albo białoruskim. 
Klerycy w nowicjacie muszą wy- 

głaszać kazania przez 0. magistrem 

wyłącznie po rosyjsku, lub po biało- 

rusku. Wyjątek się robi tylko na pe- 

wien czas, na początku, i to tylko dla 

tych kleryków, którzy nie znają ani 

rosyjskiego, ani białoruskiego. 

Dopóki więc nie opanują tych ję- 

zyków, mogą oni przez pewien czas 

posługiwać się mową ojczystą. 

Jak stwierdza „Nywa*, w Alber- 

tynie: 
—- „Rosyjska mowa aż zanadto 

jest uprzywilejowana“... (str. 144). 

Dlaczego tak jest, znajdujemy od- 

powiedź na tejże stronicy: 

— „Moment narodowy odgrywa w 

pracy unijnej wielką rolę"... 

Narodowy?... Tak, tak... 

Trochę dalej znów czytamy: 
Jezuici... „przyszli na te unijne te- 

reny wyłącznie tylko w celu służenia 

religijnym potrzebom tego wschodnie- 

go brata — Słowianina (?), wśród 

którego się znajdują. Innym celom — 

* państwowym, politycznym, lub obco- 
narodowym (!) -— służyć oni nie my- 

ślą nawet i nie chcą! O tem przeko- 

nywa nas ich dotychczasowa działal- 

ność: ich należyte zrozumienie  pier- 
wiastka narodowego w pracy unijnej, 
oraz ich płynąca z duszy miłość do 

wschodniego obrządku i wschodnich, 

cerkiewnych tradycyj“.. 

Ta charakterystyka działalności al- 
bertyńskich jezuitów, pochodząca z 

doskonale poinformowanego źródła, 

jest trafna. Niezawodnie, akcji wschod- 

niej w żaden sposób nie można za- 
rzucić, iż kieruje się ona interesami 

państwowemi Rzeczypospolitej Pol- 
skiej, lub że zawiera pierwiastki poli- 

tyczne w znaczeniu pospolitem. Wy- 

raźne również jest wystrzeganie się, a 

nawet zwalczanie” pierwiastków „ob- 
co-narodowych“, czyli polskich. 

Na „terenach unijnych“, rzecz Zna- 

na, mieszkają Rosjanie i częšciowo — 
Białorusini. p 

To tež „moment narodowy“ odgry- 

wa w pracy unijneį wielką rolę“... 

Wskutek tego — stosunek prawo- 

stawnych do misji albertyūskiej“ kto- 

ry był najpierw wyczekujący, a nawet 

-— nieprzychylny, zmienił się wkrót- 
ce na życzliwy a nawet przyjacielski *.. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELS 
BIENIAKONIE — Butet Kolejowy. NIESWIEŻ — ui. 
BRASŁAW -- Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Laszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — uL Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. В 
HORODZIEj — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Skiep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Skiep „Jednošė“. 5 
LICA — ul, Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

    

        

nadesłane milimet 
Zagraniczne 50 proc. d 

do miejsca. Terminy dr 
niezamówionych nie zwraca. Administra- 

ibertyn Rząd spanował sytuacje w Hiszpanji 
rząd jest panem зуйнасй i uczynił wszy ZABURZENIA W KORDOBIE, SEWIL- 

‹ LI I KADYKSIE stko, co jest w jego mocy w celu e 

mania w kraju porządku. Dyrektor słu : ; 

żby bezpieczeństwa stwierdził, że dzie- | KE a SE A M g“ 

ki ciobremu wywiadomi policji, udažo "SS'UJ4CY pržEcIWko Wypadkom № Ма- 
drycie, przebiegal ulicami miasta, ob- 
rzucając kamieniami lokale redakcyj się w wielu wypadkach nie dopuścić do 

) eni i żarów lud 4, Е 
podpalenia. Przy gaszeniu požaroW IMG a ziennikėw konserwatywnych į katolic 

kich. Manitestancj dopuścili się szere- 
ność utrudniała nieraz akcję straży po- 

ZE gut aktów sabotażowych w kościołach i 
STAN WOJENNY W MADRYCIE  Seminarjach, a także w pałacu arcybi- 

‚ ‚ Skupim. Podobnie jak w Madrycie, 

Eta o" canis ao : : : 2 erzy. 
wprowadzające w Madryci e stan wo- : 

jelly i wobec ciągłych ataków na wła „SEWILLA. (PAT). — Мапйе- 
sność prywatną powołał do życia spe- stanci podpalili kościół Jezuitów i wy- 
alalsd Ane gwizdali Straż ogniową i gwardję, któ 
SPRZ = ra usiłowała ich rozproszyć. Następnie 
ARESZTOWANIA KOMUNISTÓW Poza ak klasztorzy 

‚ ‚ W dzielnicy Triana, kaplicę św. Józefa 
MADRYT. (PAT). — Wczoraj wie jeden z najpiękniejszych orkos ar 

Pod i AE a: a: XVIII wieku i klasztor Buen 
- Suceso. 

licia, aresztujac 80 komunistów. Pozo- MADRYT. (PAT 
stali zdołali uciec. Posiedzenie Rady „„WApRYT. (PAT). — Podobne do- 
Ministrów zakończyło się o godzinie GAGENOCY R donala w 

^ ARE “Mini : ji. Stan wojen- 
gia we ikos ny został ogłoszony w Sewilli, IAA RENE BOA (> joy ARM oda zadbał ` Pa : KG 3 3 alono doszło do zajść, jednakże spokój tam wje klasztorow. | > już został przywrócony. Wypadki ma 
dryckie nie wywołały żadnego echa w REPRESJE WOBEC MONARCHI- 

STÓW 
Barcelonie, gdzie panuje spokój. 

„ MADRYT. (PAT), — Minister spra 
wiedliwoścj w rządzie Primo de Ri- 
very Galo Ponte został aresztowany. 
Policja otrzymała nakaz aresztowania 
wszystkich ministrów rządu Primo de WYJAZD DELEGACJI POLSKIEJ Rivery i wszystkich członków kierowni 

WARSZAWA. PAT W dn. 12 maja o godzinie 11 min. 55 pociągiem StWa koła monarchistów. 
pośpiesznym w »jechał do Genewy na majową sesję Rady Ligi Narodów p. mi RĘKA KOMINTERNU 
uister spraw zagranicznych August Zaleski, w towarzystwie szefa gabinetu p. 
Szumlakowskiego. Odjeżdżającego p. ministra żegnali na dworcu p. wicemi- RZYM. (PAT). — Prasa podaje ob 
nister spr. zagranicznych Beck, członkowie korpusu dyplomatycznego, z szerne relacje o przebiegu ostatnich wy 
ambasadorami Francji p. Laroche oraz Stanów Zjednoczonych p. Willysem-na. pądków w Hiszpanii, twierdząc, że by- 
czele, wyżsi urzędnicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz _przedstawi- ły one niewątpliwie kierowane przez ciele prasy. ; 3 

Komintern. Wskazują na to bolszewic- 
PRZED NARADĄ W GENEWIE. — PORADA W BERLINIE 

MOSKWA. (PAT) — Komisarz ludowy spraw zagranicznych Litwinow M Ściołów i zabytków sztuki relig., do 
w towarzystwie zony i wyższych urzędników Narkomindiełu Steina wyjechał Czego jawnie zachęcać miała komuni- 
wczoraj do Genewy. Jednocześnie tymże pociągiem wyjechał do Berlina am- stów prasa sowiecka. 
basador niemiecki w Moskwie von Dircksen, co wskazuje, że Litwinów w DAUG TSRS IPSS 
przejeździe przez Berlin odbędzie ważne konierencje z przedstawicielami rzą 

PREZYDENT MOŚCICKI POWRÓCIŁ du niemieckiego. 

NOWOGRÓDEK. (PAT). — W dniu 12 bm. kurjerem Moskwa — Ber ZE SPAŁY 

WARSZAWA. (PAT). — W dn. 12 lin przejechał Stołpce komisarz ludowy spraw zagranicznych ZSSR Litwinow 
udający się do Genewy na posiedzenie komite studjów unji europejskiej. Tym 2 =: 
samym pociągiem przejechał poseł niemiecki w Moskwie Wa aw ka Poza aw 

pospolitej. HENDERSON UDAŁ SIĘ DO GENEWY 

LONDYN. (PAT). — Min ister spraw zagranicznych Henderson wy- KONFERENCJA MARSZAŁKA PIŁSU- 

jechał do Genewy 
DSKIEGO Z PREM. SŁAWKIEM 

ZAUNIUS I KLIMAS BĘDĄ REPREZENTOWAĆ LITWĘ WARSZAWA. (PAT). — Pan Mar- 

KOWNO. PAT — W komisji studjów unji europejskiej przy Lidze SZałek Józef Piłsudski przybył w dniu 
Narodów reprezentować będą Litwę minister spraw zagranicznych dr. Zau- 12 bm. o godzinie 13-ej do Prezydjum 
nius i poseł litewski w Paryżu Klimas. Rady Ministrów, gdzie odbył konferen- cje z p. premjerem Sławkiem. | 

ŻYCIE POWRACA DO NORMY 

MADRYT. (PAT). — Życie powró 
ciło do normy. Grupy manifestantów 
rozeszły się. Rząd absolutnie opanował 
sytuację. Władzom prowincjonalnym 
wydane zostały instrukcje, mające na 
celu zapobieżenie szerzenia się niepoko 
jów. Strajk zakończył się w ciągu po- 
południa. 

Dzienniki bez różnicy odcieni poli- 
tycznych opowiadają się za poparciem 
rządu w jego akcji, mającej na celu 
utrzymanie spokoju i bezpieczeństwa. 

MADRYT. (PAT). — W-g infor- 
macyj korespondenta Havasa, życie w 
mieście po ostatnich wypadkach po- 
wróciło do stanu normalnego. Kordony 
wojska jednak w dalszym ciągu otacza 
ją klasztory. Ministerstwo finansów 
komunikuje, że ostatnie wy.darzenia 
nie spowodowały wycotywania wkła- 
dów z banków. Gnełda w Madrycie ot- 
warta będzie w najbliższy poniedzia- 
łek. W Sewilli po ostatnich aktach pod 
palenia klasztorów zapanowała pani- 
ka. Duchowni szukają schronienia u 0- 
sób prywatnych. 

OŚWIADCZENIE ZAMORY 

MADRYT. (PAT). —Zamora. prze- 
mawiając przez radjo, oświadczył, że 

  

  

NA POMOC POWODZIANOM. 

"Wycieczka polska w Rzymie 50 W 
RZYM. (PAT). — We wtorek o godz. 6.45 przyb»ła tu wycieczka pol- E ais a. 

ska, złożona z około 200 osób, pragnących wziąč udziai w uczczeniu 40-lecia zap“ Oak zad 08 0- 
słynnej encykliki Papieża Leona XIII. Wycieczce przewodniczy biskup Przeź- becnością Pan Prezydent Rzeczypospo 

dziecki. "E оооеоиы litej w otoczeniu członków domu cywil 
Wycieczka polska przyjęta będzie przez Ojca Świętego na audiencji. nego i wojskowego. W hallu teatru po- 

Obecni będą wszyscy przebywający w Rzymie biskupi polscy z kardynałem _Witała Pana Prezydenta delegacja z pa 
Hlondeni na czele. Ojciec Święty, jak przypuszczają, wygłosi do pielgrzymów ią -Gistedt, dyrektorem Brodzi 
polskich przemówienie. p. Redo. Gay Pan EA f ukazał się 

Dnia 15 bm. odbędzie się w bazylice św. Piotra uroczysta msza ponty- № żę O grała hymn ss 
fikalna którą według wszelkiego prawdopodobieństwa odprawi Papież Piūs S PE a A A . 
XI Na nabożeństwie tem obecni będą wszyscy pielgrzymi, którzy z całego woj, es Sama sM Ai L SE 
świata zjadą się do Rzymu. Związana ze wspomnianą encykliką wspólna „jek Senatu B kietas, SE "2 
audjencja tych pielgrzymów odbędzie się bezpośrednio po nabożeństwie na „ie Pieracki Prystót Kuch, Bo To 
dziedzińcu św. Damazego. Ojciec Święty wygłosi dłuższe przemówienie, pod- --jonkowie kor i -dyvolo s ЕЬ 
krešlając znaczenie encykliki. Tegož dnia ambasador Rzeczypospoliteį przy- ; kais US - e 
Watykanie wyda przpjęcie dla uczestników wycieczki polskiej. Pielgrzymi ciine na czele doda 4 DP s 
polscy z Rzymu udadzą się do Assyżu. : : M a a S E rządu Jaro- 

szewicz, E 
Ojciec Święty przemówi przez radjo z OKaZji scso Rome. komendant poli pik ja 
uczczenia 40-lecia Encykliki Rerum Novarum 

nego Romer, komendant policji płk. Ja- 
grym Maleszewski i inni. Teatr był 
przepełniony. 

TT CITTA DEL VATICANO. (Pat). — 15 maja o godzinie 17 według cza- 
su środkowo - europejskiego radjo watykańskie nadawać ma na fali 19,84 m. 
przebieg audjencji, jakiej Papież udzielił pielgrzymom z całego Świata celem 

WIEC PROTESTACYJNY 
GDYNIA. (PAT). — Wczoraj o godz. 13 

uczczenia. 40-lecia encypkliki rerum novarum. Wszystkie radjostacje upoważ- 
nione są do transmitowania. : 

z inicjatywy Ligi Mocarstwowej odbył się 
wiec, na którym uchwalono rezolucję, potę- 
piającą w ostry sposób gwałty, popełnione 
nad ludnością polską w Gdańsku. 

T T TDO TT O IIS PI KAS 

I wszystko byłoby dobrze, gdyby łemi tylko wyjątkami jest nadzwyczaj 
nic opanowana przez „obco narodowe” wrogie"... 
wpływy inteligencja i kler rzymsko-ka- jest to zjawisko bolesne, że inteli- 
tolicki. geacja miejscowa nie może się poznać 

O tem „Nywa* mówi ze smutkiem: na albertyńskim „szacunku dla kultu- 
„Stanowisko polskiej inteligencji ry, wiekowych tradycyj i języka” zie- 

do unijnej akcji na ziemiach białoru- mi, która od wieków była terenem róż- 

  

ŚMIERTELNY POJEDYNEK. 
NOWOGRÓDEK. (PAT). —Wczoraj o 

godzinie 4 rano w lesie Rudowskim obok 
Nieświeża odbył się pojedynek na pistółety 
mieczy studentem USB Henrykiem Starnac- 
kim, a porucznikiem 27 p. ułanów, stacjonor 
w”nego w Nieświeżu, Antonim Marcinkiewi- 
czem. W czasie pojedynku Starnacki trafił 

sko-ukraińskich wogóle, do akcji zaś nych eksperymentów! W. Ch. pezociynika * Rie kładąc. go tru- 
i i 5 ы pem. Po pojedynki Stafnacki zelosi! sie do o. 0. jezuitów w szczególności, z ma- i и ёудрг,пс_іпр "wiadz <ądowo - šledėzvch: * 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 
50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych: & pr ji o. o 

drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

uku mogą być przez Administrację zmieniane dowalnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. — 

kie metody wandalistyczne niszczenia - 

zbawczą, gdyż w przyszłości będzie | 
czynnikiem rozbijającym solidarność ro 3 

į-syįško = memiecką: Dzieki iciu ер — 
solidarności powstało polskie państwo. j 

_ kierunku Niemcy spotykać będą Polskę | 

TWA: 
Ratuszowa — Księgarnia ауер 

NOWOGRGDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Nacz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Poiskiei Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13 - 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewske 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji o 25 proc drożej. _ 

Kwestje przesądzone 
i nietykalne : 

Wartykulė „Kto bedzie reprezento- 
wal Francję w Genewie“ pisze „Czas“: 

„Z kimkolwiek jednak spotka się p. Zalė 

ski w: Genewie jako przedstawicielem Francji 

czy to będzie p. Briand, czy p. Tardieu, czy 

jeszcze kto inny — nie wątpimy że francu- 

ska i polska delegacje zgodnie i stanowczo - 
wystąpią przeciwko wszelkim usiłowaniom | 

poddawania orzecznictwu Ligi kwestyj roz- 

strzygniętych, przesądzonych i nietykalnych. 

A do tego zmierza niemiecka ofensywa... , — 

O co chodzi w danym wypadku, o | 
zaprotestowanie przeciwko Anschlus- 
sowi. Cały artykuł „Czasu* kwestji An- 
schlussu jest poświęcony. Francja jak- 
kolwiek ma de iakto bardzo małe inte- 
resa w Europie środkowej i południowe 
wschodniej (cały eksport francuski do 
tych części Europy wyraża się 2,6 proc. 
wywozu Francji), jednak mając prag- 
nienie ekspansji gospodarczej na połu- 
dnig wschód Europy, jest przeciwnicz- 
ką Anschlussu, gdyż ten zapewnia wyj 
ście Niemcom j; Austrji na południo - 
wschód. Francja ze względów politycz 
nych nie chce Anschlussu bo rozumie, 
że konsekwencją jego będzie wejście 
Rumunji i Jugosławji do bloku gospo- 
darczego środkowej Europy. Zrozumia- 
łem jest, że Izba deputowanych przyję- 
ła deklarację, potępiającą Anschluss 
430 głosami przeciwko 52. Przywódca 
radykałów Herriot podkreślił, że pro- 
jekt austrjacko - niemieckiej unji celnej 
jest niedopuszczalny, ponieważ przed- | 
stawia naruszenie 80 paragrafu trakta- 
tu wersalskiego i 88 paragrafu trakta- 
tu w Saint Germain, w których wyraź- 

nie postanowiono, że kontrahenci nie | 
mają prawa samodzielnej rewizji tych | 
traktatów. Jednak kwestja prawna, jak 
widać z oświadczeń Anglji, ma być od- 
dana do rozpatrzenia trybunałowi w 
Hadze. Odnośne paragrafy traktatów 
nie zakazują unij celnych'i poza trzech- | 
letnim terminem podczas których pań- 
stwa zwyciężone obowiązane były da- 
wać państwom zwycięskim klazulę naj- 
większego uprzywilejowania, nie zawie 
rają żadnych ograniczeń co do trakta- | 
tów handlowych. - A 

My jesteśmy zainteresowani w wy- 
wozie nierogacizny i węgla do Austrji. 
Momy przyznany kontygens nierogaciz — 
ny do 1933 roku. Możemy i powinniś- | 
my żądać jego przedłużenia oraz za- 
pewnienia nam kontygensu węgla. Dzi 
siejszy nasz wywóz węgla do Austrji | 
jest wynikiem umowy kartelu węglo-- 
wego polskiego i niemieckiego. "Otóż 
należy starać się by pozatem został | 
nam przyznany Kontygens węgla do | 
Austrji, oraz ratyfikowana nasza umo- | 
wa handlowa z Niemcami. To zabezpie 
cza nasze interesy gospodarcze wobec 
Anschlussu, a narazie wobec unji cel- 
nej, to umożliwi nam w przyszłości nie 4 
pozostawanie za nawiasem bloku g0- | 
spodarczego środkowej Europy do któ- 
rego wysyłamy około 60 proc. naszego | 
eskportu. Wejście do bloku Rumunji le- | 
ży w naszym politycznym interesie, | 
gdyż jesteśmy sprzymierzeńcami Rumu | 
nji wobec Rosji i zainteresowanie Nie 
miec integralnością wschodnich granic | 
Rumunji zwiększa prawdopodobień- | 
stwo utrzymania pokoju na wschodzie 
i wygranej w razie wojny. 3 

Jeżeli dla Francji linja ekspansji nie 
mieckiej Berlin — Bagdad jest niepo- | 
żądana, to dla nas może być wprost 

      

    

      

   

  

   

     
     

     
i jej nieistnienie zabiezpiecza lepiej, niż 
wszystko inne naszą cgzystencją pań- 
stwową. 

W Genewie mogły spotkać nas po- 
ważne przykrości, będące konsekwen- З 
cja przyznania przez Ligę Narodow, že | 
wojewoda sląski i władze sląskie wo- | 
góle naruszyły konwencję genewską. 
Żobowiązaliśmy się do restytucji sta- 
nu prawnego. Co będzie, gdy zażąda- 
ją cd nas sprawozdania? Przed nami | 
wisi bolesna sprawa Galicji Wschod- | 
niej. Nie prowokujmy więc wystąpień A 
przeciwko nam. jeżeli na drodze dążeń. A 
swych państwowych-w jakimkolwiek 3 

Ž 
ao S 

  

  

        

to się rożarzy irorit antypolski w Nie 
czech tak silnie, że pożar nie ominie 
naszą młodą, bo niedawno odrod 
paristwowość. Dla nas kwestją rozstrzy 
gniętą i nietykalną muszą być tylko na- 
sze granice. 

Wł. Studnicki. | 

     

  

   

  

     

  

ANKIETA KONSTYTUCYJNA | 
Dr. Andrzej hr. Mycielski, autor roz 

prawy p.t. „Obsada Urzędu Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej" zaproszony został 
przeż p. wicemarsz. dr. Сага do wzi 
cia udziału w ankiecie konstytucyjni 
a mianowicie w dziedzinie problem 
wyboru Prezydenta Rzplitej.



ECHA KRAJOWE " 
POKŁOSIE UROCZYSTOŚCI 3-go MAJA 

BARANOWICZE 

Obchód 3 Maja rozpoczął się w dniu 2 
maja wieczorem. O godzinie 18 ulicami mia- 
sta defilowały orkiestry wojskowe i stra- 
żackie, a na terenie kolejowym — kolejowa 
odgrvwając capstrzyk. S 

O godzinie 18 w sali ogniska kolejowego 
odbyla się akademja, 

O godzinie 19 uroczysta akademja w ki- 
nie Apollo. Akademję zagaił starosta Prze- 

- 
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Pomnik Powstańcom 1863 r. — w Miło 
widach. Przemawia gen. Trojanowski. 

ałkowski, który poruszył w swem przemó 
wieniu znaczenie konstytucji dla Polski. 

$ Następnie przemawiał przedstawiciel woj 
ska pułk. Szalewicz, poczem zabrał głos se- 

 mator Perzyński, który w  przepięknem 
swem przemówieniu uwypuklił strony dodat- 
nie Konstytucji 3 Maja. „Przemawiali je- 
szcze od ludności białoruskiej p. Nazarewski 
i od ludności żydowskie dr. Pras. 

Nastepnie odbyła się część druga akade- 
mji, chóry gimnazjum państw. i gimnazjum 

"im. Barbary Radziwiłłtówny  popisywały się 
uczniowie obydwu gimnazjów, wygłosili 
okolicznościowe deklamacje, orkiestra piór- 
kowa Sokoła odegrała kiika ładnych rzeczy, 

"a następnie koncertowała orkiestra 78 p.p. 
Dnia 3 maja o godzinie 7 pobudka, o 

godzinie 9 odbyły się nabożeństwa we 
SER świątyniach. 

godz. i0.30 na placu Legjonów odby- 
ła się msza polowa, którą odprawił ks. pra- 
łat Michalski z polowej kurji biskupiej. Po 
mszy św. wygłosił piękne kazanie z boloszej 
kurj: biskupiej ks. Skorel, poczem wojsko 
„P.W. i W. F., oraz organizacje społeczne 
odmaszerowały pod pomnik Nieznanego Żoł 
nierza, gdzie odbyła się defilada. r 

Defiladę przyjął dowódca O.K. gen. Tro- 
janowski. 

Po defiladzie nastąpiła przerwa, a o go- 
dzinie 14 władze, organizacje społeczne od- 
jechały do Miłowid na poświęcenie pomnika 
owstańców 63. roku. 

Po przyjeździe na miejsce każdy mógł 
« podziwiać piękny pomnik, zbudowany w for 
„ mie kapliczki. = 

O godzinie 16 przyjechał 
Beczkowicz, którego spotkał z chlebem i 
solą wójt gminy Dobromyśl Lisowski, po- 
czem rozpoczęła się uroczystość  odsłonię- 
ciacia pomnika. W uroczystościach  odsło- 
nięcia pomnika przyjmował udział jeden z 
uczestników walki pod Miłowidami 100-let 
ni weteran Kulikowski. 

Nabożeństwo za dusze poległych pow 
stańców. odprawił ks. Krygielski, wygłasza- 
jąc przytem: odpowiednie przemówienie. 

Odsłonięcia pomnika dokonał p. wojewo- 
da Beczkowicz, poczem wygłosili przemó- 
wienia dowódca DOK, gen. Trojanowski, 
p. Baiński, poseł Poźniak i senator Rduł 
towski. 

.  ;Poświęcenia pomnika dokonał ks. Kry- 
sielski, poczem odbyła się defilada, którą 

* Przyjął gen. Trojanowski. 
- rzed dowódcą DOK i pomnikiem pow 
stańców, którym nie dano oglądać wolno- 
ści, przedefilowały formacje wojskowe, stra 
że pożarne, poczem dzieci szkolne, na wo- 
zach „przejechały przed władzami i pomńi 

kiem, każdy wóz nadjeżdżający wywoływał 
burzę oklasków. W uroczystościach odsło- 
aięcia pomnika, oprócz władz państwowych, 
"wojskowych przyjęły udział tysiączne rze- 

- sze miejscowej ludności. 
Po defiladzie rozjeżdżając się się uno- 

0 się w swem sercu myśl, iż tu właśnie, 
zerwali nam wolność ci, kt rych iuż_pro- 

- chy tyl S nie dano 
oglądać dzisiejszej wolności i niepodległości. 

"Przez cały dzień 3 maja odbyła sie kwe- 
sta uliczna, zbiórka na Dar Narodowy, a 
oprócz tego odbyła sie także zabawa ludo- 
wa w lasku Raszyńskim, urządzona stara- 
niem Rodziny Wojskowej. 

p. wojewoda 

  

  
  

GIERWIATY 
Należałoby zacząć odrazu od charaktery- 

zowania obchodu 3 Maja — święta narodo- 
wego, to jednak może łatwiej będzie od- 
źwierciadlić tea moment, gdy nasamprzód 
poruszę przebieg wypadków w rozwoju pra 
cy społecznej na wspomnianym terenie, tem 
bardziej, że teren Gierwiat w odniesieniu do 
stworzenia pracy społecznej —jest wyjątko 

  

wo trudny. » REZ 
Pierwszy raz w życiu rzucił mię los do 

Gierwiat iw roku 1928, — zaraz po znanych 
społeczeństwu smutnych zajściach, wywoła- 
nych przez garstkę szowinistów Litwinów. 
"W owe czasy istniało już w wiatach 

Stowarzyszenie Młodzieży Polsk 
ne przez patronat z panią Marją ior 
wą na czele, i organizacja ta, oparta : : 
ałach miłości Boga i Ojczyzny, była tutaj 
jedyną ostoją życia kulturalnego i państwo- 
wego. 

raca SMP. rozwijała się powoli, lecz sta+ 
le i w końcu tegoż roku 1928 zorganizował 
się w Stowarzyszeniu hufiec przysposobie- 
nia wojskowego i drużyny do wychowania 
iizyczn., które rozpoczęły pracę pod kierow- 
nictwem kaprala rezerwy, Górskiego Bolesta 
wa, prowadzącego tę pracę honorowo, mi- 
mo bardzo ciężkich warunków pracy zawo- 

dowej. : ЗАРЕ ме 
Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie, ja 

ko centrala SMP., niejednokrotnie zwracał 
się do odnośnych czynników wojskowych o 
zaopiekowanie się młodzieżą, należącą do 
hufca PW — lecz bezskutecznie. Młodzież 
w dalszym ciągu cierpliwie, wytrwale prowa- 
dziła pracę we własnym zakresie, W roku 
1930 w Stowarzyszeniu zostały zorganizo- 
wane i przeprowadzone konkursy przysposo 
bienia rolniczego, w tymże roku Stowarzysze 
nie, dzięki poparciu patronatu, urządziło so 
bie Ognisko własne i wszystko to bez nara- 
żania na koszty kasy bądź państwowej, bądź 
też samorządowej. Praca niegłośna, lecz 
miówcza — prawdziwie twórcza. 

To jest jedna strona medalu, a teraz — 

   

      

      

druga. A = 
kości roku 1930 zjechał do Gierwiat 

jakiś dygnitarz, — jak mi wyjaśniono — ko 
mendant Kadry Instruktorskiej na powiat wi 
leńsko - trocki, rzekamo celem ureguiowa- 
nią pracy w hufcu PW. w Stowarzyszeniu 
Młodzieży Polskiej. Był to dzień świąteczny 
i odzież stowarzyszona była zebrana w 
Ognisku w Gierwiatach. Przyjezdny instruk 
tor nie uważał jednak za wskazane porozu- 
mieć się z młodzieżą w Ognisku i uzgodnić 
pracy z patronatem Stowarzyszenia., lecz 
udał się do wsi Sokołojcie, odległej od Gier 
wiat o trzy kilometry, celem odbycia tam 
zebrania młodzieży stowarzyszonej. Moty- 
wowa! ten pan swój zamiar tem, że podsta 
wą pracy w Stowarzyszeniu jest młodzież 
sokołojska. Narazie tak, niby nic, lecz szyd- 
ło rychło wylazło z worka. 

Do Sokołojć przyjechał jakiś jegomość 
ze Związku Strzeleckiego, zaprosił młodzież 
stowarzyszoną, a należącą do hufca PW, na 
zebranie, na które przybył wójt gminy gier- 
wiackiej, p. Koczan, miejscowa nauczyciel- 
ka p. Rodziewiczówna oraz niejaki p. Strucki 
i zostały dokonane wybory (nominacja) za 
rządu Strzelca w Sokołojciach, zmuszając 
nieświadomą młodzież do podpisu protokułu 
tego zebrania. 

Dalej zaczęto młodzieży wbijać do gło- 
wy pojęcie, że skoro się należy do huica 
PW., to tem samem należy do Związku 
Strzeleckiego. Potem zaczęto zniechęcać mło 
dzież do uniformu stowarzyszeniowego, na- 
bytego przez nią za własny grosz i obiecy- 
wać darmowy — za pieniądze gminy i wie- 
le jeszcze innych szcześliwości. 

Skutki tej pracy nie dały na siebie długo 
czekać. 

Młodzież męska, która była tutaj do pew 
nego stopnia wizorem jednomyślności, zosta- 
ła poróżniona ze sobą, zniechęcona do pra- 
cy w przysposobieniu wojskowem. 

A stąd i ebchód 3-go Maja wypadł nie- 
okazale. Dał się zauważyć kompletny brak 
skoordynowania akcji. Bardzo licznie i ład- 
nie stawiła się dziatwa szkolna pod kierow- 
nictwem nauczycielstwa; mimo pobożnych 
życzeń rozmaitych panów, — licznie stawiła 
się młodzież SMP. z własnym sztandarem 
pod osobistem dowództw. p. Dyakowskiego 
Leonarda , rzekomo komendanta Związku 
Młodzieży Polskiej, specjalnie przybyłego z 
Wilna, lecz wszystko to nie wiedziało, co 
ma z sobą robić w odniesieniu do ogólnego 
obchodu. Tak wyglądało, jakby jeden 
chciał zrobić tak, aby drugi o tem nie wie- 
dział. 

]а zaś, przechodząc przez Gierwiaty i 
widząc to wszystko — zastanawiam się nad 
tem, komu zależy na tem, aby psuć, burzyć 
to, co z takim mozołem już się stworzyło. 

Jedna w tem jest wielka pociecha, że du- 
sze młodzieży, wychowanej -pod sztandara- 
mi SMP, są twarde. 

Te więc zakusy wyjdą na dobre młodzie- 
ży dla zahartowania jej ducha. 

Prawdziwie piękną chwilą w tem wszy 
stkiem — to była akademja, urządzona w 
Ognisku SMP. w Gierwiatach. Obszerny lo- 
kal Ogniska został szczelnie wypełniony 
przez młodzież stowarzyszoną żeńską i mę- 
ską z patronatem na czele. Pani patronka, 
Maria Domeykowa w przepięknych słowach 
scharakteryzowiała znaczenie Konstytucji 3- 
go Maja i Święta Królowej Korony Polskiej 
— dla ludu połskiego. Pan patron Ratom- 
ski wzywał młodzież do wznoszenia. ducha 

wzwyż, a ks. patron Stowarzyszenia nawo- 
iywał-do pracy w oparciu na przykazaniach 
Bożych. "=-_ 3 — 

, Wierzę mocno,.że te piękne słowa, jak 
ziarna, posiane ręką miłującą piękno w pięk- 
nych sercach Waszych, Młodzieży , wyda 
dobry plon. 

„Przechodzień'*. 

  

   

    

  

ЗОМ ОВ 

PARYŻ. (PAT) — Znany przemysłowiec niemiecki Arnold Rechberg, 
1zecznik sojuszu francusko - niemieckiego, obrał obecni za pole swego dzia- 
łania środowiska lewicowe. Dotychczas, jak wiadomo, operował on w kołach 
nacjonalistycznych. Szereg jego listów otwartych ukazał się w dziennikach 
„L'Ordre“ i „La Victoire". Dziś nowy list drukuje organ umiarkowanych 
redykałów „Ere Nouvelle,* 

Z. drugiej strony dziennik „La France Militare* zamieszcza apel gen. 
vor der Lippe do towarzyszy broni Francuzów, wzpwający ich do zaprzesta- 
nia wszelkich sporów i do połączenia się we wspólnej walce przeciwko bol- 
szewikom. List otwarty Arnolda Rechberga, a także i wezwanie gen. von del 
Lippe mają na celu przedstawienie Francuzom grożącego im niebezpieczeń- 
stwa ze strony bolszewickiej Rosji, którzy w sojuszu z Niemcami dążyć mają 
do zawładnięcia Polską i rozbicia Francji. 

Proces księży katolickich w Kownie 
KOWNO. (PAT) — W sądzie wojskowym rozp oczęto rozpatrywa- 

nie sprawy 4 księży Salczusa, Prialgauskasa, Zwinisa i Strumiłły oraz 7 stu- 

dentów, należących do organizacji chrześcijańsko - demokratycznej, oskaržo 

nyct: o kolportowanie bibuły nielegałn ej i prowadzenie agitacji antyrządo- 
wej. Rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. 

W zwiazku z tym procesem w kościele w Szawłach odbyło się nabożeń- 

stwo w czasie którego odprawiono inodły o polepszenie losu oskarżonych. 

Niebywała burza gradowa na Litwie 
KOWNO. (PAT). —W powiecie birżańskim wypadł bardzo obfity 

których kawałków lodu dochodziła do 20u gramów. Zasiewy uległy © 
szczeniu. Zginęło wieie drobiu. 

c Waga nie 
kowitemu zni- 

  

Chiny-r epubliką 
NANKIN. PAT). — Konwent narodowy przyjął z nieznacznemi popraw 

kami projekt konwencji, mocą której Chiny stają 
a stolicą ich będzie Nankin. 

się już na stałe republiką, 

Ponawne skazanie Goebbelsa 
BERLIN. (PA). -— W dn. 12 bm. nowy wyrok sądowy przeciwko po- 

słowi hitlerowskiemu Goebbelsowi, za nazwanie w ulotce jednego z profe- 
sorów wyższej szkoły technicznej synem pachciarza. Wyznaczona została ka- 
ra 5 tysięcy mk. lub 100 dni więzienia oraz ogłoszenie wyroku w prasie. 

Londyn — Berlin w ciągu trzech godzin 
BERLIN. (PAT). — W dniu 12 bm. na lotnisko komnikacyjne w Tempel- 

hoiie przybył lotnik angielski Frank Hawks, przebywając drogę z Londynu 
do Berlina, długości tysiąca km., w niespełna trzy godziny, osiągając w ten 
sposób niezwykłą szybkość przeciętną 30 km. na godzitię. 

Groźny pożar w kopalni nafty w Borysławiu 
BORYSŁAW. (PAT). — Wczoraj ckoło godziny | w nocy wybuchł 

groźny pożar ha terenie kopalni natty „Marja” w Schodnivcach. Pożar zni- 
szczył halę motorową i urządzenia, służące do pompowania ropy z otworów 
wiertniczych. Ogółem straty przekraczają 200 tysięcy złotych. 

  

HORODYSZCZE 
Sto i-czterdzieści lat minęło od chwili, 

gdy na zegarze dziejów Polski wybiła wiel- 
ka godzina, Sto i czterdzieści lat minęło, 
kiedy 3-go maja 1791 roku rozkwitły nie- 
tylko czeremchy, bzy i koniwalje, ale i serca 
miljonów orląt polskich, rozentuzjazmowane 
odrodzeniem Ojczyzny. 

l oto mija dzis stoczterdziesta. rocznica 
wielkiego dzieła odrodzenia narodu. We 
wszystkich. dzielnicach Ojczyzny, wyzwolo- 
nej z pod jarzma niewoli, płynie pieśń dzięk 
czynna i dzień 3-go Maja obchodzony jest 
uroczyście z moralną potęgą, nakazującą 
cześć i szacunek. 

I Horodyszcze, jakkolwiek mała mieścina, 
dało świadectwo, iż w święceniu rocznic na- 
rodowych nie jest bierne i nie pozostaje w - 
tyle. Dnia 28 kwietnia we wtorek odbyło się 
wi lokalu Urzędu Gminy pod przewodni- 
ctwem p. Jana Sądeja zebranie w sprawie 
zorganizowania obchodu uroczystości. 70- 
stał wybrany komitet, który ustalił program 
uroczystości. 

W dzień uroczystości sama natura zdawa 
ła się święcić tę wiekopomną rocznicę. Tar- 
cza słońca wytoczyła się z za horyzontu i 
oblała tysiącami promieni wierzchołki 
drzew i płótna flag, radośnie trzepoczących 
w powietrzu. Był cichy, pogodny dzień. O 
godzinie 11 we wszystkich świątyniach zosta 
ły odprawione solenne nabożeństwa, po 
których na rynku nastąpiły przemówienia 
do wielotysiącznego tłumu. 

Głos zabierali: wojt gminy, p. Jan Sadaj, 
p. Rzepecki, nauczyciel miejscowej szkoły 
powszechnej, p. Mikołaj Korniło, oraz p. Na 
tan  Szereszewski. 

Następnie p. kpt. Łazarewicz wraz z ko- 
mitetem obchodu przyjął defiladę oddziałów 
Strzelca, straży pożarnej i hufca szkolnego. 
Po defiladzie w nowoodrestaurowanej sali 
strażackiej odbyła się uroczysta akademja z 
bardzo urozmaiconym programem, na który 
złożyły się: przemówienie p. Wł. Zieleniew- 
skiego kierownika szkoły, śpiew chóru szkol 
nego, deklamacje, oraz występ szkolnej or- 
E strunnej, która odegrała kilka piose- 

nek. _. 

Na zakończenie programu uroczystości, 
wieczorem o godzinie 9-tej Odegrane przez 
Amatorskie Koło Teatralne przy Związku 
Strzeleckim trzy komedje: „Miodowe miesią 
ce“ M. A. Delskiego w dwóch aktach, tu- 
zicž iednoaktowki: — „Požegnanie“ Zyg- 

munta Przybylskiego i „Wierbel domowy'— 
K. Gregorowicza. 

Dodaję, że w ciągu dnia odbywała się 
kwesta uliczna na Polską macierz Szko!ną. 

Leonard Sawicki. 

: KOLEŚNIKI 
Ciche, senne miasteczko, zasklepione w 

gnuśnej wegetacji, w dniu 3 maja nagle o- 
żyło! Znikła apatja na szarych twarzach u- 
kazał się uśmiech w oczach płomień nowych 
pragnień i nadziei... Myśli cofnęły się 
'wstecz, i w pomroce wieków ujrzały świate 
ło, rozniecone rękami twórców Konstytucji 
Majowej. Czoła chyliły się w hołdzie przed 
wiełkim czynem tych, którzy na gruzach 
przesądów i kastowych uprzedzień wznieśli 
niezniszczalny pomnik potęgi ducha i myśli 
ludzkiej... 

Uroczystości rozpoczęły się niewielkim, 
lecz jakże wzruszającym w swej minjaturze 
pochodem. 

Na czele pochodu kroczyła specjalnie spro 
wadzona cywilna orkiestra, za nią miejsco- 
wa formacja Strzelca, dalej zaś dziatwa z 
kilku okolicznych szkół. Po wkroczeniu do 
kościoła, pochód rozdzielił się na dwie czę- 
ści, tworzące szeroki szpaler. 

Po nabożeństwie, zakończonem  zwięzłem 
o okolicznościowej treści kazaniem, wygło- 
szenem przez ks. Wincentego  Zajączkow- 

| odśpiewano pieśń „Boże, coś Pol Р 

Przed kościołem do licznego tłumu zgro- 
madzonego przemówił w gorących i moc- 
nych słowach kierownik miejscowej szkoły 
powszechnej, a zarazem organizator uroczy- 
stości trzeciomajowych, p. Bolesław  Cheł- 
mowski.. 

Po przemówieniu 
zany. 

Wieczorem odbyła się uroczysta akade- 
mja oraz zabawa taneczna. 

Tadeusz Lesikiewicz. 

BIENIAKONIE 
Bardzo uroczyście obchodzono tu dzień 

3 Maja. z następującym programem: o go- 
dzinie 10 m. 30 zbiórka miejscowych orga- 
nizacyj na placu przed Urz. Gm.. O godz. 11- 
tej wymarsz na czele PW i WF do kościo- 
ła na nabożeństwo, poczem .pochód na plac 
Targowy, gdzie zkolei przemawiali p .p.: 
Boczek Władysław, naucz. i Krzywiec Br. 
z ramienia Gm. Kom. P Wi WF, 

iNastępnie została odegrana przez dziat- 
wę szkolną jednoaktówka p. t. „Gaik maik* 
pod reżyserją p. Turkowej Bronisławy. 

Bardzo dobre wrażenie robił oddział PW* 
i WF., który przybył na uroczystość z kara 
binami B.B. 

pochód został rozwią- 

obec niebezpieczeństwa bolszewickiego W WIRZE STOLICY. 
NOWY APEL DO FRANCJI RECHBERGA I GEN. VON DER LIPPE STRAJK TRWA 

Urzędnicy z Riunione Adriatica di Si- 

curta spędzają nadał godziny biurowe przed 

drzwiami swej instytucji, pilnując, by nikt 

nie wszedł i wygwizdując solidnie dyrek- 

torów. Jedyny łamistrajkowiec nie wychodzi 

wcale z biura — i słusznie, bo połamanoby 

mu parę gnatów z pewnością; dostarczono 

mu łóżko, pościel, jedzenie — okazuje się, 

że jak ktoś samowolnie włazi do więzienia, 

gustuje w niem niczem wi dancigu. Kara 

jest dopiero z przymusem. 

Wspaniała Adria — własność tegoż to- 

warzystwa ——opustoszała. Urzędnicy pona- 

lepiali przy wejściu klepsydry  objašniające 

ich smutne położerie. Publiczność niechęt- 

nie i nielicznie odwiedza dancing — solida- 

ryzując się najwyraźniej ze strajkującymi. 

Bo rzeczywiście, urzędnicy, to warstwa 

upośledzona. Umysłowo, była nią zawsze — 

teraz i pod innemi względami: oszczędności 

na urzędnikach, godziny ponadsłużbowe i 

niepłacone — dla urzędników, wstrzymanie 

aw"uisów, redukcje, niepewność jutra i sto 
innych przykrości. 

NA KONKURSIE 

W Parku Paderewskiego był w niedzie- 

ię pokaz pięknych samochodów. Z 50 ma- 

szyn — jedna wspanialsza od drugiej. Sta- 

nęły sobie szeregiem, a tłum tylko przecho- 

dził, gapił się, rozdziawiał usta. 

Nie dziwnego: krajowe CWS bardzo ele- 
ganckie, małe, zgrabne. Cena przystępna: 

25.000 zł. w porównaniu z czarnym, silnym, 
jak smok Austro-Daimlerem, to bagatela; 

8-m:o cylindrowa kolubryna kosztuje 8 ty- 

sięcy dolarów. 

Bugatti, małe jak pieski,  obwieszone 
medalami, plakatami. Takie djabelskie ma- 

szyny, że nie mogą jechać powoli — inne 
suną majestatycznie, te wykonują krótkie, 

gwałtowne skoki, rasowe wyścigówki. ‚ 

A Skody, Citroeny, Delage, Talboty, Ta- 
try, Fordy, Fiaty, Lancie, Packardy, Re- 
navity, Prahy, Chryslery, Steyery — w każ- 

dym siedzi jakaś mniej, lub więcej szpetna 

pan: i psuje całość, Patrzy się z zachwytem 
na luksusową maszynę — brzydali się wy- 

daje, że to ją pożerają oczyma. Najwięk- 

szym złudzeniom uległa chyba p. Pate, jej zie 

lony Packard nęcił powszechnie oczy, szko- 

da, że właścicielka upierała się w nim sie- 

dzieć. 

Za złotówkę, można było głosować. Nie- 
zbyt się kwapiono, lepiej zjeść dwie porcje 

lodów i dowiedzieć się, komu inni przyznati 

pierwszeństwo. 
Ostatecznie Grand Prix zdobyło aż 5 ma- 

szyn z nieodłącznym balastem w postaci 

dam. Austro-Daimler z panią Koźmianową, 

Citroen — z p. Turnayową, Delage — z p. 

Marjańską, Packard — z p. Pate, Bugatti 
— z p. Skempską. 

Mój Boże, czy ja będę kiedyś choć sie- 

dział w takiem aucie — bo o posiadaniu 

nawet nie wolno myśleć (na loterji inwali- 

dów wygrywa się stare graty)? Gdybym tak 

dostał ze dwa procent, co tam jeden, pół 

procentu od kapitału zgrupowanego w tej 

ale: parkowej podczas konkursu — było 

tam na 3 miljony zł. z hakiem. Ha! kupił- 

bvm sobie samochód — ale nie z tych co 

pokczywali. Karol. 

angielskie 
RAKI ETY ouwtop «i krajowe 
piłki, siatki i wszelkie przybory teni- 
sowe, za gotówkę i na raty, poleca 

Skład Broni Wileńska 10. 
przy większych zakupach rabat 

Dla Klubów i czołowyca graczy 
specjalne warunki. 

  

      

Prace nad morzem 
Martwem 

Wydawany przez rząd palestyński „Com 
mercial Bulletin“ zawiera m, in. sprawozda 
nie z działalności „Palestine Potash Co“, to 
warzystwa, które otrzymało, jak wiadomo, 
na przeciąg 75 lat, koncesję na eksploatację 
potasu i innych soli mineralnych z Morza 
Martwego, Kapitał nominalny towarzystwa 
wynosi 400000 f. szt. i jest podzielony na 
380000 akcyj po 1 funcie i na akcyj 
po jednym szylingu. Obszar, objęty koncesją 
wynosi 4 km. kwadratowe. Prace towarzy- 
"stwa postąpiły tak dalece naprzód, że do 
końca 1930 r. pokryto obszar 1 kilometra 
łożyskami dla parowania i koncentracji wo 
dy z Morza Martwego: Z pośród pomp uży 
wanych przy pracach, pierwsze zamówiono 
zagranicą, resztę zaś sporządzono w Pale- 
stynie. Po skutecznem wyparowaniu wody 
otrzymuje się karnalit, z którego następnie 
produkuje się potas i inne sole. jak magnez 
jum, przyczem jako produkt uboczny  po- 
zostaje duża zazwyczaj ilość zwyczajnej 
soli, Potas będzie jednak przez długie lata. 
głównym produktem. Słodka woda, potrzeb 
na dla procesu produkcji oraz dla użytku ro 
botników, sprowadzona jest z Jordanu z 
odłegłości 3 km., a dla potrzeb ludzi jest 

specjalnie filtrowana Obecnie towarzystwo 

Martyrologja ducho- 
wieństwa w Rosji sow. — 

Wychodzący w Zagrzebiu ,Katolic 
ki List*, opierając się na opowiada- 
niach zbiegów rosyjskich i na doniesie 
niach prasy sowieckiej, opisuje strasz- 
liwą niedolę duchowieństwa katolickie 
go i prawosławnego w Bolszewji. 

Walkę z klerem prawosławnym bol 
szewicy prowadzili pierwotnie z jaw- 
nem okrucieństwem, prędko się jednak 
spostrzegli, że w ten sposób w oczach 
ludności czynią z duchownych męczen- 
ników i sami przyczyniają się do rozwo 
ju wiary religijnej. Wobec tego zasto- 
sowali nową taktykę, która polegała 
na rozbijaniu prawosławia na liczne, 
zwalczające się sekty, a równocześnie 
rząd sowiecki usiłował zdobyć więk<_ 
szy wpływ na Cerkiew przez stworze- “ 
nie nowej, tzw. „żywej Cerkwi*. Dy- 
plomatom sowieckim udało się nawet 
pozyskać uznanie tego nowotworu 
przez patrjarchę  konstantynopolitań- 
skiego, który w tym celu wysłał do 
Leningradu archimandrytę Dimopulasa. 

Wobec sksięży katolickich począt- 
kowo zastosowano te same metody. 
Jednakże w łonie rosyjskiego Kościo- 
ła katolickiego nie udało się dokonać 
schizmy. Były profesor katolickiej aka 
demji duchownej wolał umrzeć śmier- 
cią męczeńską, niż ulec pokusie otrzy- 
mania godności „biskupiej* za cenę 
oderwania katolików rosyjskich od Rzy 
mu Po tej nieudanej próbie władcy mo 
skiewscy przystą pili do prześladowa- 
nia kleru katolickiego w Rosji, ale w 
taki sposób, by ta wywołało jak naj- 
mniejsze wrażenie. Pod byle pretek- 
stem zaczęto przenosić księży katolic- 
kich do odległwch okolic Syberji lub 
dalekiej Północy, gdzie już ich Śmierć 
nie mogłą budzić żadnego wrażenia. Z 
diecezji Mohylowskiej 11 tu księży ze 
słano na „djabelskie wyspy* Sołówki. 
Wśród zesłanych znajdują się: ogłu- 
chły i oślepły wskutek straszliwych 
mak, 36-letni biskup Slokan, zastępca 
katolickiego  partrjarchy obrządku 
wschodniego, ks. Leonidas Fiodorow, 
ks. prałat Teofil Skalski, ks. Iwan De- 
ubner, od ośmiu lat żywcem pogrzeba- 
ny w cuchnącym lochu więzienia, i 
wielu innych. 

Opisy cierpień więźniów *sołowiec 
kich, pochodzące od tych, którym u- 
dało się uciec z tego piekła, budzą dre 
szcze zgrozy. Nieszczęsnych tych zę- 
słańców politycznych trapią przeróżni 
choroby, jak gruźlica, reumatyzm, 
ischias, szkorbut i t.d., głód, brud, 0- 
kropne warunki klimatyczne i brutalne 
postępowanie straży bolszewickiej, 
która np. urządza sobie „ćwiczenia 
ostrego strzelania z odległości kilku- 
dziesięciu kroków do więźniów  obo- 
zów koncentracyjnych. 

Szatańska pomysłowość w zadawa 
niu ofiarom tortur fizycznych i moral- 
nych -nie ma granic. Do szerzenia bez 
bożności sekta bezbożników postano- 
wiła użyć... duchownych. Gdy ci w 
mniemaniu bezbożników są już dosta- 
tecznie złamani wszelkiego rodzaju mę 
kami, nasyła się na nich rozpustne, o0- 
płacane kobiety. Gdy i to nie pomaga, 
stosuje się oszczerstwo. Prasa bezbo- 
żników pełna jest takich wiadomości: 
„Wczoraj skazano duchownego Nesda 
nowa, ponieważ dopuścił się gwałtu na 
6-letniej dziewczynce”. 

Takie są metody walki z religją i na- 
rzucania ludowi ateizmu. (KAP) 

ZA NĘDZĄ I GŁODEM IDZIE ЕР 
DEMJA — ŚPIESZ Z POMOCĄ PO- 

WODZIANOM! 

przystąpiło do budowy fabryki dla otrzymy- 
wania potasu. 

Celem rozwiązania ciężkiego lemu 
komunikacji buduje obecnie rzą: szosę 
z Morza Martwego do Jerycho, skąd pro- 
wadzi szosa do Jerozolimy. Transport pro 
duktów do stacji kolejowej w Jerozolimie 
odbywa się zapomocą aut ciężarowych. 
Plan towarzystwa przewiduje w razie 
zwiekszenia się produkcji, utworzenie prz y 
współpracy rządu linji kolejowej z Morza 
Martwego do doliny Jordanu, skąd drogą Ro 
lejewa zostaną produkty przetransportowa- 
ne do portu w Hajfie. Towarzystwo zatrud- 
nia narazie 300 robotników, mieszkających 
w trzech nowoczesnych i higjenicznie urzą 
dzonych domach, zbudowanych przez towa- 
rzystwo. Pozatem zbudowano dla robotni- 
ków specja!ną kuchnię, jadalnię, oraz urzą- 
dzenia radjotelegraficzne, W ciągu 8 miesię 
cy w roku temperatura jest tak wysoka, że 
prace około parowania wody mogą być swo 
bodnie wykonywane. W tym czasie robotni 
cy pracują od wczesnej godziny rano do 
godziny li-ej przed południem i od 3-ciej 
po południu. Praca postępuje szybko na- 
przód, a okolica zwiedzana  doniedawna 
tylko przez turystów, jako kraj pustynny, 
stała się teraz miejscem ożywionej pracy. 
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Ruch wydawniczy u 
Ruch wydawniczy w Polsce ma 

_swoje dobre i złe chwile. Pod tym 
względem również stanowimy wyjątek 

„Ww porównaniu z krajami zachodniej 
Europy. я : 

". Ruch ten u nas uzależniony jest 
„caikowicie od konjunktur gospodar- 
czych, czy ekonomicznych w Państwie. 

* Wahania, notowane na rynku wydaw- 
niczym — od jego ożywienia się do 

' zastoju, powiedzmy — są też wskaź- 
nikiem i sytuacji gospodarczej pań- 

- stwa. I odwrotnie. Ożywienie gospo- 
darcze pociąga za sobą i ożywienie 

- wydawnicze. 
Logicznie rozumując, zapytaćby 

należało, na czem polega różnica po- 
między warunkami naszego kraju, a 
warunkami zachodniej Europy, która 

"tak samo, jak i my przechodzi kryzys 
_ ekonomiczny, będący dziś zjawiskiem 
powszechnem. Zdawałoby się, że i w 
Niemczech i we Francji i we Włoszech 

*ądzie kryzys gospodarczy miał chwi- 
lami znacznie ostrzejszy, niż u nas, 
przebieg, — warunki chwili musiały 

| nas i gdzieindzieį 
by się odbić ujemnie na stanie rynku 
wydawniczego i wykazać jego waha- 
nia w załeżności od stanu ekonomicz- 
nego kraju. Tymczasem ani we Fran- 
cji, ani w Anglji, ani w Niemczech 
silnych wahań na rynku wydawni- 
czym nie widzimy, jest on mniej - 
więcej ustalony i poszczególne fazy 
przesilenia gospodarczego nie powo- 
"duią jego wstrząsów. 

W tym punkcie naszych rozważań 
dochodzimy do istoty rzeczy, do tej 
zasadniczej różnicy, która charaktery 
zuje stan rzeczy u nas i gdzieindziej. 

Złożyły się na to różne i długie 
warunki. i okoliczności normalnego roz 
woju państwowego owych krajów, 
kiedy oświata powszechna, nauka i 
kultura istotna zdołała wejść w krew 
i ciało obywateli tych państw. 

, We Francji, czy w Anglji, niezależ 
nie od warunków ekonomicznych, ksią 
żka o pewnym, minimalnie określo- 
nym nakładzie rozchodzi się w okreś- 
lonym czasie, mając nietylko wewnę- 

trzne rynki zbytu, ale i zewnętrzne. 
Sam kryzys ekoromiczny mógł spowo 
dować to, że książkę drukowało się 
tylko (!) w dziesięciu tysiącach eg- 
zumplarzy, a nie w trzydziestu, jak 
ta normalnie bywa przyjęte dla głoś- 
niejszych i poczytniejszych autorów, 
bo tam są zorganizowane zastępy od- 
biorców czy to w postaci bibljotek i 
czytelni, czy to w osobie licznych, na- 
wykłych w każdych warunkach do 
lektury czytelników. 

Dlatego francuski czy niemiecki 
rynek wydawniczy może wykazywać 
tylko wahania co do nakładu książki 
nie zaś co do samego faktu ukazywa- 
nia się książki, jak jest to u nas. 

Bo u nas, gdzie niema ani; wyro- 
bionego czytelnictwa, (są jeszcze anal 

fabeci!), ani zorganizowanych praw 
nie podstaw zbytu ksiażki — jeżeli 
wydawcy pozwalają konjunktury eko 
nomiczne na wydanie książki, to się 
decyduje ja wydać w tysiącu, w 
dwóch tysiącach egzemplarzy. Bo i 
na kogóż liczyć? Jak tu ryzykować i 
jak utrzymywać ciągłość pracy, kiedy 
kąpitał włożony z trudem w ten tysiąc 
czy dwa tysiące egzemplarzy wylegu- 

je się leniwie na półkach księgarskich 
przez długie lata i nie powraca do wy 
dawcy, by dać mu możność wydania 
innej książki. Do rzadkich bowiem wy 
padków należą u nas książki, co mają 
po dwa czy po kilka wydań. Są to al- 
bo podręczniki, albo sensacje chwili i 
mody. ; 

Dziwne też są u nas i zwyczaje 
księgarzy, od których przecież w tak 
dużej mierze zależy popyt na książ- 
kę. 

Jest zwyczaj, że niektóre firmy wy 
dawnicze posiadają własne księgarnie. 
Inne wydawnictwa z natury rzeczy 
muszą korzystać z usług danej  fir- 
my — księgarni. W wypadku kolpor- 
towania przez taką - firmę wydawni- 
сга -— księgarnię wydawnictw ob- 
cych firm, taka księgarnia nie wyka- 
zuje bynajmniej jakiejś filantropii, lub 
nie okazuje uprzejmości wobec tego 
obcego wydawnictwa, bo każe sobie 
płacić za kolportaż i rozsprzedaż i w 
dodatku dość słono, bo aż do.35 proc. 
od sprzedanej książki! 

Tymczasem jesteśmy świadkami 
dziwnego zjawiska. Niektóre nasze 
firmy wydawnicze —księgarnie nie 

rozumieją tej, zdawałoby się, podsta- 
wowej prawdy i podstawowej kalku- 
lacji finansowej i wykazują całkowi- 
te niezrozumienie, lub wprost złą 
wolę dla wydawnictw t. zw. obcych. 
Nie ujrzysz — czytelniku — w takiej 
księgarni książki, która Ciebie obcho- 
dzi, ani w witrynie, ani na półkach 
podręcznych w księgarni, bo wydaw- 
ca - księgarz nie chce stwarzać kon- 
kurencji dla swoich wydawnictw i 
książkę innego wydawcy „trzyma 
na składzie, do którego klient nie ma 
wstępu. Stąd określenie: „skład głów- 
пу“ — może być rozumiane, jako... 
niepuszczanie w obieg księgarski da- 
nej książki. 

Są też księgarze, którzy wogóle. 
„nie biorą* „wydawnictw t. zw. ob- 
cych i żadne perswazje, że elementar- 
na etyka kupiecka wymaga  przyj- 
mowania przez księgarnię na sprzedaż 
(według ustalonych warunków) ksią- 
żek przeznaczonych do sprzedaży, nic 
tu nie wskórają. 

Dlaczego to nienormalne zjawisko 
ma tak duże znaczenie ujemne dla kol 
portażu książki? 

Odpowiedź bardzo prosta. 
Klient, czy nażwijmy go fanta- 

styczną w naszych warunkach nazwą, 
nabywca książki — przychodzi czę- 
sto do księgarni bez specjalnego ce- 
lu i bez postanowienia nabycia okreś- 
lonej książki. Przychodzi poprostu, 
bv się „rozejrzeć w nowościach”. A 
że miłe zwyczaje naszych niektórych 
księgarzy nie pozwoliły im na spro- 
wadzenie jednych „nowości”, a in- 
ne „nowości' przechowują w piwni- 
cach, na „składzie głównym* — więc 
ów klient widzi tylko to, có chce 
księgarz by ujrzał... 

A niechno jaki śmiałek — autor; 
zdecyduje się własnym nakładem wy- 
dać książkę! Toż się nachodzi, by u- 
błagać nareszcie księgarza i przeko- 
nać go, że trzeba książkę dać do wit- 
ryny księgarskiej.... 

Nietylko więć nasze warunki gos- 
podarcze, ale i zwyczaje księgarskie 
wpływają na brak popytu na książkę. 
Skoro mowa 0 zwyczajach — trzeba 
dotknąć jeszcze jednej drażliwej ma- 
terjj — zwyczajów czytelników. 

Jedni z nich mają zwyczaj czyta- 
. 
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Rola i znaczenie wileūskiego radja W pracy kulturalno-ošwiatowej Š-P- Antonina Stefanja 
nad ludnością Ziem Wschodnich 

9 maja b. m. Rada Opiekuńcza Kresowa 
w Wiinie zorganizowała radjową audycję 
pokazową, przeznaczoną dla wsi, i rzuciła 
pytanie: „Czy stać Wilno na stale programy 
radjowe dla wsi?" Audycja wywołała bar- 
dzo ożywioną dyskusję, z której bardzo wy- 
ražnic zarysowały się olbrzymie zadania, 
stojące wobec nowej, niemej radjostacji wi- 
łeńskiej. 

Niestety, nikt z kierownictwa programo- 
wego radjostacji na dyskusji nie był i tych 
ciekawych głosów nie posłyszał. W wy- 
niku dyskusji powstała pewność, że Wilno 
stać na programy dła wsi i że bez uwzględ- 
nienia potrzeb wsi, radjostacja wileńska roli 
kuituralno-oświatowej nie odegra i będzie 
tylko coprawda bezy nie, torowała drogę 
radjostacjom wschodnim. 

    

4 __ Do spraw radjowych jeszcze powrócimy. 
Obccnie zaś podajemy referat p. Michała 
Obiezierskiego, wygłoszony po audycji po- 
kazowej w dn. 9 b. m. 

Dzisiejsza audycja radjowa — zorgani- 

zowana przez Radę Opiekuńczą — jest dru- 

ga. Jeszcze w lutym 1928 r. w tej samej sali 

odbył się odczyt demonstrowany  audycją 

na temat „Radjo a wieś,” z podkreśleniem 

czem jest radjo dla domów ludowych. By- 
1у to czasy, kiedyśmy wszyscy pokładali du- 

że nadzieje na wileńską falę radjową. Pa: 

wojewoda Raczkiewicz w ówczesnym wywia 

dzie podkreślił „duży i szybki krok na dro- 

dze kulturalnego i gospodarczego rozwoju 

nietylko naszego miasta, ile całej tej wiel- 

kiej połaci kraju, dla której Wilno z dawien 

dawna było stolicą duchową". „Odtąd”, mó- 

wił p. wojewoda „promienowanie tych twór- 
czych pierwiastków, które w różnych dzie 
dzinach życia stwarza Wilno, na obszar 

Ziem Wschodnich, może odbywać się ze 

szczególną intensywnością, a tem samem 

nastąpi jeszcze siiniejsze zcementowanie po- 

mniejszych środowisk życiowych Wileńszczy 

zny. miasteczek i wsi, z historycznym ośrod 

kiem tej ziemi t.j. Wilnem, co przyniesie po- 

żyteki i naszemu miastu i prowincji”. „Naj- 

większe jednak korzyści”, podług słów p. wo 

jewody Raczkiewicza „przyniesie radjo w 

dziedzinie gospodarczej przez udostępnienie 

drobnemu rolnictwu i przemysłowi najnow- 

szych zdobyczy gospodarczych za pomocą 

odczytów i pogadanek radjowych, systema 

tycznie prowadzonych przez siły fachowe, 
których nie brak w Wilnie 

Ówczesny rektor USB profesor Pigoń za- 

pewniał w wywiadzie, że „Uniwersytet Stefa 
na Batorego bezwątpienia weźmie udział w 

pracy radjostacji wileńskiej w dziale poga- 

    

+/ danck popularno naukowych z najrozmait- 

* szych dziedzin. Ustalony rozkład prelekcyj w 

porozumieniu z poszczególnymi pp. profeso- 

ram: uwzględniać będzie tematy, dotyczące 

Wilna i Wiłeńszczyzny, jak również wszel- 

kiegc rodzaju zagadnienia naukowe, nadają- 

ce się do spopularyzowania“. 

Dowódca I dyw. piechoty p. gen. Popo- 

wicz podkreślał wietkie znaczenie radjosta- 

cji wileńskiej dla pracy kulturalno - oświato- 
wej w wojsku. Zwracał uwagę na potrzebę 

zorganizowania odczytów "nadających się dla 

ogółu żołnierzy i wymagał by „kierownictwo 

radjostacji wileńskiej położyło największy na 

cisk na największe spopułaryzowanie odczy- 

tów i pogadanek naukowych. W przeciwnym 

iazie tracą one część swego znaczenia i sta- 

ja się niedostępnemi dla ogółu żołnierzy”. 

ówczesny kurator Ryniewicz w podobny 
sposób rolę radjostacji wileńskiej podkreślił, 

rokując szczególnie wielkie korzyści dla szkol 

uictwa powszechnego, 

Jak widzimy faia „435“ entuzjastycznie 

przyjętą zostałą przez wszystkie czynniki 

Wilnz, opierające sąd swój na niezbitym fak 

cie, że dla kraju pozbawionego komunikacji, 

o niskim poziomie kultury duchowej i go- 
spodarczeį radjo jest wynalazkiem  epoko- 
wym. Epokowość zaś tą jeszcze stokrotnie 

powiększała ta okoliczność, że kraj ten przez 
reformę rolną osłabiony został w promie- 
nowaniu jedynych naturalnych wartości ja- 

kiemi były dwory, oddając losy za jego przy 
szłość gospodarczą w ręce instruktorów. To 

też, gdy przed paru tygodniami spotkałem 
znajomego rolnika, który ubolewał nad tem, 

że Wileńskie Tow. Organizacyj i Kółek Rol 

* niczych zmuszone było wskutek ciężkich cza 

sów zredukować 40 proc. instruktorów rol- 

nych, spytałem —czy obliczył, ilu instruk- 
torów zredukowaliśmy w przeciągu 4 i pół 

łat egzystencji tadja stacji wileńskiej, nie da- 
jac Wileńszczyźnie dostatecznych audycyj 
o treści rolniczej?... Możeby który kolwiek 

z maszych działaczy na polu rolniczo - go- 
spodarczym rachunek ten przeprowadził, a 
sądzę, że da nam on ciekawy przyczynek do 
wejrzenia w panujące u nas stosunki tak 

zwanej kulturalno - oświatowejpracy dla lud- 

ności wiejskiej 
Aby scharakteryzować na czem ta praca 

polega biorę jako przykład Radę Opiekuńczą 
działającą przeważnie na pograniczu sowiec- 

kiem. Od pierwszej chwili t.j. od 1924 r. je- 
dyny i główny nacisk położono na zakłada- 
nie domów ludowych, uważając drogę za 
jedyną przy wychowaniu młodzieży  wiej- 

skiej W przeciągu lat sześciu nie daliśmy się 
skusić masowiemu  rozrostowi rozmaitych 
związków które szczyciły się setkami kół mło 
dzieży, gdyż nie ma nic łatwiejszego jak za- 
łożenie koła we wsi. Zawsze znajdzie się lep- 
Szy lub gorszy zarząd, który potrafi parę ra- 

zy do roku urządzić jakąś uroczystość opisa 
ną potem w gazetach zaieżnie od ambicji ini- 
cjaterów. O wiele zaś trudniej ukryć spiącz- 
kę domiu ludowego, który stale w sezonie je- 
sienno - zimowym sciąga pod dach swój mło 
dzież, domagającą się od kierownictwa po- 
gadanek oświatowych i gospodarczych. A 
domagania młodzicży o dalszy rozwój inte- 
lektualny z chwilą wzrostu szkolnictwa _po- 
wszechnego stają się tem natarczywsze, im 
bardziej codzienne życie zapadłej wioski od- 
bjega od warunków sprzyjających rozwija- 
niu się nabytych umiejętności czytania i pi- 
sania. Niedawno. wpadł mi do rąk artykuł 
Wojciecha Górskiego dyrektora gimnazjum 
św. Wojciecha w Warszawie w którym pi- 
sząc o szkole powszechnej założonej przez 
niego w odległości 35 wiorst od Warszawy 
tak powiada: „winienem nadmienić, iż przy 
szkole jest dom ludowy w którym odbywają 
się pogadanki zabawy, jest bibljoteka nie tyl 
ko dla młodzieży lecz i roiniczo - popularna, 
zakupiona przez włościan. Brak domów lu- 
dowych i bibljotek przy szkołach jest przy- 
czycą powrotu do analfabetyzmu. Powinny 
one być zakładane bez odkładania do jutra, 
przynajmniej narazie przy szkołach chociaż- 
by za pieniądze rodziców, których dzieci u- 
częszczają do szkoły”. 

  

Dziś potrzeba zakładania świetlic i do- 

mów ludowych, jako jedynie pewnych stoi 

głęboko sięgającej pracy i u nas na Zie- 
miach Wschodnich zatacza coraz szersze krę 
gi. W domach ludowych znajdują swe miej- 
sce: kółka rolnicze, spółdzielnie spożywcze, 
wytwórcze i kredytowe, straże pożarne róż- * 
ne stowarzyszenia młodzieży t.j. te wszyst- 
kie organizacje które mają za zadanie pod- 
niesienie wsi pod względem ideowym i ma- 

terjalnym, a które przez wzajemne zetknię- 
cie się w pracy wybornie oddziaływać mogą 
na swe stosunki międzyorganizacyjne, roz- 

wiewając masę uprzedzeń i nieufności, będą- 

cych nieraz przeszkodą w pracy, zbiorowej. 

Zrozumienie potrzeby domów ludowych 

konceintrujących życie. całej wsi we wszyst- 
kich dziedzinach przenika już nie tylko sfery 
kierownicze, a więc duchowieństwo, nauczy- 
cielstwo i ziemiaństwo, lecz w licznych wy- 
padkrach przezwycięża nieufność młodzieży 
wiejskiej, która często sama występuje z ini- 
cjatywa założenia w jej wiosce domu ludo 
wegy. 

Sam jednak dom jako pomieszczenie 
sprawy nie rozstrzyga. Droga pracy jest dłu 

ga i ciężka. W pierwszym okresie najwięk 
szem powodzeniem cieszą się- zabawy tanecz 
ne i inscenizacje teatralne. Wymagają one 
co prawda kierownictwa, lecz jako pozba- 
wione głębszych intelektualnych  zaintereso- 
wań są łatwiejsze do prowadzenia i mogą 

ograniczyć się rzadszemi odwiedzinami in- 
struktora oświatowego. Przychodzi jednak 
moment gdy zabawy i inscenizacje przesta- 
ją zadawalniać, i zjawia się potrzeba innego 
typu tozrywki — rozrywki umysłowej. 

Najbardziej pożądanym urozmaiceniem 
zajęć stają się odczyty z przezroczami, wy- 

głaszane przez prelegentów, lub dyskusje 
nad zagadnieniami interesującemi młodzież. 
Z praktyki i doświadczenia znanym jest fakt 
że dom ludowy już nieźle w przeciągu pier- 
wszych paru lat funkcjonujący, pęka w tem 
drugiem stadjum wskutek nieposiadania spo 
łecznej siły motorowej. | znów całą pracę 
trzeba zaczynać nanowo; instruktor rozjazdo 

wy, który już !iczył, że maszynę nakręcił i 

nastawił na własny lokalny motor, musi dużo 

drogiego czasu poświęcić, aby znowu spra- 

wę na właściwe tory skierować. Tylko ki!- 

koletnia stała praca instruktorska na współkę 

z miejscową siłą inteligencką daje możność 

stwierdzenia, że dom ludowy stanął samo - 

istnic mocno i trwać będzie. Tylko młodzież 

wychowana w domu ludowym stanowi skoor 
dynowaną całość i przedstawia z siebie war- 
tości społeczno - państwowe. 

Jeżeli jednak weżmiemy pod uwagę tę 
okoliczność, iż sił na miejscu zdolnych i chęt- 
nych do pracy społecznej jest mało, że do- 

jazd instruktora oświatowego przy znacz- 

nych odległościach jest bardzo utrudniony, 
pozatem krótki okres, nadający się do pracy 
wśród ludności rofniczej, ograniczający się. 
najwyżej do 6 miesięcy jesienno zimowych, 
wreszcie stan naszych dróg w dżdżyste je- 
sienne lub bezśnieżne zimy, to zrozumiałem 

TWORZE OWOCE DOW RORTZ ZWZ ÓACCZESZNTO WOODROW WODO ZE 
nia tylko z własnej, nabytej przez sie- 
bie książki. Robią na niej notatki, u- 
wagi, bo słusznie uważają, że tylko 
lektura z ołówkiem w ręku jest poży- 
teczną lekturą. Tego typu czytelników 
prawie dziś niema. Pokazują ich w 
księgarniach, jako okazy rzadkie, 
naprz. jak żubry w Puszczy Białowie- 
skiej. 

inni czytelnicy mają zwyczaj ko- 
rzystania z czytelni i wypożyczalni. 
Lektura książki, która przeszła przez 
tyle rąk i to książki cudzą własność 
stanowiącej — nie daje stanowczo 
ego smaku, co mają. czytelnicy pier- 

‹ książek z własnej 
* bibljoteki. 

1 jest wreszcie trzecia kategorja 
czytelników. — istna plaga ruchu ‚ а 
raczej bezruchu wydawniczego. Ci ma 
ja zwyczaj wypożyczania u kogoś 
ksiażki: u znajomego, przyjaciela, są- 
siada.... 

© Ileż — naprzykład — jest w Wil- 
nie osób o wysokiej kulturze społecz- 
nej i towarzyskiej Oraz o dostatnim 
trybie życia codziennego, osób wcale 
nie kupujących książki, niezależnie od 

  

  

tego, czy to powieść, czy dzieło nau- 
kowe, i, co najważniejsze, niezależ- 
nie od tego, że ich właśnie stać na 
nabycie książki. Tylko „že niema po- 
trzeby! 

Stać te osoby na teatr, na restau- 
rącję, na sporty, na zielony stolik w 
klubie, i stać oczywista na książkę — 
tylko, bagatela, brak zainteresowa- 
nia dla książki, brak czasu na jej lek- 
turę. Więc jeżeli naprawdę już coś 
wypadnie przeczytać, bo to ewene- 
ment chwili — to się pożycza książ- 
kę u znajomego i tyle... 

„ Dlatego to miłośnicy. książek, wła- 
ściciele prywatnych  bibljotek, ci, 
którzy mają poufny ; bliski stosunek 
do książki — w. bibljotekach swo- 
ich wywieszają nadpisy w. rodzaju 
tego: „Książek nie wypożyczam...* 

Te to warunki ekonomiczne nasze- 
go życia państwowego i te właśnie 
zwyczaje naszych księgarzy i czytel- 
ników współczesnych wpływają  de- 
prymująco na ruch wydawniczy u 
nas. W.P. 

  

się staną te trudności na jakie praca w: do- 

mu iudowym natrafia. 

Ale tu samo życie przez epokowy, jakby 

opatrznościowy dla naszego kraju wynala- 

zek, sprawę rozstrzyga najidea'niej. 

Odczyty wykłady, prasa, piśmiennictwo, 

czytelnictwo przez radjo znajdują swoje wła 

ściwe miejsce w dobrze i celowo zorganizo- 

wanej radjostacji. Sprawa jest tak jasna i 

prosta, że szkoda słów na komentarze. 
I gdyby nam zainieszkałym na prawidzi- 

wych Kresach pierwszego rozbioru 1772 г— 

w Mohylowszczyźnie, w 1907 roku, kiedyś- 

my z ramienia Mohyiowskiego Tow. Oświa- 

ty przed obcym moskiewskim rządem w prze 

ciągu dwóch lat za pieniądze społeczne za- 

tožvli 300 szkó: polskich, ktoś darował ta- 
ką maszynę rzez którą moglibyśmy z Mo- 

hylowa wygłaszać edczyty i pogadanki, sły- 

szare we wszystkich szkołach, to ręczę, że 

pomimo  nieposiadania w Mohylowie wyż- 

szej uczelni, kuratorjum z całym apartem sił 

szkolnych licznych organizacyj kulturalno - 

oświatowych, od których dziś aż się mąci w 

głowie, i dzisiejszego źwiązku. nauczyciel- 

ego liczącego na tysiące zrzeszonych człon 

ków — mielibyśmy już dawno wykłady uni- 

wersytetu ludowego wygłaszane przez radjo. 

I jeszcze za jedno ręczę, iż w kraju o tak 
wielkich brakach kulturalnych, w kraju tak 
dalece niezespolonym z resztą państwa, w 

kraju, który wszystkiemi swemi porami po- 

winien wchłaniać mysl i pracę poważną, na- 

pewno szlagier z warszawskiej Gastronomii 

lub płyta gramofonowa nie stanowiłyby do- 

minujących radjowych motywów. 

Może mi ktoś zrobić uwagę, żeśmy nie 

byli wówczas w tak licznym kontakcie o- 

byczajowo - rodzinnym z Zachodem, jak to 

ma miejsce dzig przez liczne rzesze kultur- 

tragerów pracujących u nas, którzy muszą 

znaleźć w swojskiej atmosierze chociażby 

chwilowy odpoczynak od zbyt poważnego 

Wilna. Jest w tem pewna racja, i dla tego 

też nie chcemy pozbawiać przyjemności na- 

żnego im po pracy odpoczynku: A ponie- 

aż stacja raszyńska, będąca u źródeł tych 

poszukiwanych uciech w stanie będzie w ka- 

żdej chwili zadowolnić nawet najwybredniej 

Szy gust, dobijamy się tylko o taki program 

dła naszej wileńskiej stacji, któryby dał roz- 
ważną i poważną pracę dla rozległych obsza- 
rów kraju, do których dosięgnąć dzis może 
wielki instruktor - nauczyciel jakim. jest ra- 

djo 

laki to musi być program? 

lak to już na początku poruszyłem -— ra- 

djo musi stać się instruktorem tych wszyst- 

kich poczynań wioski, które właściwe swe 
miejsca znajdują w domu ludowym, a które 

stanowia systematyczną pracę nad obywatel 

skiem wychowaniem młodzieży wiejskiej wi 

okresie od ukończenia: szkoły powszechnej, 

aż do służby wojskowejX, potem zaś opie- 

kują się rezerwista z jednej strony jako 0- 

brońcą kraju, z drugiej — jako młodym rol- 

nikiem, stawiającym pierwsze samodzielne 

kroki praktyczne. A więc odczyty, wykłady 

i pogadanki z dziedziny oświatowej, fachowo 

rolniczej wreszcie przysposobienia wojsko- 

wego i wychowania fizycznego. 

Kto z Wilna może ten program wsi do- 
starczyć? 

Sama dyrekcja wileńska Po!skiego Radja 
takiego programu nie stworzy, gdyż wycho- 
dzi on daleko po za ramy utartego szablo- 
nu trasmitowania programów warszawskich, 
które nawet w dziedzinie rolniczych pogada 
nek wymaganiom naszym nie odpowiadają, 

już chociażby ze względu na uszy słucha- 
czy nie nawykłe do odbierania wrażeń dźwię 

kowych mowy polskiej w takiej postaci, w 

jakiej one stamtąd dochodzą. Naturalnie coś 

nie coś od czasu do czasu i przez 

dyrekcję wileńską może być nadawane co 
zainteresuje wieś. Chodzi nam jednak nie o 

przypadkowość, lecz o program, który w ca 

łokształcie musi tworzyć cykl systematycznie 

kształcący dorastającą młodzież wiejską. 
Dont iudowy przynajmniej na miesiąc z gó- 
ry musi wiedzieć o dniu, godzinie i przed- 
miocie wykładu, aby odpowiednią sekcję mło 
dzieży zebrać, by również kierownik domu 
ludowego był przygotowany do wyjaśnień, 
których zawsze, w kraju zaś naszym w szcze 
gólności, wykłady radjowe wymagają. 

A!e czyż Wilno, posiadające tyle najroz- 
maitszych organizacyj oświatowych,  ro'ni- 
czych i wojskowych nie stać na własny pro-. 

gram radjowy? 

Otóż w teorji tak, praktycznie jednak wy- 

konanie wymaga omówień.  Organizacyj 

wszelkiego typu mamy w Wilnie aż za dużo, 

jednak do systematycznej pracy po za sfuzjo 

waremi organizacjami rolniczemi, które w 

stanie są dawać stałe odczyty, wykłady i po 
gadanki, resztę znamionuje tak wielkie roz- 

proszkowanie działań, iż przy obecnym ich 

stanie owocnej, prawdziwie państwowej pra- 

cy oczekiwać od nich nie można. 
Aby w dziedzinie oświatowej i PW i WF 

wileński program radjowy na należytej sto- 
pie postawić, należy uczynić wiysiłek skoordy 

nowania prac tych licznych związków, które 
te działy prowadzą i mają zarządy swe w 
Wilnie. A więc w dziedzinie oświatowej: Ra- 
dy Opiekuńczej, Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem 
Wschednich, Związku Młodzieży Wiejskiej, 
Związku Obywatelskiej Pracy Kobiet, Związ- 
ku Gespodyń Wiejskich, Związku Osadników 
Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Po- 
wszechnych, Stowarzyszenia Chrześcijańsko- 
Narodowego Nauczyciei Szkół Powszech 

nych, Związku Strzeleckiego Polskiego Bia 
łego Krzyża, Związków Spółdzielczych, Pol 
skiego Tow. Krajoznawczego, Związku Te- 
atrów Ludowych, Ognisk Kolejowych etc. etc. 
W dziedzinie zaš PW i WF tych sięgających 
30-tu stowarzyszeń i związków, które wcho- 
dzą do Federacji. 

Dyrekcja „Polskiego Radja* musi udzie- 
lić stałych dni i godzin na program dla wsi. 
Musi bliżej zainteresować się rolą radja w 
domach ludowych w rozmaitych strefach 
Zien: Wschodnich, od pogranicza sowieckie- 
go poczynając. W erze kosmopolitycznego 
liberalizmu radjo wileńskie musi się oprzeć na 
własnym rodzimym programie, by przez bez 

      

Sottan 
Po długiem, bogatem 'w: zasługi życiu, 

zmarła w Ketach w 74 roku życia odługołet- 
nia przełożona Generalna SS Zmartwychwsta 
nia Pgo. Młodość swą spędziła na Białorusi 
w majątku rodzinnym, gdzie mimo represje 
rządu rosyjskiego uczyła w sekrecie dzieci i 
ludność wiejską — ой r. 1880 — 1897 pra- 
cuje w Wilnie. Mimo tytułu hrabiowskiego, 
jest zawsze szczerą demokratką i działal- 
ność swą rozwinęła wśród ubogich miasta, 
niosąc chleb i słowo pociechy — a tak wśród 
biednych jak i sfer inteligentnych szerzy zasa 
dy Chrystusowej miłości uświadamia zasady 
narodawo i budzi warę w zmartwychwstanie 
Polski. 

„Pochodzę z Kresów, ale tylko: Polskę u- 
ważam za swą Ojczyznę i tylko ją kocham 
nad życie" — powtarzała często. 

Działalność p. Sołtan znaną była w na- 
szem mieście i niejeden pamięta jeszcze tę 
poważną, skupioną postać, nie żałującą tru- 
du i czasu dla drugich, zapatrzona w nie- 
ziemskie ideały. 

Odrzuciwszy b. dobrą partję, gdyż nie 
czuła powołania do życia w małżeństwie — 
wstępuje do Zgromadzenia SS -Zmartwych- 
wstania Pgo. pociągnięta jego duchem de- 
mokratycznym i apostolskim. W przebraniu 
świeckiem, ukrywając swój charakter przed 
rządem, rozwija swą działalność w byłem 
Królestwie. е 

Do domu p. Sołtan w Częstochowie cią- 
gną zastępy kobiet z Kresów, z Litwy i U- 
krainy, by nauczyć się w czasie rekolekcji 
życia wewnętrznego. - 

A potem gdy zorganizowała internaty dia 
dziewcząt w Warszawie, pracowała z ta- 
kiem zrozumieniem potrzeb dziewiczęcej du- 
Szy i potrzeb Ojczyzńy, że imię Jej było sy- 
nonimem prawdziwej patrjotki - wychowaw- 
czyni. 
A r. 1913 stanęła na czele Zgromadzenia 

i kierowała niem do 1926 r. Założyła między 
innemi seminarjum nauczycielskie w Warsza- 
wie, które mieści się wraz z gimnazjum żeń. 
w pięknym domu na Żoliborzu. 

Czas wojny przebywa w Ameryce, wal- 
cząc z amerykanizacją społeczeństwa i za- 
konów — swemi wpływami i przykładem u- 
uczyniła b. wiele dla tamtejszej Polonii. 

Z radością wraca do odrodzonej Ojczyz- 
ny i znowu skupia około siebie młodzież z 
SS zakonu, nadają im nowego ducha w wy- 
chowaniu, zrywa z rutyną, szablonem, for- 
malistyką i dewocją. „Wychowajmy naj- 
pierw człowieka, nie żądajmy więcej niż Sam 
Bóg, dajmy wysokie ideały i nie narzucajmy 
tylko działajmy na przekonanie — о® Jej 
zasady. ‚ я 2 

Do najpieknieįszych chwil w Jej žyciu 
należał dzień przyłączenia Wilna do Polski. 

Nad biurkiem Jej zawsze wisiał obraz Mat 
ki Boskiej Ostrobramskiej, sama marzyła, by 
móc jeszcze zobaczyć wolne Wilno. Niestety, 
śmierć po długiej chorobie zabrała ją z zie- 
mi, ale pamięć jej powinna być przekazana 
potomnym — „Bałam się zakonów — mó- 
wiła — a jednak widzę, że można w habicie 
gorąco kochać Ojczyznę i służyć jej pożyt- 
kiem —znajdując szczęście i pokój nieziem- 
ski“. 

Cześć Jej pamięci. Т. 

FILM i KINO 
HOLLYWOOD: KRÓL PARYŻA. W ROLI 

GŁÓWNEJ IWAN PETROWICZ. 

Nieco wallace'owaty, detektywistyczno- 
awanturniczy romans fiłnowy, według po— 
wieści Jerzego Ohneta. 

Wykolejeniec życiowy, utrzymujący się 
z płatnego obtańcowywania na dancingach 
podstarzałych dam (fwan Petrowicz) wpa- 
da w sidła szulera i szantażysty, który chce 
wyzyskać jego piękną powierzchowność i 
arystokratyczne maniery, dla swoich celów. 
Czyni z niego Króla Paryża — granda hisz- 
pańskiego, który musi zdobyć serce, a z 
niem i mijony pewnej leciwej już, ale żad- 
nej jeszcze wrażeń, „duchessy*, tytułowa- 
nej niewiadomo dlaczego w napisach pol- 
skich hrabiną. Sprawa jest począfkowo na 
dobrej drodze, alę potem oczywiście powikła 
się: znajdzie się jakiś detektyw i policja, 
szantażysta ratuje się ucieczką, grand hisz- 
pański również. Przyjdzie mu jednak nieo- 
czekiwanie z pomocą namiętna duchessa, 
która, jak się okazuje, naprawdę i całkiem 
idealme pokochała tragicznego awanturni- 
ka. Otrzyma on od niej w krytycznym mo- 
mencie i dużo pieniędzy i paszport zagrani- 
czny, aby wyjechać za ocean i rozpocząć 
„nowe życie”. Nie wiemy, jakie ono będzie, 
ale autor scenarjusza i reżyser chcą, abyś- 
my uwierzyli, że extancerz i grand odrodzi 
się duchowo, bo jest w gruncie rzeczy naj- 
lepszym czowiekiem, tylko ułomnym i nie- 
uczciwym z konieczności. Duchessa będzie 
dumna ze swej wspaniałomyś!ności, będzie 
romantycznie tęskniła i może kiedyś spot- 
kaja się znowu. 

o wszystko. Ot, taki romans z życia 
„wybitnych sfer towarzyskich stolicy", cał- 
kier w stylu ostatnich wiadomości. Film w 
każdym razie kasowy, dla szerokich mas. 
Zrobiony sprawnie, intrygująco niekiedy, mon 
tażowe, rozwijający fabułę | błyskawicznie, 
doskonałe pod względem technicznym. Pięk 
ne zdjęcia Marsylji i Paryża, stylowe wnę- 
trza, dużo triców i efektów. Iwan Petrowicz 
doskonały zarówno w roli obdartusa jak i 
arystokraty. 

Cenzura z przyzwyczajenia i tu wycięła 
coś niecoś, o czem świadczą wystawione fo- 
*osv. Ale tym razem dała rekompensatę: 

  

    

wstawiła dla propagandy polski śpiew H. Li- 
powskiej. Słyszym „Gdyby rannem słonkiem* 
w salonie paryskiej księżny. Se non ć > 

Ё. ė male trovato. 

  
, — Świat — Nr, 19 — „U źródeł zdro- 

wia” — szereg artykułów i. wielka . ilość 
ilustracyj, zaznajamiają czytelnika z naszemi 
uzdrowiskami. ŻnAńa podróżniczka p. J. 
Toeplitz-Mrozowska daje fragment swiych 
wrażeń podróżniczych p. t. „Jeziora i góry 
Pamiru“. O życiu paryskiem pisze J. Ė. 
Skiwski, J. St. Cezar daje ciekawy artykuł 
o programie gospodarczym Sowietów. Bo- 
gata kronika. S 

La Pologne —Nr. 5 — K. Smogorzew- 
ski rozważa stanowisko Polski wobec An- 
schluss“u. ]. Topass daje syswetkę Z. Nał- 
«owskiej, prof. St. Wędkiewicz robi prze- 
gląd współczesnych historyków polskich. 
Bogata, doskonale redagowana kronika. 

Centralnaja Jewropa. --Nr. 5— numer 
odźwierciadlający praskie życie kulturalne 
„doby, dzisiejszej. 

planowe krzyżowanie form i idej które za- 
wsze dawały pokurcze, nie zabić jedynego 
zródła harmonji charakteru i stylu. 

Za przyszły jednak rodzimy program i je- 

go wykonanie odpowiedzą miejscowe orga- 

nizacje społeczne, rożnicze i wojskowe. 

Michał Obiezierski.   

3 

W dniu 15 maja b. r. o godz. B-ej rano, cdbędzie się w Kościele 
po-Trynitarskim na Antokolu nabożeństwo żałobne za duszę 

spe 

plut. KRUBY STEFANA 
z 1 p. a. p. Leg. 

oczem zawiadamiają 
Podoficerowie 1 p. a. p. Leg. 

PERLA ОЛЕ 

Powstanie Koła miejskiego BBWR w Wilnie 
W piątek dnia 8 maja odbyto się w 

lokalu przy ul. Zawalnej 1 zebranie or 
ganizacyjne miejskiego koła BBWR 
przy tłumnym udziale członków i goś- 

ci. z 
Zebranie otworzył poseł dr. St. Bro 

kowski, na którego propozycję wybra- 
ny został przewodniczącym inż. H. 
Jensz, sekretarzem dr. A. Hirschberg. 
Referat organizacyjny wygłosił red. Fr. 
Świderski „który przedstawił zasady or 
ganizacyjne BBWR. W mającem być 
utworzonem kole m. Wilna przewidu- 
je się koła środowiskowe, dzielnicowe i 
trzy sekcje: kulturalno - oświatowa, go 
spodarcza i samorządowa. 

Referat o sytuacji politycznej j pra 
cach klubu BBWR wygłosił poseł dr. 
St. Brokowski. Analizując obecny o0- 
braz polityczny, nawiązał mówca w głę 

bokiem wywodzie do tradycji niepodle- 
głości, wykazując w nich analogje hi- 
storyczne doby bieżącej. 

W dyskusji zabierali głos pp. Ko- 
robczyński, Wójcicki, Rubczyński j in- 
ni oraz dla udzielenia odpowiedzi pos. 
dr. Brokowski į red. Świderski. : 

Zgromadzenie zakończyło się u- 
chwałą utworzenia koła m. Wilna, oraz 
wyborami zarządu, do którego weszli 
pp.* inż. Henryk Jensz — prezes. Mie- 
czysław Matuszkiewicz, Marjan Bier- 
nacki, Aleksander Żyłko, wiceprezesi, 
Eljasz  Įutkiewicz, skarbnik Adolf 
Hirschberg — Sekretarz, oraz członko 
wie: Eugienjusz Kozłowski, pr. Alekan 
der Safarewicz, Zofja Landauowa, He- 
lena Proficowa, Norbert Trzaska - Po- 
krzewiński, Leon Krawacki, Jan Łazare 
wicz, Bronisław Olechnowicz i Kazi- 
mierz Młynarczyk. ы 

  

inspekcja sanitarna Dzisny 
BILANS ZNISZCZENIA — ŚRODKI ZARADCZE 

W dniach 7 — 9 maja br. naczelnik Wy- 
działu Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego dr. 
H. Rudziński przeprowadził wraz ze staro- 
stą p. Jankowskim szczegółową inspekcję sa- 
nitarną m. Dzisny dotknietego klęską _po- 
wodzi. 

Większa część miasta uległa znacznemu 
zniszczeniu, 12 domów spłynęło do Dzisny 
psodczas powodzi, około 70 domów i prawie 
wszystkie studnie w mieście uległy zniszcze- 
niu i zanieczyszczeniu, około 400 osób pozo- 
staje bez dachu nad głową i zmuszone jest 
przez dłuższy czas mieścić się w schroni- 
skach lub namiotach. 

W celu zapobieżenia wybuchu epidemji 
'wszelkich chorób zakaźnych w mieście zosta 
ły wydane (daleko idące zarządzenia: opra. 
cowano szczegółow$ plan odczyszczania mia 
sta + studzien, sprowadzono do Dzisny od- 

dział dezyniekcyjno kąpiełowy Czerwonego 
Krzyża oraz aparat (beczkowóz) do chloro- 
waria wody, zorganizowano w różnych dziel 
nicach miasta rozdawanie ludności przez cały 
dzien gotowanej wody -do picia, rozpoczęto 
naprawę i odkażanie studzien na co ma być 
udzielona większa zapomoga rządowa; lud 
ności rozdaje się szczepionkę Besredki prze- 
ciwko durowi brzusznemu w postaci pigu 
łek. Epidemja duru plamistego wybuchła w 
miesiącu kwietniu w okolicznych wsiach ko- 
ło Dzisny, zawdzięczająac pracy Państwowej 
Kołumny Epidemicznej i obecnie wy: w 
ostatnim tygodniu zarejestrowano 3 nowe 
przypadki zachorowania we wsi Bondarcy, 
gm. Mikołajewskiej i 1 k we wsi Cie: 
szyńo gm. Jażnieńskiej. mieście Dziśnie 

A na dur plamisty dotychczas nie 
yo. 

  

W Bazylice postawiono pompy 
WODA Z PODZIEMI NIE CHCE USTĄPIĆ I USZKADZA FUNDAMENTY 

W czasie powodzi woda przesiąkła do podziemi Bazyliki, wyrządzając 
pewne szkody w grobowcach. Przypuszczano jednak, że z chwilą, gdy po- 
wódź minie, woda sama ustąpi i niezajdzie potrzeba jej usuwania. Stato 
się inaczej, mimo że Wilja dawno już wróciła do swegokoryta, pi- 
wnice Bazyliki znajdowały się wciąż pod wodą, która poczęła zagrażać fun- 
damentom. 

Władze kościelne zwróciły się wobec tego do Magistratu o pomoc i na 
Skutek tej interwencji wczoraj rano ustawiono w kościele eeepompe, która usu 
wa wodę na zewnątrz. Prace nad osuszaniem podziemi potrwają kilka dni. 
  

  

KRONIKA 
       

  

    

ŚRODA 
Dzis 13 W. s. g. 3 m. 17 

is 5. 87 15 

Wnieb. P. 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU MĘTE- 
OROLOGIJI U.S.B. W WILNIE 

x dnia 12. V. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 768 
Temperatura średnia -l- 12 

Temperainra najwyższa -|-16 

Temperatsrs najniższa -l- 1 

Opad w mm. — 
Wiatr: połudn.-wschod. 

Tendencja: spadek 

Uwagi: pogodnie 
  

NABOŻEŃSTWA 

— Wileńskie Sodalicje Marjańskie. W 
dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, dn. 14 
maja, odbędzie się o godz. 9 rano w Ostrej 
Bramie Msza św. wileńskich Sodalicyj Ma- 
:janskich. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej e 
mików podaje do wiadomości członków, że 
we czwartek, dm. 14. 5. 1931 r. o godz. 8 ra- 
no odbędzie się w' kaplicy sodalicyjnej przy 
ul. Wielkiej 64 nabożeństwo sodalicyjne, po 
czem w sali sodalicyjnej przy ul. Wielkiej 
64 odbędzie sie Walne Zebranie  Sodalicji. 
Na porządku dziennym sprawozdanie ustę- 

pującego oraz wybory nowego Zarządu. 

‚ KOšCIELNA 
— Przyjazd arcybiskupa prawosławnego 

Aleksego do Wilna. W najbliższych dniach 
ks. arcybiskup grodzieński Aleksy udaje się 
do Wilna z ramienia ks. metropolity Djoni- 
zego celem odwiedzenia ks. arcybiskupa wi- 
leńskiego Teodozjusza, o którego chorobie 
podawaliśmy wiadomość onegdaj. 

— Wobec choroby arcybiskupa Teodoz- 
jusza ks. metropolita Djonizy udzielił sto- 
sownych wskazówek  Konsystorzowi Die- 
cezjalnemu Wileńskiemu co do organizacji 
zarządu diecezją i trybu załatwiania spraw 
na czas choroby ks. arcybiskupa wileńskiego 
Teodozjusza. (PiP) į 

URZĘDOWA 

— Zjazd starostów. P. wojew. Kirtiklis 
woeżwał na środę 30 b. m. do Wilna wszyst- 
kich starostów powiatowych. W tym dniu 
0 godz. 11 w urzędzie woj. odbędzie się kon- 
ferencja, na której starostowie złożą SzCcze- 
gółowe sprawozdanie ze stanu powodzi i 
rozmiaru szkód, rwyrządzonych przez powódź 
na terenie poszczególnych powiatów. 

MIEJSKA 
— Choroba wiceprezydenta Czyża. Wo- 

bec tego, że wiceprezydent Czyż -zachoro- 
wał, jako: przedstawiciel Wiłna na zjazd 
przedsiębiorców wodociągowych wyjechał 
ławnik p. Żejmo. 

—- Referat wojskowy Magistratu. Działa- 
jac w myśl rozporządzenia MSWojsk w spra 
wie wczesnego powiadomienia rezerwistów 
© terminie ćwiezeń rozpoczął już  rozsylač 
powiadomienia oficerom rezerwy, powoła- 
nym w tym roku na ćwiczenia. 

Akade- ^ 

-— 40.000 złotych dła poszkodowa 
nych od powodzi. Bank Gospodarstwa 
krajowego powiadomił Magistrat, że 
zgadza się wyasygnować 400.000 zł. 
na udzielanie pożyczek osobom, któ- 
rych domy ucierpiały od powodzi. 

— Spis pracowników komunalnych. Min. | 
spraw wewnętrznych nadesłało do woje- 
wództwa okólnik, w którym poleca nade- 
słanie do dnia 20 b. m. danych, dotyczących 
liczby pracowników komunalnych, zatrudnie 
nych na terenie województwa. Wykazy te 
obcimą pracowników komunalnych i funk- 
cjonarjuszów niższych zarówno etatowych, 
nie tych pracowników według grup uposa- 

jak i kontraktowych, oraz podadzą uposaże- 
żenia funkcjonarjuszów państwowych. 

„ — Badanie wody. Centralna Komi- 
Sja lekarska powołana do przeprowa- 
dzania: analiz wody w studniach poło- 
żonych na terenach objętych powodzią 

Ustalono, że woda w wodociągach 
miejskich pozbawiona już jest bakte- 
ryj chorobotwórczych, a przez to samo 
nadaje się do użytku natomiast badania 
wody w studniach prywatnych wykaza 
ły. że jest ona jeszcze zanieczyszczona. | 

„ — Nowy goiach Ośrodka Zdrowia. Przed 
kilku dniami Magistrat rozpoczął budowę 
nowego gmachu Ośrodka Zdrowia przy ul. 
Kijowskiej. ‹ 

Xoszta budowy pokryje miasto oraz fun- 
dacia Rockiellera, przyczem Magistrat wy-- 
asy gnował już na ten cel 70.000 zł. 

— Szczepienie ospy. Począwszy od 15 
maia będzie się odbywało bezpłatne szcze- 
Į e ospy, codziennie z wyjatkiem niedziel - 
i śviąt od godz. 12 do godz. 1 w pomie- 
"zczeniu Pogotowia Ratunkowego (ul. Do- 
minikańska Nr. 2) i w Ośrodku Zdrowia) 
(Wielka Nr. 46). 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 
— Doniosły okólnik Zw. Kas Chorych. 

Ogólaopaństwowy związek kas chorych 
rozesłał do wszystkich kas i związków okrę- 
gowych ogólnik o iwytycznych w sprawie 
stosowania. preparatów arseno-benzolowych 
w chorobach wenerycznych. 3 

Okólnik zawiera 23 punkty, określające 
warunki i okoliczności, w jakich stosowanie 
tych preparatów jest wskazane. 

Wydanie zarządzeń tych posiada wielkie 
znaczenie dla lecznictwa kasowego i przyczy 
m Się niewątpliwie do ulepszenia walki ze 

strasznemi chorobami, zwłaszcza, że na pro- 
wincji wielu lekarzy, nie będących specjali- 
stami, musi przecież niejednokrotnie leczyć - 
kiłę i inne choroby. 
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AKADEMICKA 
— Akademicka Drużyna Harcerska. We 

czwartek, 14 maja o godz. 19 odbędzie się 
zbiórka drużyn przy ul. Zygmuntowskiej 16 
z następującym porządkiem dziennym: 7 

£ sprawy bieżące; 2. sprawozdanie z 
wycietzki-na Łotwę; 3. sprawa zjazdu wal- 
nego Oddz. Wil. 4, sprawy wakacyjne; 
5. wolne wnioski. 

SZKOŁNA 
— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego męskiego im. T. Zana w 
Wilnie — Ostrobramska 29 —podaje do wia | 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-ej)    
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Zwolnienie z więzienia adw. Steckiewicza 
śledztwo w sprawie Towarzystwa Szkoły Białoruskiej wśród członków której u- 

jawniono agitatorów komunistycznych, zostało ukończone. Prezesa T. Sz. Biał. adwokata 
Steckiewicza zwolniono z więzienia warunkowo, do czasu rozprawy sądowej. Drugi ra- 
dykalny działacz komunizijący dr. Marcinczak znajduje się nadał w więzieniu. 

Skrytobójcze morderstwo pod Horodyszczem 
  

Tajemnicze zabójstwo przez postrzelenie, dokonane na osobie trzy dziestoletniego 
Anteniego Dziegiela, mieszkańca wsi Wielkie Sioło. Mord został popełniony w Wielkim 
Siole, cdległem od niespełna 2 kilometry od m-ka Horodyszcze baranowickiego powiatu. 
Krytycznego wieczora zamordowany Antoni Dziegiel po powrocie z Horodyszcza gdzie 
odbywał się doroczny jarmark, wyszedł z domu na ulicę i tu został skrytobójczo zastrze- 
%cny. Policja niezwłocznie wdrożyła dochodzenie a nazajutrz w godzinach południowych 
na miejsce zbrodni przybył z Baranowicz sędzia śledczy 1 lekarz powiatowy dr. Czyż, 
który: sekcjonował zwłoki. 

Silne podejrzenie o dokonaniezabójstwa padło na Bazylego Sieńka, przyrodniego 
brata zamordowanego, między którymi istniały nader zaostrzone stosunki na tle podzia- 
łu gruntu. 

„Złoty sztandar” przed Sądem 
TERRORYSTYCZNA BOJÓWKA ZŁODZIEJSKA 

Przed sądem Okr. stanęła wczoraj bojówka złodziejska,  zorganizowa- 
na w związek „Złoty sztandar*. Zadaniem bojówki, rekrutującej się wyłącz- 
nie z b. członków sławnego „„Bruderferejnu'* było unieszkodliwianie niewygod 
nych dla związku osób i rozprawianie się ze złodziejami, którzy wyłaniali 

_ się z pod rozkazów bandy. Bojówkę. na czele której stał groźny włamywacz 
Lewinson, znany z licznych procesów złodziejskich, ujęto w czasie gdy usi- 

- łowała wykonać wyrok sądu złodziejskiego na członkach związku rzeźników- 
żyhiów braciach Wojciukach, gdy ci przechodzili ul. NawoSgródzka w noc z 
Т па 2 stycznia r. bież. 

Lewinsona i jego trzech kamratów skazano na 6 lat więz. 
jednego oskarżonego zaś uniewinniono. 

każdego, 

Zuchwały napad rabunkowy na folwark 
BANDYCI WDARLI SIĘ W BIAŁY DZIEŃ. 

Wczoraj w południe trzej nieznani narazie sprawcy dokonali zbrojnego 

napad li na folwark Huta pod Lidą własność p. Adolfa Paszkiewicza. 
Ё Rabusie wybrali odpowiedni czas, kiedy nikogo z mężczyzn w domu nie 
było i sterroryzowawszy służbę przystąpili do plądrowania. Łupem bandytów 
stała się biżuterja, dolary, złote pol. i ruble srebrne. Bandyci po dokonaniu 
rapunku zbiegli w okoliczne lasy. Z komendy policji w Lidzie wysłano pościg. 

Pogrzeb Pirockiego odbył się 
pod ochroną policji 

KOMUNIŚCI CHCIELI WYKORZYSTAĆ GO DLA MANIFESTACJI. 
P: b komunisty Pirockiego miat sie odbyć w dniu dzisiejszym. W ostatniej chwi- 

li jednak władze bezpieczeństwa Otrzymały informacje, że towarzysze partyjni zmarłego 
mają zamiar wykorzystać pogrzeb dla cełów agitacyjnych i urządzenia demonstracyjnego 
pochodu przez miasto ze zwłokami Pirockiego. 

Wobec tego zwłok rodzinie nie wydano i pogrzeb zarządzono na wczoraj na godz. 
5 rano. 

adoptowany gdy był jeszcze dzieckiem). 

W chwili, gdy wóz żałobny zajechał przed kostnicę szpitała św. Jakoba ciało zmar- 
о iesi na ulicę i ułożono na wozie. 

Do udziału w kondukcie dopuszczonojedynie najbliższą rodzin 
matkę zmarłego Blumentalową (zmarły nosił inne nazwisko, bowiem 

a w tej liczbie i 
rzez Pirockich był 

Mimo wczesnej pory, w pobliżu szpitała zebrała się jednak grupka komunistów, 
która w przyzwoitej odległości asystowała pogrzebowi aż na cmentarz żydowski. Spokoju 
nigdzie nie zakłócono. 

Przed grobem Pirockiego czuwała policja. 

Śmierć DZ” który mimo młodego wieku był wybitną osobistością wśród miej 
scowych wywrotowe: 'w, wywołała zrozumiałe poruszenie i próby manitestowania swego 
współczucia z racji wypadku. Przedwczoraj z tego powodu usiłowano urządzić demon- 
strację na ul. Niemieckiej, nocy zaś wczorajszei znaleziono w śródmieściu sztandar 
wypisanemi na niem- wyrazami współczucia. 

z 

Towarzysz o ąo i wieziony z nim razem z Białegostoku do Wilna na rozpra- 
wę za wznoszenie okrzyki 
Sąc Okr. na 3 lata 

Sprawę 

dosości, że egzaminy eksternów na dyplom 
nauczyciela szkół powszechnych _rozpocz- 
ną się w dniu 26 maja br. o godzinie 13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Dzisiejsza Środa Literacka będzi: 

wielkim  wieczorems autorskim. dziewięciu 
literatów wileńskich. Usłyszymy liczne naj 
nowsze ich utwory wierszem i prozą, do- 
iąd niedrukowane. Czytać będą własne rę- 
kop.sy: panie: Dobaczewska, Masiejewska, 
Romer - Ochenkowska i Wokulska, oraz pa 
nawie: Bujnicki, Hulewicz,  Łopalewski, 
Piotrowicz i Wyszomirski. 

wstep dla wszystkich, dochód na Dar 
Narodowy 3 Maja. Początek o 8 m. 30 w. 

"w siedzibie Związku Literatów, Ostrobram- 
ska 9, w głębi dziedzińca na pierwszem pię- 
ze: 

— Wieczór Literatów  Wileńskich. Na 
Dar Narodowy Polskiej Macierzy Szkolnej, 
odbędzie się dziś, środa dn. 13 maja w lo- 

_ kalu Związku Literatów, przy ul. Ostrobram 
skiej 9. Bilety nabyte na wieczór sobotni, 
zachowują swą ważność, pozatem karty 
wstępu można otrzymać na miejscu. Pu- 
błiczność wileńska będzie miała możność 
usłyszeć niedrukowane utwory najwybitniej- 
szych autorów wileńskich, gdyż dziś wstęp 
bez ograniczeń. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
„XV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
środę dnia 13 maja 1931 roku o godz. 20- 
tej w sali własnej przy ul. Zamkowej nr. 24. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie protoku 
łu ostatniego posiedzenia. 2) Prof. dr. Or- 
lowski: Wskazania do leczenia chorych w 

_ adrojawiskach krajowych. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Dono 

simy, że w dniu 14 b. m. o godzinie 6-tej 
odbędzie się zebranie pod tytułem: „Dzień 
Dziecka" w Sali Miejskiej przy ul. Końska 

— 1 о następującym programie: || 
— 1 Odczyt: „Zasady odżywiania dzieci” 

— wygłosi dr. Alina Trusiewiczówna. 
я II. Feljeton „Chtopcy i dziewczynki“ 

х \пуд';п!овх Wanda Mackiewiczowa. 
“ . Feljeton „Troski macierzyńskie" 

wygłosi Kazimiera Aleksandrowiczowa. 
IV. „Pogadankę „Mody dziecięce" 

„ głosi Helena Staromiejska. 
2 ištaijai czynny na miejscu od godzi- 

ny 5, 
° — — Walne zebranie woj. Zrzeszenia Zw. 
Pracy Obyw. Kobiet, odbyte w Wilnie, w 

ub. niedzielę, zagaiła przewodnicząca Zrze- 
szenia, poseł J. Kirtiklisowa sprawozdaniem 
z działalności Związku, który rozwija się 

' pomyślnie. Zebranie zaszczycili swą obecno- 
ścią J.E. ks. arcybiskup Jałbrzykowski, J.E. 
ks. biskup Michalkiewicz, p. wojewoda, 
 przedstąwiciele władz i in. Przemówił ]. Е. 
ks. arcybiskup  |aibrzykowski, wyrażając 

_ się 7 życzliwem uznaniem o pracach Związ- 
ku. P. wojewoda Kirtiklis podkreślił, że pod 
czas swych podróży inspekcyjnych _ miał 

_ sposobność stwierdzenia, iż oddziały Związ 
ku na prowincji pracują usilnie, rozwijając 
pożyteczną działażność na polu opieki nad 
dziećmi i w innych dziedzinach. Zachęcał 
członkinie do dalszej pracy. Następnie witali 

lazd reprezentanci organizacyj  społecz- 
ych m. in. poseł Dobosz (Stow. naucz. 
k. powsz.) dyr. Ciozda, (Macierz Szk.) |. 

E. ks. biskup Michalkiewicz, przypominając 
iż kobiety polskie zawsze stały na straży 
polskości Kresów, życzył pomyślnych obrad. 

> Po przemowach powitalnych nastąpiły 
referaty: p. dr. Rostkowskiej o działalności 
„Związku w dziedzinie produkcji, p. Hillero- 
wej o wychowaniu obywatelskiem, p. Woj- 
ciechowskiei o opiece nad matka i dziec- 
kiem. Po reteratach żoczyły się obrady me- 
rytoryczne. 

POCZTOWA | L ledi ES 

“| — 5 weksli razem miożna dać poczcie na 
| inkaso. Ministerstwo poczt i telegrafów wpro 
— wadziło zniżone opłaty pocztowe od t.zw. „Ii 

ha, 

Wy- 

    

    

   

   

   

    

w po wyroku, Lipman Mirkin zastał wczoraj skazany przez wil. 

współoskarżonego Pirockiego jawiadomo odroczono do czasu oficjalnego 
jego śmierci, Wówczas zostanie ona umorzona. 

ЕЗВНИМРЕЛОВОТНЫК ЫЛО ТЕСОБ ЯОЕНОНА ROR RIZR BOZE WPRO SZK RERKAEC ZY EOB 6) 

stówi zleceniowych*. Pod mianem „listu zle 
ceriowego“ rozumie się inkaso weksla lub 
kilku weksli za pośrednictwem poczty. 

Nowy przepis, jakkotwiek w _ opłatach 
wprowadza tylko względne korzyści — w 
istocie wnosi znaczne udogodnienia dla inka 
sujących należności weksłowe za pośrednic- 
twem poczty. Przedewszystkiem więc opłata 
ud jednego „listu zteceniowego* wynosi 75 
groszy, a nię jak dawniej I zł.25 gr.; pod 
mianem jednego listu rozumie się zlecenie do 
ik ści 5 weksli jednocześnie płatnych pod tym 
saniymi adresem, lub w tej samej wsi,*gmi- 
nie, miasteczku lub mieście. 

Tesmin płatności weksli w „liście zlece- 
niowym' — musi być jeden lub bardzo zbli- 
żony. Wystawcy mogą być rozmaici. 

G zmianach tych szersza publiczność ma- 
ło wie i w daiszym ciągu nalepia na list zna 
czki wartości I zł. 25 gr.; często manifestu- 
jąc cwoje oburzenie, gdy od każdćgo zwró- 

nego listu poczta żąda opłaty gr., co 
jest zgodne z nowemi przepisami. 

— Wycofanie jubileuszowych zna- 
czków pocztowych, fałszowanych przez 
aferzystów łódzkich. Pisaliśmy wczo- 
raj że na terenie Wilna nie ujawniono 
znaczków pocztowych fałszowanych w 
Łodzi, a rozpowszechnionych we wszy 
stkich większych miastach Polski. Mi- 
mo że falsyfikaty nie dotarły do Wilna 
władze pocztowe zarządziły, by do cza 
su całkowitego wycofania podrobio- 
nych znaczków wstrzymana została 
sprzedaż 25-cio groszowych znaczków 
emitowanych z racji 100-letniej roczni- 
cy powstania listopadowego. 

O powyższem powiadomiono wszyst 
kie urzędy i ajencje na terenie Wil. 
Dyr. Poczt. 

   

RÓŻNE 

— Po dniach uroczystych... Kongres Eu- 
charystyczny został zakończony. Uroczysty 
wygląd miasta ustąpił miejsca codziennej 
powszedniości. Zniknęły flagi z kamienic 

wileńskich, pozdejmoano ich dekoracje. Opu 

šcili Wilno pielgrzymi, rozjechało się licz- 
nie zgromadzone na Kongresie ziemiaństwo, 
reprezentowane przez p. p. Bortkiewiczów, 

Gieczewiczów, jeleńskich, _Meysztowiczów, 
hr. Mohlów, Romerów, hr. Platerów, Świą- 
teckich, Szachnów, hr. Tyszkiewiczów, 
/ańkowiczów, Wsyssenhoffów i wielu in. 

— Podziękowanie. Jako proboszcz ostro- 
bramski składam serdeczne podziękowanie 
tym wszystkim, co się przyczynili łaskawą 

ofiarą, ac do pomyślnego obchodu 
erwszego Kongresu Kucharystycznego w 
Vilnie przy Ostrej-Bramie, 

Dziękuję w szczególności Panu Prezeso- 
w: Dyrekcji Kolejowej Kazimierzowi Falkow- 
skiemu za wvpożyczenie 1000 lamp elektrycz 
nych dla iluminacji, Magistratowi m. Wilna 
х 0. prezydenteni józefem Folejewskim na 
czele za udzielenie dodatkowego prądu ele- 
ktrycznego, p. dr. Maliszewskiemu za wypo- 
życzenie kwiatów do udekorowania kaplicy 
wewrątrz, dwum chórom kościelnym: ber- 
nardyńskiemu * pocztowemu za dwukrotny 
udział pięknym śpiewem w nabożeństwie, a 

nadewszystką. Tobie, ludu kochany, za 
"wolą wiarę żywą i głęboką część dia Je- 
zusa Hostji, żeś wytrwał na modlitwie przez 
dwa dni i dwie noce, przy Swoim Zbawi- 
cielu RA w Najświętszym Packi. 
cie, zachowując powagę, ciszę i spokój. 
Wszystkim serdecznie Bóg ZAJłAĆ. > 

X. St. Żawadzki 
Proboszcz Ostrobramski. 

Reda odpowiedz WI Wejd 

KOMUNIKAT HARCERSKI W SPRA- 
WIE ZJAZDU WALNEGO DELEGA- 
TÓW ODDZIAŁU WILEŃSKIEGO 

Z.H.P. 

Zarząd odddział« wileńskiego Związku 
Harcerstwa Polskiego podaje do wiadomo 
Ści, iż>w dniach 16, i 17 maja r, b. w Wil 
nie odbędzie się Zjazd Walny .Delegatów, 
według następującego porządku: 

Sobota, dn. 16 V. g. 10: -—konferencja 
opiekunów drużyn harcerskich w lokalu 
gimnazjum Zygmunta Augusta. 

Godz. 20 —wicczornica harcerska 
małej sali Pałacu Reprezentacyjnego. 

Niedziela, dn. 17, V. g. 9. — msza św, 
w kaplicy prywatnej Pałacu Reprezentacyj 
nego celebrowana przez IE. ks. biskupa 
d-ra Bandurskiego; po mszy nostąpi po- 
święcenie sztandaru męskiej chorągwi har. 
cerskiej, 

Godz. 9, m. 45: — dekoracja Krzyżami 
Zasługi ks. biskupa Bandurskiego oraz 
5 harcerzy przez Pana Wojewodę Kirtikii- 
sa 

w 

Godz, 10: — dekoracja Krzyżami Zasłu 
gi Wojsk Litwy Środkowej chorągwi żeń- 
skiej * meskiej przez gen. Żeligowskiego. 

Dekoracje odbędą się na dziedzińcu Pa 
łac Reprezentacyjnego. 

Godz. 10, m. 15: defilada odddzia- 
iów harcerskich na placu Napoleona. 

Godz. 10, m. 30: — Otwarcie Zjazdu 
Walnego w 1-szym terminie w małej sali 
Pałacu Reprezentacyjnego. 

Porządek obrad: 1) Zagajenie przez 
przewodniczącego zarządu oddziału JE. ks, 
biskupa Bandurskiego. 2) Powołanie pre- 
zydjum Zjazdu 3) Powitanie i przemówie 
nie przedstawicieli władz i organizacyj, 4) 
Referat „Dwudziestolecia harcerstwa" 
wygłosi naczelnik Głównej Kwatery Har- 
cerzy  —sędzia Antoni  Olbromski. 5) 
Sprawozdania: zarządu oddziału, Komisji 
Rewizyjnej, Komendy Chorągwi Żeńskiej i 
Męskiej. 

6) Odczytanie wniosków, zgłoszonych 
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W niedzielę 17 bm. odbędzie się do- 
roczny bieg okrężny o nagrodę prze- 
chodnią puhar „Słowa”, oraz nagrody 
indywidualne. 

Impreza ta zorganizowana w roku 
1927 wywołała niemałe zainteresowa- 
nie, czego dowodem, że w ub. latach 
widzieliśmy na starcie ponad stu za- 
wodnikow, ze wszystkiemi „asami“ na 
czele. 

TEATR I MUZYKA 
-— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 m. 30 wiecz. ukaże się doskonała 
komedja F. Molnara „Wróżka i adwokat". 
Dyr. Żelwerowicz stwarza w roli mecenasa. 
брогита prawdziwą kreację artystyczną! 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Arcycieka- 
wa sztuka Andrzeja Marka „Pieśniarze Ghet- 
ta, ciesząca się niezwykłem powodzeniem, 
ukaże się dziś o godz. 8 m. 30 wiecz. Sztu 
ka ta stała jednym z najwięksżych 
sukcesów sezonu. Sprawia to zarówno treść 
sztuki osnutej na tle prawdziwego zdarze 
nia, świetna gra zespołu, jak również i ar- 
cyciekawe tło obyczajowe. 7 

— Dyrekcja Teatrów Miejskich, zawia- 
damia, że bilety zniżkowe zostały unieważ- 
niore. Jednocześnie ceny miejsc w obu Te- 
atrach Miejskich, zostały bardzo znacznie 
zniżone. Bilety kredytowane ważne będą 
bez zniżki, w cenie nominalnej. 

Zniżki akademickie wydawane będą po: 
1.50 parter, 1.00 balkon. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od dnia 11 do 

12 bm. zanotowano w Wilnie wypadkówi 25 
w tem kradzieży 5, opilstwa i zakłócenia po 
rządku publicznego 8, przekroczeń przepisów 
sanitarnych o handlu i ruchu kołowym 3. 

— Kradzieże. Seluk Alfons (Fabryczna 2) 
zameldował policji że nieznani =prawcy za 
pomocą wyrwania skobla dostał się na strych 
«a domu mieszkalnego skąd skradli 14 szt. 
gołębi wartości 40 zł. Dochodzenie ustaliło 
że Skradzione gołębie znajdują się u Gałec- 
kiego Mikołaja (Podgórna 18) Gołębi ode- 
brano i zwrócona poszkodowanemu. 

Z SĄDÓW 
KTO SFAŁSZOWAŁ ZAŚWIADCZENIE? 
W powodzi codziennych, banalnych spraw 

karnych, w których jedynie surowy wyrok. 
może jeszcze jako tako zainteresować wi- 
dza, a których tłem są nieskomplikowane i, 
niestety tak często powtarzające się zbrod 
nie lub przewinienia przed kilku dniami mie- 
liśmy sprawę b. ciekawą. Przebieg jej rzu- 
cił światło na stosunki jakie panowały (a 
może i jeszcze panują)w Kuratorjum szkol- 
nem, na sposób załatwiania spraw b. poważ 
nych i wreszcie była to sprawa, wi której 
doprawdy trudno będzie ustalić kto był 
sprawcą przestępstwa. 

Oskarżoną w tej sprawie jest F. Robinzo 
nówna b. nauczycielka żydowskiego gimn. w 
Słonimie. Akt oskarżenia zarzuca jej złoże- 
nie w Kuratorjum szkolnem fałszywego :zaś 
wiadczenia gimn. w Koninie, z którego wyr 

  

  

   

    

  

  

nika, że była ona w okresie 1922 — 24 r. 
nauczycielką w tem ginazjum. + 
‚ Sprawia na pozór jasna, a jednak tak nie 
jest. 

Oto meritum sprawy. ZĘ 
P. Robinzonówna należy do kategorji nau 

czycieli, nieposiadających wymaganych kwa- 
lifikacyj, a którym zezwotono jedynie w prze 
ciągu czterech lat pracować w szkołnictwie 
średniem. Skończył się określony termin i p. 
Robinzonówna stanęła wobec zapytania — 
co robić, jak zdobyć wymagane prawa? 

Znalazła się rada. Znalazł ją ROG 
do ręki p. R. kolega - nauczyciel z Wi а 
Woinsztok. Zaproponował nieskomplikowianą 
kombinację. Przyszlijcie 200 zł. na „posma 
rowanie“ referenta z Kuratorjum a sprawa 
zostanie załatwiona. Ponieważ w tym czasie 
wyszedł okółnik ministerstwa rozszerzający 
kompetencje kuratorów w sprawie indywi- 
dualnego przedłużania nauczycielom, którzy 
pracowali już w roku 1922 prawa naucza- 
nia, p. R. — jak twierdzi — w dobrej wierze 
posłała pieniądze. 

Po pewnym czasie otrzymała pismo dyrek 
tora hebrajskiego gimnazjum w Wilnie z 
zawiadomieniem, że została zatwierdzona na 
stanowisku nauczycielki tego gimnazjum. 

Niemałe było zdziwienie p. R. gdyż nie 
ubiegała się o tę posadę, a nawet wobec nie 
znajomości języka hebrajskiego zmuszona by 
la odmówić się od nid.  . ь 

Po pewnym czasiė p. R. zawezwana 20- 
stała dó Śędziego Śledczego, okazało się bo 
wiem uprzednio, Że do Kuratorium wpłynę- 
ło pismo hebrajskiego gimnazjum z prośbą o 
zatwierdzenie jej na stanowisko nauczycielki 
i dó podania tego dołączone zostało . zaś- 

  

ŁO w 0.0 

KINO Od dnia 12 do 14 maja 1931 r. włącznie BE NY EE 

MIEJSKIE TAJEMNICZY JEŹDZIEC ni yi 
SALA MIEJSKA A LT, BETTY 
Ostrobramska 3, ROCHE 

JEWEL I DA WID TORRENCE. 
mat w 8 aktach. W rolach głównych: 

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. 

  

  
Dźwiękowy 
KINO-TEATR mistrz ekranu KONRAD VEIDT + 
„НЕ!О $“ w swej najświetniejszej kreacji 

UŁ Wiiefńiska 38 
Tei. 926. 

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

„ B$STATNIA KCĄPANJA 
Arcydzieło JOE MAY“A, które wzbu-dziło zachwyt całego świata. с 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe oraz wszechśw. przegląd dźwiękowy. Na 1-szy seans ceny zniżone. Tesa 

Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.15. 
  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22, 

tel. 15-28 

DZIŚ! Największy przebój dżwiękowy | 4 R ó Ė > A R £ Ž A 

W rol. gł. ulubieniec kobiet calego šwiata IWAN PETROWICZ, MARIEGLORY, GABRIEL GABRIO oraz špie 
wająca w języku polskim prymadona Ypery Warszaw. HELENA LIPOSKA.Nad program: Tygodnik džwiekowy 
„Foxa'. Początek seansów o godz.: 4, 6, 8 1 10.15. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

  

DŹwięanwE Kino 

C6/INS   

DZIS! Pe raz pierwszy w Wilnie! Przebój dźwiękowy Doskonała komedja dżwiękowa z 

udziałem znakomitego komika HBRQLDA LLOYDA p.t. 

НАВОБЮ TRZYĄAJ SIĘ 
  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Nad program: 1) Wszechśw. dodatek dźwiękowy „Foxa*, 2) Powódź.w Wilnie i okolicach 
Na lszy seans ceny zniżone. Poczate* o godz. 4, 6, 8 i 10.15. W dnie świąt. e godz. 2 

DZŚ POREŻENE | $KRZYWDZEKŃ KINO BRE i a ZERĘ 
ŻĘ Podług głośnej powieści DOSTOJEWSKIEGO. Wzruszający dramat z AA młodej dziewczyny pozbawionej opie- 

„P-A-N“ ki rodzicielskiej. W rol. gł. urocza MIA MARA, ERIK KAJSI R TITZ I LIDJA POTIECHINA. : : 

Śmierć matki. Dziewczyna na bruku. Intrygi podejrzanych opiekunów. U progu upadku. Ucieczka. Treskfiwa 
Wielka 42. opieka. Skrucha ojca. Początek o godz. Żej, w dnie świąt. o godz. lej. Cery znacznie zniżone od 30 gr. 
  

na Zjazd i powołanie komisyj. 7) Dysku- 
sja nad złożonemi sprawozdaniami w ko- 
misjach. 8) Uchwalenie wniosków i udzie 
lenie absolutorjum ustępującemu zarządo - 
wi. 9) Wybory: zarządu Oddziału, Komisji 
Rewizyjnej i Harcerskiego Sądu Honorowe 

go. 10) Wołne wnioski. 
KTS TSS TR TEVA T TAKE 

T 
PUHAR „SLOWA“ 

Zaznaczyč tež naležy, že i publicz- 
ność, chcąc podkreślić swoją sympatję 
dła inicjatywy „Słowa”, przybywala 
zawsze licznie na start i metę. 

Trasa biegu pozostanie bez zmiany, 
a więc rozpoczynać się będzie na ul. 
Syrokomli (przy mostku na Wilence) 
i kończyć w Cielętniku przy pałacu hr. 
Tyszkiewiczów. 

Jutro podamy plan trasy i regulamin 
biegu. 

RADIO WILEŃSKI: 
ŚRODA, DNIA 13 MAJA. 

12,05 — 12,50: Muzyka popularna *=v- 
16,15 — 16,45: Audycja dla dzieci * 
16,45 —17,15: Program dzienny i kon- 

cert dla młodzieży. (płyty) Objaśniać bę- 
dzie Antoni Bohdziewicz. = 

17,15 — 17,40: „Lwów ongi a dziš“ 
odczyt, ze Lwowa wygłosi M. Rolle. 

17,45 —18,45: Audycja kompozytorska 
Eugenjusza Dziewulskiego. Jadwiga Krużan- 
ka (sopran) wykona pieśni ludowe z róż- 
nych dzielnic Polski. у 

19,10 — 19,25: Komunikat rolniczy 2 
10,25 — 19.40: Kom. Tow. Org. i Kół 

Roln. (pogadankę wygłosi Janina Falewicz 0 
plantacjach kaknstkdowjć 

19.55 — 20.15: „Teatr Piscatora i teatr 
Bartolda Brechta" — pogadanka II z cyk- 
lu „„Wrażenia berlińskie* — wygł. prof. Ste 
fan Srebrny. 

    oe 

  

  

20,15 —20,30: „Morze mnie woła* — 
felieton z Warszawy — wygłosi dr. ]. Gaj 
kowski. 

20,00 —21,50: Muzyka lekka z Warsz 
21,00 — 23,00: Kwartet smyczkowy 2 
22,05 — 0,20: (Podróż na księżyc.) 

Transmisja rewji z teatru „Morskie Oko. 
w. Warszawie. 

0,20 — 0,30: Komunikaty z Warsz. 
 RZEDWZESZEWYKI "CZESIA RZKTOZY WYSTAW | TŻ ROZ 

wiadczenie gimn. w Koninie, z którego wy- 
nikało, że p. R. pracowała tam w latach 
1922 — 23, . 

Zaświadczenie to było sfałszowane: gdyż 
R. nigdy nie była nawet w Koninie. 

Robinzonównę pociągnięto do odpowie- 
dzialności sądowej. W sądzie oświadczyła 
ona, że żadnego podania nie składała o po- 

usuwa ` 

ZNANY i NIEZASTĄPIONY 

OD /2 WIEKU 

WABRYKA CHEM TARMACEUT.AP.KOWALSKI WasszawA, 
;AĆ:SIĘ NAŚLADOWNICTW 

UWAGA! Atia AA 

  

  

D-H. K. RYMKIEWICZ 
MICKIEWICZA 9. : 

Poleca w wielkim wyborze OBICIA papie- 

rowe (tapety) od najtańszych cen. Otrzy- 

many duży transport PANTOFLI na gum. 

podeszwach. Eleganckie, mocne, na każdą 

pogodę. SPACEROWE, TENISOWE  Dam- 
skie, dziecinne i męskie.  SANDAŁKI 

skórzane bar. mocne. Ceny na wszystkie 
towary zn. obniżone. 

  

RATA FOTCE 

KYDROFUGE CĄ$TOR 
Gwarantewany środek zabezpieczający od 

wilgoci i przeciekania wody do nabycia 

„D.H. M. Jankowski 
Wilno — Św. Jańska 9 

RANA AAAA 

Fabryka | skład mebli 

  

W. Wilenkin i S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, uł Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, gabinety, 
łóżka niklowane i angielskie, kreden- 
sy, stoły, szały, biurka, krzesła dębo- 
we i t. p. Dogodne warunki i na raty, 

ODCISKI 
radykalnie leczy plaster 

SALVATOR 
znak ochronny Sfinks 

wyrobu Apteki W. BOROWSKIEGO 
w Warszawie, Al. Jerozolimskie 59, 
Sprzedaż we wszystkich aptekach 

i składach aptecznych. 

    

  

  

      
        

        

   
    

        

  
sadę w gimn. hebrajskiem w Wilnie nie za- 

  

  złożony zapewne został przez starającego 
się dla niej o posadę Wajnsztoka, przez któ 
rego rece przeszły do kieszeni usłużnege re- 
ferenta kuratorjum wspomniane 200 zł. 

Podczas przewodu sądowego oświadcze- 
nie to zostało potwierdzone zeznaniem świad 
ków. Dyr. gimn. w Wilnie Gurwicz nie mo- 
że nic wyjaśnić. Jeden z nauczycieli gimna- 
żjum Korublit zaproponował mu zaangażo- 
wać Robinzonównę i on wziął podanie w tej 
matecji do kuratorjum. 

Kornblit podanie to oddał protekorowi R. 
Wajnsztokowi, któregc dotychczas nie udało 
się sądowi odnależć. 

„Zainteresowany* urzędnik  kuratorjum 
(dziś już usunięty( Ginter nic nie pamięta i 
nic nie może wy ić, obecny referent — 
Ostrowski też. 

Referat przyjmował on od Gintera nie za 
znaajamiając się ze sprawami i absolutnie nie 
może ustalić np. jakim sposobem trąfił do akt 
Kuratorjum ten czy inny dokument 

W rezultacie żmudnych badań  świad- 
ków udaje się jednak sędziemu p. Niekra- 
szowi ustalić, że podrobione zaświadczenie 
trafiło do kuratorjum jako załącznik do poda 
nia o zatwierdzenie, Robinzonówny na stano- 
wisko nauczycielki. Pozostaje nadal kwestja, 
kto złożył ten dokument? Wajnsztok? Z wie- 
dzą czy bez wiedzy Robinzonówny no t re- 
ferenta Gintera? > я 

Udział w tem Gintera nie budzi wątpli- 
wości, zwłaszcza, że jeden z następnych 
świadków słyszał o nim jako 0 człowieku, 
który „przyśpieszał* sprawy. Wiemy co to 
znaczy. zt 

Po zbadaniu wszystkich świadków proku 
rator stawia wniosek o odroczenie sprawy i 
ate aktów jei R goa 

skiego dla iągnięcia do ws] Ipowie- 
dzialnošci Wajnsztoka i Gintera. Sprzeciwia 
się temu obrońca Robinzonówny mec. Kuli- 
kowski jednak sąd przychyla się do wnio- 
sku i sprawę odracza. 

Jest już ona odraczana po raz czwarty i 
na następne posiedzenie na ławie oskarżo- 
nych zasiądą złączeni art. 41 KK Robinzo- 
nówna, Wajnsztok i Ginter. 

Może wówczas tajemnicao aktów zostanie 
wyšwiet'ona. 

Ofiary 
Na powodzian: 
Emilja Węcławowiczowa 30 zł. 
Lubomira Dabska 20 zł. - 

   

  

gala. a, jak przypuszcza, dokument tenį OKAZJA TANIEGO KUPNA 
SAMOCHODÓWI 

Fiat 503 torpedo zł. 6.500.— 
Fiat 501 torpedo zł. 5.000.— 
Paige - kareta „А. 6.00.— 
Loraine - Ditrich zł. 4.000— 
Mercedes - torpedo zł. 1.000— 
powyższe samochody po remoncie. 

  

Ford - landoletka zł. „= 800— 
Ford - torpedo zł. 800.— 

„ Unttin - landoletka 2. 500— 
Chevrolet - torpedo zł. 2.000.— 
Buick - torpedo zł. 6.000.— 

Wiadomość: 
T-wo Handlowo-Zastawowe 

(LOMBARD) Biskupia 12, tel. 14-10 

SPROSTOWANIE 
W podanym do druku ogłoszeniu o licy- 

tacji z dn. 10 maja 1031 r. zaszedł błąd, 
podane zostało omyłkowo nazwisko  „Ko- 
wner' zaś — właściwe nazwisko licytowane- 
go jest „Kantor“, 

Komornik 
(—) H. Lisowski. 

A M MM UA At 
CZYŚ SPEŁNIŁ SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC WSPÓŁOBYWATELI DO- 
TKNIĘTYCH KLĘSKĄ POWODZI? 

P.K.O. nr. 82100 Konto 

  

Letnisko Letnisko. 
Dom oddzielny w par- 6 kim. od Wilna, 1 i pół 
ku (8 pokoii kuchnia) klm. od kolei, las so- 
umeblowane, miastecz- snowy, ee 
ko, poczta, kościół, te- sucha, malownicza, 
lefon na miejscu, miej- warunki bardzo  do- 
scowość sucha, zdrowa, godne. Dowiedzieć się 
rzeka, 4 klm, od stacji — Artyleryjska 6—2 
Gawja na linji Lida— 
Mołodeczno, = TE POPIERAJCIE 

r. ЗЕО. 
  

4, Jadwiga Houwelto- 
wa. 
  

zo Dr. Poszukuję 
„ Sokołowski 

Shar. skórna | we. аа аПКЦ neryczne. być polk jąca d 
net yć polka, znająca do- s Wileńska 30, m. 14. „774 język francuski. 

rzyjm. S "- Zgiosz. do adm. Sło- 
й wa. 

  

Dr.Ginsberg Młoda energiczna 

Choroby skórne, wa- Qchmistrzyni 
neryczne i moczopłcio- z fach. wykształc. i 
we. Wliefńiska 8 oćkilkuletnią  prakiyką 
8 — 1 i 4 — 8. Tel. poszukuje posady. Pie- 

567. kiełko 5 m. 7, telefon 
- 15-03 

Dr. Kenigsberg — 
choroby skėrne, Jone | R N E 

Mickiewicza 4, 
Zarybek 
KARPI 

tel, 10-90. 
Od 9—12 i 4—8 

do sprzedania zaraz 
około 15,000 sztuk 

  

  

  

Br. 

Łukiewić waga setki 2 kg. w 

choroby skórne i we- Bezdany me zk, 

ROYCE kilogram 10 zł. 
ul. Mickiewicza 44, MR i 

Chcesz otrzymać po- m. 20. 
— — — sadę? Musisz ukotczyč 

kursy fachowe - kores- 
[Akuszerk pondeńcyjne im. prołe- 

sora Sekułowicza. War- 
szawa Żurawia, 42. Kur- 

AKUSZERKA sy wyuczają fistownie: 
buhalterji,rachnnkowo- 

ŚMIAŁOWSKA ści kupieckiej, kare- 
oraz Gabinet Kosmety- spondencji handtowej, 
czny, nsuwa zmarszcz- stenografji, zavki han- 
ki, piegi, wągry, łupież, dłu, prawa, kaligrafji, 
brodawki, karzajki, wy- pisania na maszynach, 

padanie włosów.  towaroznawstwz, — an- 
Mickiewicza 48. gielskiego, francuszie- 

go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 

ekonomii. Po @- 
kończeniu egzamin. 
Żądajcie prospektów. 

PSY 
wszelkich ras tresowa- 

  

  

GABINET 
RACJONALNĘ! 

KGSMETYKI ne — nietresowane, 
WiL NOŻE. łańcuchowe, pokojowe, 

CZA K "4 myśliwskie, sportowe 
kobiecą poleca swiatowej sławy 

Urod kogserwy. firma: „CANISPORT* 
je, dosko- Kraków, skrytka po- 

3 cztowa 299. Również nali, odświeża, usuwa 
jej skszy i braki, Masaż 
twarzy i ciała (panie. 
Sztuczne opalanie cery) 
Wypadanie włosów 
łupież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki racjo- 

nalej, 
Codziennie od g. 10—8. 

W. Z. P. 43. 

Josa 
zmarszczki, wągry, bro- Taty. 
dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet 2 

»Gedi6 Kosmetyki 
Leczniczej 

J. Hryniewiczowej. a 
‚ AN wraz z wszysikiemi ul. WIELIKA AB 18 m.9. przyrządami, tanie do 

Przyj.wg. I0-1i 4-7 sprzedania, Wiadomość 
W. Z. P. M %6, m „Słowa* pod 

[Eokat:|[z GUBY 

Mieszkanie 
4 pokojowe, słoneczne 
z wygodami do wyna- 
jęcia, Kalwaryjska 31. 

kupuje i zamienia, Na 
prospekt dołączyć zna- 
czkami 50 groszy. 

  

  

irąk czer- pianina I torteptany 
woność, nowe i używane ua 

Kijowska 4—10 
H. Abelow 

  

Kompletny 
warsztat 

    

Zgubioną 
w roku 1929 książecz- 
kę wojskową wydaną 
5 > Už przez P.K.U. 

jęciany naimę Ka- 
Mieszkania rola Zabłockiego zam. 

9 3 k w Pieresieczywie gm. 
ge po ojowego Hołubickiej pow. Dzi- 

z kuchnią poszuku- śnieńskiego, uniewa- 
ję. Oferty do „Sło- źnia się. 
wa* pod „W. B.* 

Е Zgubioną 
Pokój książkę wojskową, wy- 

daną przez P. K. U. 
dla 2 Panów umeblo- Lida na imię Czesława 
wany z telefonem po-Sielużyckiego, zam. w 
trzebny od „zaraz. Lidzie przy ul. Piaski 
Zgłoszenia pod „Inży- 19, unieważnia się. 
nier* do Administra- 

Ser Zgubione: 

Letnie | kariępowolania wyda 
mieszkanie "* przez P.K.U. Świę- 

w mieście, wygody, CIAnY tudzież dowód 
duża weranda, osobisty wydauy przez 

spacerowy. Antokolska aus as 

        

56 m. 3. opiewające ak imię 
- _ Kajetana Gratulewicza 

Wynajmę zam. w Wilnie — An- 
osobny domek  lubtokolska 41, uniewaž- 
4-pokojowe mieszkanie nia się. 
z ogródkiem adres w 
Administracji. 
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prukarnta w 'ydawnictwa „Siowo“ Zamkowa 2   
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