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“indo roika na Wein 
(Wywiad z Prezesem Zw. Ziemian, p. Z. Bortkiewiczem) 

a. 

Sytuacja, w jakiej się znajduje pol- 
ski rolnik, nietylko powinna intereso- 
wać szerszy ogół, lecz nawet musi być 
dobrze znana każdemu Polakowi. 

Nas, mieszkańców wybitnie rolni- 
czej dzielnicy Polski, los rolnika ob- 
chodzi i interesuje tem więcej; to też 
obecnie, w okresie powszechnego kry- 
zysu, pragnąc się zorjentować w sy- 
tuacji na wsi, zwróciliśmy się do p. Z. 
Bortkiewicza, Prezesa Związku Ziemian 
w Wilnie, z prośbą o informacje. 

— Jaki jest stan urodzajów — za- 
pytujemy na wstępie naszej rozmowy. 

— Tegoroczna zima, niezmiernie 
obfita w opady śnieżne, spowodowała 
na terenie całej Wileńszczyzny całko- 
wity nieurodzaj ozimin. W szczególno- 
ści klęska dotknęła zasiewy żyta — w 
mniejszym stopniu pszenicy, która zre- 
sztą stanowi u nas w uprawie ozimin 
nieznaczny odsetek. W wyniku ankie- 
ty, przeprowadzonej przez Wileński 
Związek Ziemian, daje się stwierdzić, 
że tegoroczne zbiory żyta w gospo- 
darstwach folwarcznych nie przekra- 
czają 40 proc. urodzaju normalnego, 
zaś w wielu wypadkach stanowią za- 
ledwie 10 proc. W tych warunkach wie- 
le folwarków zostało pozbiawionych 
ziarna na zasiewy, nie mówiąc już o 
ordynarji dla służby. 

— W jakim stopniu odbija się nie- 
urodzaj na obecny stan gospodarki? 

— Taki stan rzeczy w dobie prze- 
wiekłego obecnie kryzysu gospodar- 
czego staje się dla naszego rolnika ka 
tastrofą w całkowitem tego słowa zna- 

Wiadome jest, że w związku 
ze spadkiem, w ciągu ostatnich trzech 
lat, cen na płody rolne — poniżej ko- 

deficyt warsztatów 
rolnych, wzrastający z roku na rok, 

czeniu. 

sztów produkcji, 

wobec braku zapasów pieniężnych, po- 
krywany był bądź to wekslem, bądź... 
nieopłąaconym podatkiem lub zaległą 
ratą w Banku Ziemskim. 

Przychodzą terminy płatności, prze 
suwane zazwyczaj z okresu wiosenne- 
go na jesieny w nadziei pomyślnej re- 
alizacji zbiorów, a tu ani funta ziarna 
ze śpichrza na rynek wywieźć nie moż 
na, odwrotnie raczej—trzeba pomyśleć 

' o zdobyciu zboża dla przekarmienia 
służby folwarcznej. 

Pozostają jeszcze wprawdzie zbio- 
ry jare, których urodzaj w tym roku, 
naogół, był niezły — jednakże one sy- 
tuacji nie uratują, spieniężyć ich bo- 
wiem w jesieni nie można. 

Zresztą głównym produktem. zbytu 
naszego gospodarstwa pozostaje zaw- 

Are žyto, jarzyny zaš zužytkowane by- 
wają-na paszę. 

Nadmienić przytem należy, że mimo 
niezłego urodzaju jarzyn, zbiór ich był 

utrudniony ogromnie z powodu  desz- 
czów, powodujących znaczne straty. 

— Jak wynika z tego, cośmy usły- 
szeli, niedola rolnika jest wielka, w 

jaki więc sposób, według zdania pana 

Prezesa, możnaby temu zaradzić, jak 

wybrnąć z tej sytuacji? 
— Te pytania stawia sobie nietyl- 

ko ziemianin, ale ogół naszego myślą- 
cego społeczeństwa, które słusznie zu- 
pełnie przyczyny ogólnego kryzysu u- 
patruje w niedoli naszego rolnika. Do- 
tychczasowa polityka, którą nazwać 
można prolongacyjną, stosowana przez 
władze podatkowe i instytucje kredy- 
towe, a polegająca na mechanicznem 
odraczaniu zobowiązań na. pewien, 
krótki zresztą, okres czasu, nie jest w 
dalszym ciągu, jako zasada, do utrzy- 
mania. 

Wieloletnie doświadczenie uczy 
nas, że system ten jest demoralizujący; 
tylko pogarsza stan finansowy  rolni- 
ka. 

Należy zaniechać stosowania pół- 
środków i pomyśleć o bardziej rady- 
kalnych sposobach. 

W pierwszej linji ciężary podatko- 
we powiny być conajmniej o 50 proc. 
zmniejszone.  Dotyczyć to powinno 
przedewszystkiem podatków samorzą- 
dowych, z których jeden tylko t. zw. 
podatek wyrównawczy jest większy 
dwukrotnie od państwowego podatku 
gruntowego. ы 

Dalej, nie powinien byč stosowany 
mechanicznie wymiar państwowego 
podatku dochodowego od gruntów, 
skoro jest stwierdzony nieurodzaj, zwła 
Szcza w takim stopniu, jak w roku o- 
becnym. 

W wypadkach, gdzie straty w ozi- 
minach sięgają 50 proc., należy umo- 
rzyć tegoroczną ratę podatku grunto- 

wego, tak, jak to bywa stosowane przy 
klęskach żywiołowych. Pobieranie dal- 
szych, dodatkowych rat podatku ma- 
jątkowego powinno być całkowicie za- 
niechane. Wymienione ulgi złagodziły- 
by w wielu wypadkach krytyczny stan 
szeregu rolników, a przynajmniej zmniej 
szyłyby liczbę protestów weksli. Skarb 
Państwa nicby na tem, w rezultacie, 
nie stracił, gdyż ściągnięcie w 100 
proc. wciąż nagromadzających się za- 
ległości podatkowych staje się rzeczą 
całkowicie  nierealną. — Zastosowanie 
konkretnych ulg wywołałoby również 
znaczne odprężenie w stanie przygnę- 
bienia moralnego, jaki opanował rolni- 
ka, odbierając mu resztę energji do 
walki z trudnościami. 

— Chcielibyśmy usłyszeć zdanie 
pana Prezesa w kwestji możliwości 
naprawy obecnej sytuacji. 

Przechodząc do spraw kredytowych, 
muszę przedewszystkiem stwierdzić, 
że obecne obciążenie naszego rolnic- 
twa z tytułu kredytu krėtkotermino- 
wego jest zbyt wysokie, zwłaszcza, że 
kredyt ten jest bardzo drogi. Dochód 
z ziemi, przy najpomyślniejszych kon- 
junkturach, nie przekraczał nigdy 4—5 
proc., w obecnych więc warunkach 
spadku cen na płody rolne, kredyt 12 
»roc. dla rolnika jest wprost zabójczy 
iw ciągu kilku lat doprowadzić go 
może do bankructwa. 

Jako więc ogólną wytyczną postę- 
powania w tej dziedzinie, winno być 
zlecenie gospodarzenia w miarę moż- 
ności bez posługiwania się kredytem. 
Wszelkie dalsze ułatwienia w zakresie 
zaopatrywania rolnictwa w drogi kre- 
dyt byłyby błędem nie do poprawienia 
— natomiast konieczne są poczynania 
w kierunku najdalej idących ułatwień, 
umożliwiających likwidację obecnego. 
nadmiernego obdłużenia. Sfery rolnicze 
jaż dawno podkreślają potrzeby stoso- 
wania taniego kredytu długotermino- 
wego lub też  średnioterminowego, 
przy pomocy którego możnaby było 
dokonać konwersji krótkoterminowych 
zobowiązań. Sprawa ta jednak napoty- 
ka na trudności nieprzezwyciężone, któ 
rych nie rozstrzygnie również projekt 
stworzenia międzynarodowego Banku 
Rolnego w Genewie, bowiem posiada- 
my już wiadomości, że kredyt, udzie- 
lany przez tą instytucję, w większości 
wypadków będzie dla nas niedostępny 
i, co gorzej, kredytem również dro- 
gim. 

— A sytuacja Wileńszczyzny? 
— Gdybyśmy mogli jednak trakto 

wać sprawy Wileńszczyzny odrębnie, 

jako dzielnicy, która najbardziej ucier- 
piała z powodu wojny, a która mimo 
swego ubóstwa, niosła przy budowie 
naszej państwowości wszystkie ofiary 
materjalne na równi z innemi  dzielni- 
cami państwa i z tego tytułu stanąć 
na stanowisku słusznej rekompensaty. 
to przypuszczam, że załagodzenie kry- 
zysu lokalnego dałoby się uskutecznić 
środkami, na które stać byłoby Skarb 
Państwa nawet w dobie obecnej. Mam 
tu na myśl właśnie sprawy kredytowe. 
Zadłużenie naszego rolnictwa na Wileń 
szczyžnie z tytułu najbardziej dotkli- 
wych zobowiązań krótkoterminowych, 
podatków i zaległych rat w Banku 
Ziemskim, obliczam z gruba na 20 

miljonów zł. Taka więc suma potrzeb- 

naby była dla konwersji, t. j. dla stwo 

rzenia kredytu  średnioterminowego. 
Jeżeliby ten kredyt został oprocento- 
wany w wysokości 4 proc. rocznie, to 
Skarb Państwa poniósłby stratę z róż- 
nicy pomiędzy normalną stopą dyskon 
tową a projektowanem  oprocentowa- 
niem, t. j. stratę 5 proc., co stanowi 
od 20.000.000 — 1.000.000 rocznie. 
Kosztem więc jednego miljona złotych 
rocznie możnaby było w sposób bar- 
dzo skuteczny przyczynić się do napra 
wy niezmiernie ciężkiej obecnej sytua- 
cji Tu zaznaczyć muszę, że podobny 
system ratowniczy był już stosowany 
na zachodzie — we Francji w stosun- 
ku do terenów zniszczonych przez 
wojnę, a w Niemczech w stosunku do 
Prus Wschodnich. 

Podkreślam raz jeszcze, że obecna 

sytuacja jest o tyle groźna, że o ile nie 
znajdą się środki zaradcze, to przyj- 

dzie niechybnie do katastrofy, która 

łamiąc szeregi ziemian naszych, nietyl 

ko zniszczy kulturę rolną naszego kra- 

ju, ale i w skutkach politycznych da się 

odczuć niezwykle ciężko. 
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PODATKI BEZPOŚREDNIE W NATURZE EC 
WARSZAWA, 12.9 (tel. wł. „Słowa”*) — 

Projekt ustawy o podatkach bezpośrednich 
w naturze został już opracowany i uchwało- 
ny przez rząd na ostatniem posiedzeniu Ra- 
dy Ministrów. Projekt ściągnięcia podatków 

w naturze przedstawiony został w związku 
z praacmi, zmierzającemi do złagodzenia skut 

ków bezrobocia w okresie zbliżającej się zi- 
my. Rada Ministrów na posiedzeniu, odbytem 
w dniu 26 sierpnia r. b., w jednym z wnio- 

sków w sprawie akcji łagodzenia skutków 

bezrobocia przewidziała ściągnięcie podatków 
w naturze, jako jedno ze źródeł finansowej 

pomocy dla bezrobotnych. Projekt rządowy, 

który zostanie wniesiony na najbliższą se- 
sję sejmową, zawiera upoważnienie dla mi- 
nistra skarbu do poboru zaległych państwo- 
wych podatków bezpośrednich w naturze: 

żytem, pszenicą, jęczmieniem, ziemniakami i 

węglem. 
Podatnicy, którzy zechcą skorzystać z 

tego sposobu zapłaty, będą mogli dostarczać 
zboże, zmieniaki łub węgiel na własny koszt 
organomi wyznaczonym w tym celu przez 
ministra skarbu. Projekt przewiduje dalej, że 
węgiel przyjmowany będzie według miejsco- 
wych cen rynkowych, zboże zaś i zientniaki 
według cen o 10 proc. wyższych od miej- 
scowych cem rynkowych. O ile celem ściąg- 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot". 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBUKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — $. 7 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOLODEUZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

        
CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

  

    

  

Zagraniczne 
do miejsca. 
SEM 

  

nięcia zaległych podatków władze skarbowe 

wdrożyły już kroki egzekucyjne, podatnik 

będzie mógł uwolnić się od dalszej egzeku- 

cji, jeżeli zaległości, wraz z narosłemi kosz- 

tami uiści w naturze. 
Projekt ten daje więc możność podatni- 

kowi uwolnienia się od licytacji, w czem le- 
ży dlań wyraźna korzyść, zwykle bowiem 

przy licytacjach zajęte towary sprzedawane 

są po cenach niższych od rynkowych. W na 
stępnym artykule projekt ustawy zawiera 
upoważnienie @а ministra skarbu do prze- 

znaczenia artykułów żywnościowych i wę- 

gla na cele pomocy w naturze dla bezrobot 

nych i ich rodzin. Ustawa obowiązywałaby 

na czas, w którym pomoc w naturze dla bez 

robotnych będzie konieczna. 

Ważnem uzupełnieniem ustawy, noszącej 

do pewnego stopnia charakter ramowy, bę- 

dzie rozporządzenie wykonawcze, które znaj 

duje się obecnie w opracowaniu. Rozporzą- 

dzenie to ustali termin, do którego ustawa 

będzie obowiązywać, a także organy tipo- 
ważnione do pobierania opłat w naturze. Po- 

zatem rozporządzenie określi rodzaje podat- 
ków i rodzaje zaległości, które będą mogły 

być wpłacane w naturze. Przewidywane jest, 
że w naturze będą mogły być uiszczone tyl 

ko te zaległości, które powstały z dniem, 
; 1.4 1929 roku. 

  

Książęta perscy 
WARSZAWA. PAT. — W sobotę 

przejeżdżał przez Warszawę w drodze 
do Szwajcarji następca tronu perskie- 
go J. C. Wysokość książę Szachpur 
Mohammed Reza, wraz ze swym młod- 
szym bratem, w otoczeniu licznego dwo 
ru. Od granicy sowieckiej towarzyszył 
obu książętom poseł perski w Warsza- 

w Warszawie 
wie. 

Na dworcu w Warszawie wysokich 
gości powitał imieniem Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej płk. Głogowski о- 
raz dyrektor protokółu dyplomatyczne- 
go, p. Romer imieniem rządu, pozatem 
członkowie poselstwa perskiego in cor- 

pore, 
  

P.Róża Bailly u p. Marszałkowej Piłsudskiej 
WARSZAWA: PAT. — W sobotę 

w południe pani Róża Bailly, wybitna 
działaczka stowarzyszenia „Les Amis 

de la Pologne", bawiąca obecnie w 
Warszawie, była przyjęta przez panią 
marszałkową Piłsudską w Belwederze. 
Rozmowa trwała około godziny. 

Dziennikarze norwescy u min. Neumanna 
OSLO. PAT. — Nowomianowany poseł sytuację Polski t jej szczerego ducha poko- kretu jeszcze przed zebraniem się Reichsta 

R. P. w Oslo, minister Neumann, 
przedstawicieli miejscowej prasy, którym w 

świetnen: przemówieniu zobrazował obecną 

Skutki straszii 
MIAMI. PAT. — Wedle informacyj 

przyjął jowego oraz podkreślił znaczenie rozszerze gu, wskutek czego 
nia współpracy polsko-nonweskiej. 

wego cyklonu 
cych się w porcie, lub w pobliżu jego. 

| NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — 
NOWOGRÓDEK — 

POSTAWY — 

wierzyński. 

ERPTTZYU CGD RZEZ ROYA 

jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40, 
radesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W. numerach świątecznych oraz z 

50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej, A: 
Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. d 

HA REWELACYJ 
PRASOWYCH 

W ANGLJI 
LONDYN. PAT. „Times“ i „Morning 

Post* podały dzisiaj rewelacyjne wiadomo- 
Ści „liustrowanego  Ktirjera Codziennego", 
dowodzące niezbicie popierania przez Niem- 
cy ukraińskiej akcji wywrotowej w Mało- 
polsce Wschodniej. Times” pozatem podaje 
dosłownie teksty rewelacyjnych  dokumen- 
tów, ogłoszonych przez „I.K.C.". 

WE FRANCJI 
PARYŻ. PAT. — Szereg pism porannych 

i wieczornych zamieszcza obszerne stresz- 
czenia rewelacyjnego artykułu „Ilustrowane- 
go Kurjera Codziennego” o roli Niemiec w 
wytwarzaniu agitacji ukraińskiej, poprzedza- 
jąc je wymownemi nagłówkami: „Ręka Nie 
miec w zaburzeniach ukraińskich", „Niemcy 
subwencjonują terorystów ukraińskich w 
Polsce“, — „journal des Bebats“, ktory za- 
mieścił wczoraj wieczorem streszczenie ar- 
tykułu „I. K. C.“, ogłasza dzisiaj pod tyt. 
„Źródło zaburzeń w Małopolsce Wschodniej” 
tekst ogłoszenych przez „I. K. C.* dokvmen- 

tów. 

NIEMCY ZAPRZECZAJĄ 
BERLIN PAT. — W sobotę w  godzi- 

nach popołudniowych biuro Wolfia ogtosiło 
i rozesłało następujący komunikat: 

Krakowski „Kurjer Ilustrowany" ©pubii-- 
kował na podstawie zdjęć fotograficznych 
dwa rzekome pisma niemieckiego  urzęda 
spraw zagranicznych, skierowane do nie- 
mieckiego konsula w Krakowie, które mają 
pochodzić z roku 1926. Pisma te mają udo- 
wodnić, że urząd spraw zagranicznych oraz 
ministerstwo Reichswehry pozostaje w kon- 
takcie z jami ukraińskiemi, które 
uprawiają akcję, skierowaną przeciwko pań 
stwm polskiemu.  „I.K.C.“ na- 
wet tak daleko, że na podstawie rzekomej 
autentyczności opublikowanych przez niego 
dokumentów wnioskuje, że istnieje związek 
między rządem niemieckim a sprawą zamor- 
dowania polskiego posła Hołówki. Dokumen 
ty te noszą wyrażne oznaki fałszerstwa. U- 
rzędy niemieckie nie utrzymują żadnego kon 
taktu z żadnemi nielegalnemi organizacjami 

  

Niemiecki program 
sanacyjny 

BERLIN. PAT. — Gabinet Rzeszy przy- 
stępuje w drfiu 12 b. m. de ostatecznych ob- 
rad nąd £, zw. Sanacyjnym programem zimo 
wym. Przez szereg tygodni trwały obrady 
między rządem a rzeczoznawcami Oraz orga- 
nizącjami zawodowemi co do stormułowania 
tego programu. Wszeikie możliwości brane 
były pod uwagę: redukcja wydatków, pod- 
wyższenie wpływów, zmniejszenie iłości bez 
robotnych, Uczynłono również wszystko, by 
uzyskać podstawę parlamentarną dla wyda 
mia dekretów. Samacyjny program zimowy. 
ma być wprowadzory w życie w drodze de- 

parament znowu” stanie 
wobec faktu dokonanego i obradować bę- 
dzie tylko nad kwestją, czy wydane zarzą 
dzenie należy przyjąć, czy też odrzucić. 

[==> R———J 

Już się ukazała 
W KSIĘGARNI 

  

ołskiej 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „RUCH*. 
SŁONIM — Księgarnia D. Labowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

ST. ŚWIĘCIANY M. Lewin — Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja 8 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

  

ažwiūskiego. 
Kiosk St. Mic! й 

T-wa „Ruch“. оаА аее Goa 
PINSK — Księg: Polska -— St. Bednarski, 

Księgarnia 

   

  

   

Roz: 25 

numeru dowodowego 20 gr. 
    

Za tekstem 15 BOY 

uje 

Robotnicy a ruch bez- 
bożników 

W dniach od 4 do 6 b. m. odbył 
się—jak już donosiliśmy—w Utrechcie 
2-gi kongres międzynarodowej kato- 
lickiej organizacji robotniczej. Na kon- 
gresie między innymi generalny sekre- 
tarz łej organizacji, K. J. Schmidt, 
wygłosił ciekawy referat o ruchu bez- 
bożników. 

Celem akcji bezbożników jest, we- 
dług ich własnych słów: zjednoczyć 
szerokie masy pracujące do czynnej, 
systematycznej i skutecznej walki z 
religją we wszystkich jej odmianach 
i formach. Ten ogólny cel rozpada 
się na trzy etapy: rozdział Kościoła 
od państwa, rozdział Kościoła od szko- 
ły i walka przeciw wszelkiej religji. 
Głównem oparciem akcji bezbożników 
jest  przedewszystkiem _ polityczne 
stronnictwo komunistów: Fgłówną sie- 
dzibą organizacji Moskwa, oraz, dla 
odłamu socjalistycznego— Wiedeń. Pro- 
pagandę swoją bezbożnicy prowadzą 
przy pomocy fabrycznych i dzielnico- 
wych komórek („jaczejek*) których, 
jak dotąd, posiada 46 tysięcy, poza- 
tem przy pomocy specjalnie kształco- 
nych agitatorów, radja, filmu, prasy i 
wszelkich organizacyj o charakterze 
więcej lub mniej komunistycznym, nie 
wyłączając organizacyj dzieci (jak np. 
związek młodych spartakusowców w 
Niemczech, obejmujący dzieci od 6 do 
14 lat). 

W zwalczaniu tego ruchu i obro- 
nie przed nim najważniejszą zasadą 
musi być budzenie, utrzymywanie i 
popieranie życia katolickiego, aby sta- 
ło się ono pozytywnem  przeciwsta- 
wieniem ruchowi bezbożników, a nie 
jedynie protestem przeciw niemu. Aby: 
umocnić życie katolickie należy odno- 
wić harmonję w duszy robotniczej i 
zwalczać wszelką socjalistyczną. czy 
komunistyczną organizację robotniczą 
przez jak najszersze uwzględnianie 
przez Kościół pierwiastków  socjolo- 
gicznych i ekonomicznych. Robotnik 
katolicki musi dostarczyć spoleczen- 
stwu dowód, że katolicyzm, we wszy- 
stkich warstwach społecznych i sta- 
nach w najwyższej mierze uznaje i po- 

piera słuszne prawa osobiste robotni- 
ka i jego stanowisko społeczne. Jako 
przeciwstawienie „komórek* bezbożni- 
ków każdy związek robotniczy w swo- 
jem kółku zajmie się omawianiem 
wszelkich spraw, dotyczących życia 
robotniczego, aby członek takiego 
kółka naprawdę we wszystkich 5рга- 
wach należycie był uświadomiony i 
stał się czynnym, dobrze życiowo uro- 
bionym, członkiem społeczeństwa. 
  

  

: Ukraińska „Nywa” zamieściła w ostat- 
nim numerze (Nr. 7—8, str. 302) artykuł 

Towarzystwa Żeglugi Powietrznej, licz Zginęły również załogi statków. W sa- 
ba zabitych wskutek cyklonu w Beli- mem mieście niema ani jednego domu, 
ze sięga 700 osób. 

Ogłoszony został stan oblężenia ce- 
lem zapobieżenia grabieżom. 

Z powodu gwałtownego przypływu 
zatonęło kilkanaście statków, znajdują- 

któryby nie uległ zniszczeniu. Odbywa 
się tam masowe grzebanie zabitych. 

Setkom rannych idzielana jest po- 
moc. Zorganizowana została akcja ży- 
wienia ofiar katastrofy. 

  

Minister Curtius o pracach Ligi Narodów 
GENEWA. PAT. — Na sobotniem posie 

dzeniu Zgromadzenia Ligi Narodów minister 
spraw zagranicznych Niemiec Curtius poru- 
szył w przemówieniu wszystkie sprawy, bę 

dące przedmiotem prac Ligi Narodów. 

Główny nacisk położył Curtius na sprawę 
przyszłej konferencji rozbrojeniowej.  Zda- 
niem Curtiusa, przyszłość Ligi Narodów za- 
leżna jest od wyników tej konferencji. Mów 
ca jest zdania, że sprawa rozbrojenia wiąże 

się ściśle z ogółną sytuacją polityczną i go- 
spodarczą Świata, 

Nawiązując do mowy Cecila, Curtius pod 
nosi konieczność powrotu do powszechnego 

zaufania oraz poświęca ustęp swiego prze- 
mówienia sprawie zbliżenia  niemiecko-fran 
cuskiego, które uważa za konieczne. Ta część 

przemówienia Curtiusa utrzymana jest w to- 
nie bardziej powściągliwym, a w zakończe- 

niu niemiecki minister spraw zagranicznych 
ograniczył się tylko do powitania z zadowo- 

ieniem przyszłej wizyty ministrów  francu 
skich 'w Berlinie, wyrażając nadzieję, że wi 
zyta przyniesie wyniki korzystne nietylko 
dla obu krajów, ale i dla całego świata. 

Przypominając  przedwczorajszą mowę 

włoskiego ministra Grandiego, Curtius wy- 
raża wielkie zadowolenie z powodu stwier- 
dzenia przez Grandiego, że rozjemstwo i roz 
brojenie są najlepszymi Środkami wzmoc 

nienia bezpieczeństwa. 

Przechodząc do odpowiedzi na iwczoraj- 

5га mowę Brianda i wyrażoną w tej mowie 
opinję o konieczności sankcyj, przewidzia- 

nych w pakcie, Curtius zaznacza, że jego 
zdaniem to stanowisko nie jest słuszne, gdyż 

najprędzej — zdaniem Niemiec — stworzyć 
należy sytuację „równości wszystkich państw 
co do ich zbrojeń”, a potem dopiero przystą 
pić do zapewnienia wykonania postanowień 

i ustalenia sankcyj ze strony Ligi, równych 
dla wszystkich jej członków, 

  

Wizyta ministrów francuskich do Niemiec 
РВЕМ]ЕВ LAVAL PRZYJEDZIE 

PARYŻ PAT. — Premjer Laval 
przyjął zaproszenie rządu niemieckie- 

DO BERLINA 

go do udania się w towarzystwie mi- 
nistra Brianda do Berlina w dniu 27 
b. m. 3 

WIZYTA FRANCUSKA „JEST NIE DO ZNIESIENIA"... 

BERLIN. PAT. — Publikując komunikat 
rządu niemieckiego w sprawie zaproszenia 

ministrów francuskich bezpośrednio po nie- 
dawnych upokorzeniach, doznanych w Ge 

Z tej też racji należy zwrócić uwa- ministrów francuskich do Berlina, organ newie, jest nie do zniesienia dla narodowo 

gę na obecną sytuację, na niedolę rol- wszechniemcėw „Deutsche Ztg.“ pisze: Pod- myślących Niemców. 

nika i przyjść mu z pomocą. W. T. kreślamy raz jeszcze z naciskiem, że wizyta 

p. t. „Wileńska prasa o sprawie unijnej”, w 
którym ze smutkiem stwierdza, iż cała nasza 
prasa, bez względu na kierunek polityczny, 
zajmuje krytyczne stanowisko wobec obrząd 
ku wschodniego, Wyjątek stanowi „Przegłąd 

FERDYNANDA HoESICKA 

w Warszawie 

książka 

z 4« || Wileński" — ż ni w. u 5 „Samotny, gdyż nie polski”. 
„Myśl Ww Obcęgach Stąd „Nywa” wiyciąga wniosek, 2е ponie- 

waż obrządek jest popierany przez organ 
ы listy z podróży po Rosji m ciepolski, krytykowany zaś przez prasę pol- 

ską, — krytyka ta jest objawem  szowini- 
zmu polskiego. 

Bez wysiłku możemy wytknąć „Nywie“ 
brak konsekwencji lub... szowinizm ukraiń- 

ski, bo w tym samym numerze, w „Rozmai- 

tościach"", znajdujemy taką uwagę z powo- 

du organizującego się w Dubnie wschod- 
niego seminarjum z językiem wykładowym 
rosyjskim: „Oby tylko zanadto uprzywilejo- 
wane stanowisko rosyjskiej mowy w całej 
akcji unijnej nie doprowadziło do niepożą- 
danych skutków!” 

Gdy o tem mówi Polak, jest szowinistą, 
gdy mówi Ukrainiec — iwszystko jest w po- 
rządku. Ale dobrze jest, że wogóle się mó- 
wi krytycznie o gwałtownej rusyfikacji, u- 
prawianej przez kler obrządku wschodniego. 

Sowieckiej 
STANISŁAWA MACKIEWICZA. | 

Sprzedaż w księgarniach: 

GEBETHNERA | WOLFFA 

| JózEra ZAWADZKIEGO 
w Wilnie. 

——1———B 

Kanibalizm w Afryce 
zachodniej 

Rząd Liberji zabrania surowo — ш- 
dożerstwa, przepis ten jednak nie 
zdołał jeszcze wykorzenić całkowicie 
starych przyzwyczajeń. Misjonarz ze 
Stowarzyszenia Misyj afrykańskich w 
Lugdunie (Ljonie), o. J. Collins, po 
odbytej niedawno podróży po mało 
znanych terenach prefektury apostol- 
skiej w Liberjj opowiada, że w nie- 
których okolicach uderzył jego uwagę 
zupełny brak cmentarzy. Zapytywani 
krajowcy oświadczyli, że nie chcą 
„przeładowyweć* ziemi trupami, nie 
tłumaczyli jednak, co robią z ciałami 
umarłych. Wyjaśnił tę tajemnicę do- 

piero przewodnik o. Collins'a, który, 

zachorowawszy, w żaden sposób nie 

chciał dać się zbadać. Już po wyzdro- 
wieniu zapytywany o powód swego 
zachowania odpowiedział, iż bał się, 

aby nie został zjedzony, zwyczajem 
bowiem w tych okolicach jest zjada- 
nie chorych, zanim zemrą. „Był czas 
—dodał ów przewodnik — gdy czło- 
wiek tłusty większą miał wartość, niż 
pół tuzina sztuk bydła". 

        
  

  

  

Uniwersytet katolicki 
na Litwie 

Centralny wydział Akcji" Katolic- 
kiej, na Litwie postanowił założyć uni- 
wersytet katolicki i otworzyć go je- 
szcze w ciągu bieżącego roku. 

Będzie to odpowiedź na dokonane 
nagle zarządzenie rządu, który na ka- 
tolickim fakultecie teołogiczno-filozo- 
ficznym przy uniwersytecie kowień- 
skim zmniejszył liczbę katedr i liczbę 
profesorów. 

Ten dekret rządowy, godzący w naj 
żywotniejsze interesy nauki katolickiej 
a niczem nieuzasadniony, spotkał się 
ze zdecydowanym sprzeciwem wszyst- 
kich miarodajnych czynników katolic- 
kich i wpłynął na powziecie przez nie 
decyzji o założeniu uniwersytetu kato- 
lickiego.



m
 

ECHA KRAJOWE 
  

KRONIKA BARANOWICKA 
X Z Magistratu. Na dzień 16 września 

zostało wyznaczone posiedzenie Rady Miej- 
skiej z porządkiem dziennym, obejmującym 
aż 19 rozmaitych spraw bieżących i aktual- 
nych. Rozumie się, iż kwestja restrykcyj 
budżetowych na rok 1931—1932 należy do 
najbardziej „palących“. Zdaje sie, że Rada 
Miejska nie będzie miała tym razem wiele 
kłopotów z budżetem, zwiażywszy, iż dru- 
gą najbardziej palącą sprawą będzie umo- 
rzenie zaległych podatków i opłat miejskich: 
budżet skurczy się automatycznie, 

x Pierwszy samolot na lotnisku barano- 
wickim. Wielkie i nowocześnie urządzone 
lotnisko baranowickie wykończono w naj- 
drobniejszych szczegółach. 10 września przy 
była na lotnisko specjalna komisja celem 
przyjęcia go i otwarcia dla lotów  pasažer- 
skich, W skład jej wchodził wysłannik Dep. 
Lotn. Cyw. z Min. Kom., inspektor ]. Ка- 
wecki z Zarządu Głównego LOPP,, inżynier 
Wiinik z Nowiogródka, starosta baranowicki 
p. Z. Przepałkowski, inż. Layman z powia- 
towego Komitetu LOPP i radca S. Głąbik, 
sekretarz miejscowej LOPP. Jednocześnie 
wylądował na lotnisku pierwszy samolot: 
por. Jan Szczęklik z 10 pułku lotniczego ze 
Lwowa przyleciał na połskim płatowcu  t2, 
takim samym, na jakim Skarzyński obleciał 
Afrykę. Por. Szczeklik, stary i doświadczo- 
ny lotnik, stwierdził, że lotnisko baranowi- 
ckie jest jednem z najlepiej urządzonych w 
kraju, że jest znakomicie zniwelowane i przy 
stosowane do wszełakich lądowań. Niech 
ta opinja znanego lotnika wystarczy i będzie 
najbardziej zasłużoną pochwałą dla tych, któ 
rzy do stworzenia naszego lotniska przyczy= 
nili się. Są to przedewszystkiem: Komitet 

Wojewódzki LOPF z Nowogródka i Powia- 
towy Komitet LOPP w Baranowiczach. Ich 
niezmordowanej pracy, szczególnie zaś sta- 
raniem inż. Laymana i radcy Głąbika, 'ma- 
my do zawdzięczenia, iż możemy się szczy 
cić bodaj najbardziej nowoczesnem  łotni- 
skiem w Połsce. Wymienione Komitety po- 
kryły niemal całe koszty, wynoszące około 
100.000 zł. Pewną ofiarę złożył również Ko- 
mitet LOPP Dyrekcji Wileńskiej P.K.P. 
5000 zł., a przyobiecał więcej, i nie wątpi- 
my, że obietnicy dotrzyma: znamy dobrze 
jego czynną i skuteczną działalność. 

Szczegółowy opis lotniska i historję jego 
budowy podamy w najbliższym czasie, 

X Pożar. W nocy z 9 na 10 września, w 
osadzie Hulicze, gminy lachowickiej, na szka 
dę osadnika Andrzeja Sidorenki, z nieustało- 
nych przyczyn spaliła się stodoła z tegotocz- 
nemi zbiorami oraz dom mieszkalny, ogė!nej 
wartości 4000 złotych. ` 

X Śmierć pod pociągiem. Dnia 11 wrze 
śnia, o godz. tl, na przejściu przez tory ko- 
lejowe w pobliżu stacji Baranowicze Poleskie 
buforem od parowozu pociągu osobowego 
Nr. 821, zdążającego z Brześcia do Bara= 
nowicz, został zabity 20-letni Fajwel Fijał. 
kow z Lachowicz. Przyczyną wypadku była 
nieostrożność zabitego. 

x Usiłowanie zabójstwa. Unia il wrze- 
śnia niejaki Paweł Sieczko, zamieszkały w 
"majątku Poruczynie, gminy horodyskiej, а- 
wanturując się w Horodyszczu w sklepie ko- 
lonjalnym Rochy Korolczak, usiłował ją za- 
bić, strzelając z nielegalnie posiadanego re- 
wolweru, Strzał chybił, ponieważ Korolko 
zdążyła uciec ze sklepu. Sieczkę aresztowa- 
no, 

  

Z ŻYCIA SŁONIMSKIEGO. 
Kongres Eucharystyczny w Słonimie. Już 

wczoraj wieczorem, o godzinie 18 m. 30, 
przyjechał do Albertyna, zgodnie 
wiedzianym planem, J. E. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Wileński Romuald Jałbrzykowski 
w towarzystwię ks. kapelana osobistego. 

Dzisiaj zrana od godziny 6-ej zapanował 
na ilicach miasta niezwykły ruch. Tu mto- 
dzież szkolna, zdąża śpiesznie do szkół. skąd 
<czwórkami maszeruje do bramy powitalnej 
na Zamościu, tam kompanja honorowa 80 
p.p. na czele z orkiestrą uroczyście, a dziar- 
sko maszeruje przez ulice miasta, Zrobiło się 
gwarno. Ludzie pomimo wczesnej pory wy- 

pełnity ulice starego miasta i zdążają na po 
witanie arcypasterza. 

Około godziny 7-ej nadjeżdżają przed 
stawiciele władz cywilnych z p. starostą 
Edmundem Koślaczem i burmistrzem miasta 
p. Władysławem Jelskim na czele, Wojsko 
reprezentują komendant garnizonu p. pik. 

Kohutnicki, d-ca 80 pp. i p. pik. Marjan Tur- 

kowski, dowódca 79 pp. Niebawem też nad- 
jeżdżają członkowie Komitetu Obywatelskie 
go z hr. Steckim na czele. 2 

Kompanję honorową z orkiestrą ustawio 

- no tuż za bramą 'w kierunku miasta, za nią 

aż do kościoła ustawiła się w szpalerach mło 

dzież szko!na. Ludność wypełniła okoliczny 
płac, ; 

Pe nabożeństwie ks. Arcybiskup opu- 

ESET AN TAI RZTEZU KNORR WETA ZE WZORY 

CIĄGNIENIĄ V KLASY 23 LO- 
TERJI PAŃSTWOWEJ 

Piątek 11 września. 

Przed przerwą 

Po 5.000 zł. n-ry: 74600 144953 154218 
Po 3.000 zł. n-ry: 85770 123451 
Po 2.000 zł. n-ry: 51106 86539 88378 

127113 143410 143436 154727 1 

Fo 1.000 zł. n-ry: 8096 68589 89323 
145818 153570 197488 208779 

"Po 500 zł. n-ry: 2996 5085 6198 6796 
8907 18144 19490 20065 22504 23524 26922 

32502 28947 44556 46084 54557 54663 60125 

60478 60999 65489 57265 67973 73062 72:51 

76231 76670 77606 78929 84326 +5851 88559 

88838 89182 90067 90704 91229 895801 

97525 99498 101337 104950 107387 108249 

111030 114056 119988 121297 122192 126601 

127748 127758 129548 131078 135182 135209 

137875 138043 140475 141388 143:11 14520 

145933 147675 147688 149981 156812 159352 

159578 163809 164261 164578 166541 169801 

171194 171890 175032 175637 181749 183406 

184179 186890 195002 197658 198854 208627 

Po przerwie 
25.600 zł. na nr. 151420 
15.000 zł. na nr. 31125 
3000 zł. na n-ry 73890 178014 
2.000 zł, na n-ry: 26016 37426 59829 

92675 114333 127382 149264 202271 205283 
1.000 zł. na n-ry: 20672 37681 49550 

69986 74408 80737 83348 85144 93032 124220 
143721 150743 151385 

500 zł. na n-ry: 2578 2996 8907 10703 
10936 12344 12980 14149 16794 17690 25635 
26161 38284 40563 47700 57663 59199 61093 
62587 63138 63766 64365 60650 60718 64590 

65583 67081 69561 77615 80369 82238 86463 
87918 89765 89921 91284 92130 99191 101128 
111535 123386 124135 125791 125206 126585 
131902 133199 139887 147893 148360 150273 
156038 161307 164301 164406 167141 167922 
153696 176479 178429 186502 184804 188213 
193587 199765 200274 200945 204468 208268 

wjechał do miasta i odrazu udat się do wię- 
zienia słonimskiego, gdzie spotkany został 
przez starostę p. Koślacza, wiceprokuratora 
S. O. p. Buczackiego i zarząd więzienia. Po 
przywitaniu się z przedstawicielami władz 

. Arcubiskup udał się do kaplicy więzien- 
u€ej, która poświęcił i odprawił tam nabożeń- 
stwo. Następnie wygłosił przemówienie do 
zgromadzonych na modlitwie więźniów. 

O godzinie 7-ej m. 30 Arcybiskup opu 
ścił mury więzienne i wraz z obecnymi tam 
przedstawicielami władzy przyjeżdża do 
bramy powitalnej, gdzie wita Arcypasterza 
burmistrz miasta p. Władysław Jelski, w imie 
iu Komitetu Obywatelskiego hr.  Stecki, 
ć-cy 79 i 80 pułków piechoty. Kompanja 
honorowa przezentuje broń, orkiestra gra 
hymnu Papieski. 

Ks. Arcybiskup w towarzystwie komen- 
danta garnizonu p. płk. Kohutniekiego i gro 

na oficerów przechodzi przed frontem kom- 

panj: honorowej, którą wita. Z piersi zgro 
madzonych pod sztandarem wojskowym żoł 

nierzy wiyrywa się gromka, a szczera, pełna 
entuzjazmu i serdeczności odpowiedź „Czo- 

łem, Wasza Ekscelencjo"! Ks. Arcybiskup 
staje pod baldachim i udaje się po przez 
szpalery młodzieży szkolnej do kościoła pa- 

rafjalnego, gdzie u progu Świątyni powitał 

księcia Kościoła ks. kanonik Ignacy Roso- 
łowski, dziekan i proboszcz słonimski. 

Ks. Arcybiskup włożył szaty pontyfikał- 
ne i udaje się do Ołtarzą Wielkiego. Chór 

zaś wojskowy Śpiewa „Ecce sacaerdes“. 

Powitał ks. Arcybiskupa ks. kan. Roso- 

łowski, który w krótkiem przemówieniu zre 

ferował także potrzeby duchowie parafjan. 

Ks. Arcybiskup w odpowiedzi przemawiał do 

zgromadzonego, a szczelnie wypetniającego 
świątynię ludu i w słowach pełnych ojcow- 

skiej troski wezwał obecnych do utrzymywa 

nia jaknajściślejszego kontaktu z kościo 

łem i przestrzegania Jego przepisów. 
Odpowiedź Arcypasterza bardzo silne zro 

biła wrażenie na parafjan. 
Przyjazd j. E. ks. biskupa Bandurskiego 

do Słonima. Dzisiaj w nocy przybył do Sło- 

nima ks, Biskup Władysław Bandurski, na 

spotkanie którego wiyjechał do Baranowicz 

przedstawiciel tut. Komendy Garnizonu kpt. 

Kowalewski. zaa 
Ks. Biskup zamieszkał w specjalnie dla 

niego przygotowanych apartamentach. 
r aa 

  

SNÓW 
— Pożar stogu siana. Przed kilku 

dniami w pobliżu Snowia, na łąkach należą- 
cych do Józefa Kaczana, m-ca Snowia, spło- 
nął stóg siana ogólnej wagi około 3.200 kg. 
Przeprowadzone śledztwo ustaliło, że po- 

żar powstał wskutek nieostrożnego obcho- 
dzenia się z ogniem pastuszka Aleksandra 
Sidorowicza, lat 11, który, pasąc krowy na 
tej łące, zaprószył nieświadomie ogień w 
stogu, od którego powstał pożar. 

NIEŚWIEŻ 
— Skutki burzy gradowej. Przed 

paru dniami teren pow. nieświeskiego 
nawiedziła burza gradowa. Otrzymaliś- 
my informacje, że wskutek burzy gra- 
dowej szczególnie ucierpiała gmina 
łańska, bowiem naterenie tej gminy 
przez 15 minut padał grad wielkości 
kurzego jaja. Wszystkie prawie plony 
szczególnie w gospodarstwach ogro- 
dowych zostały zniszczone. W więk- 

50 AA w 

GANDHI W EUROPIE 
Na statku Rajputana, Gandhi, boha- 

ter współczesnych Indyj, jedzie do Lon 
dynu na posiedzenia „Okrągłego Sto- 

Owacyjnie witany w Aden, otrzy- 
mał on od swoich wyznawców okrągłą 
sumkę 325 funtów szterlingów z życze- 
niami powodzenia na kongresie. Mahat- 
ma czuje się doskonale, rozmawia z 
podróżnymi, bawi się z dziećmi; naj- 
większym jego przyjacielem 
pokładowy, którego w nocy okrywa 
swoją derką. 

Bagaż wielkiego apostoła pasywne- 
go oporu, jest dość oryginalny: zawiera 
on 2.000 litrów wody Gangesu dla co- 
dziennych ablucyj, 500 kilo mułu Gan- 
gesu, z którego lepi się nabożne figur- 
ki, sto litrów koziego mleka, które sta- 
nowi jedyne pożywienie Gandhiego, 
warsztat tkacki i sporo Inu. 

Gandhi pije codziennie 4 filiżanki 
koziego mleka, Podaje mu je sama, pe- 

na młoda Angielka, podróżująca pod 
przybranem nazwiskiem. Jest ona gorą- 

W LON 
LONDYN. PAT. — Tłumy publiczności, 

których większość stanowili Hindusi, 0cze- 

kiwały cierpliwie, mimo nieustannego desz 
czu, na przybycie Gandhiego do Friendshou- 
se, gdzie zorganizowane zostało przez Hin 
dusów, zamieszkałych w Londynie, przyję- 
cie na jego cześć. Hindusi obrzucili przyby 
wającego Gandhiego kwiatami, Przywódca 
hinduski ubrany był w biały płaszcz, nakry- 

ty szalem. 
LONDYN. PAT, — W przepełnionej sali 

gmachu Kwakrów odbyło się w sobotę po 

południu uroczyste powitanie Gandhiego. 

| 
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Twoje oszczędności 

cą zwolenniczką nauki mędrca i posta- 
nowiła towarzyszyć mu wszędzie. 

Gandhi wstaje a 4 rano, poczem 
okryty wraz z głową śnieżnej białości 
płaszczem, modli się, lub pogrąża w 
medytację. Nikt z jego świty nie śmie 
wtedy zbliżyć się i przerwać jego zadu- 
my. W dni milczenia zupełnego, Gand- 
hi spędza czas w najbardziej oddalonej, 
części pokładu i nie przyjmuje żadne- 
go pokarmu. 

Wieczorem odbywa się wspólna 
modlitwa. Białe postacie ze złożonemi 
rękami i przymkniętemi oczami siedzą 
nieruchomo na pokładzie, głos mistrza, 
odmawiającego modlitwy podnosi się i 
ścicha, nakoniec milknie. 

— Módlmy się o wolność Indyj do 
Tego, który nam wszystko daje — po- 
wiada on do podróżnych, przyjglądają- 
cych się tej podniosłej prostoty scenie. 

W Londynie Gandhi będzie go- 
ściem miss Muriel Lester, która zarzą- 
dza instytucją dobroczynną, opiekują- 
cą się Indusami, przebywającymi w 
Anglii. 

DYNIE 
Wchodzącego na salę Gandhiego powitano 
kilkuminutową owacją. 

Przywódca hinduski wygłosił przemówie 
nie, które swoją prostotą wywarło wielkie 
wrażenie. Mowa Gandhiego była nawskroś 
pokojowa. Gandhi apelował specjalnie do 
młodych Hindusów, aby nie utrudniali akcji 
pokoju aktami gwałtu. Nawiązując do obec- 
nej sytuacji w Londynie, Gandhi ošwiad 
czył, że budżet brytyjski dopóty nie będzie 
uczciwie zbalansowany, dopóki nie zostanie 

zbałansowany budżet stosunków między In- 
djami a Wielką Brytanją. 

— 

one w 

Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
przy ul. Antokolskiej Nr. 28, 

dadzą Ci' spokój i pewność 

Bank przyjmuje 

oraz wysokie. oprocentowanie 

większe wkłady 

oraz drobne oszczędności od1 zł. 

Za ulokowane wkłady Bank gwarantuje kapitałami - 

® własnemi i mieniem Cztonkėw do sumy 1.800,000 zt. 

  

2 
Tragiczna uczta popogrzebowa 
We wsi Możejki, gminy  zaleskiej, 

pow. oszmiańskiego, podczas stypy, u- 
rządzonej z racji śmierci Wł. Oskierki, 
zasłabło nagle z objawami wyraźnego 
zatrucia 10 uczestników przyjęcia. 

Katastrofa 
W miejscowości Osuchowo, gm. kozłow- 

skiej, pow. wilejskiego, runęło rusztowanie, 

Я 
Koedukacyjne Wieczorowe Kursy EB 

Maturalne dla dorosłych 
przy Gimnazjum im. J. Kraszewskiego 

w Wilnie, ul. Ostrobramska 27. Założone w 1326 r. 
Uprawnione przez Kuratorjum O. S. W. Nr. II — 31078, typ humanistyczny 
i mat. przyrodniczy. System półroczny. Zapisy nadal przyjmuje kancelarja 
^ w godz: 10—13 i 17—19, 

szej mierze zniszczone zostały ogrody 
owocowe, gdzie grad zniszczył około 
50 proc. owoców. Ponadto ucierpiały 
ogrody warzywne, gdzie straty wyno- 
szą około 75 proc: produkcji. Prawie 
na terenie całej gminy łańskiej powy- 
bijane zostały szyby. 

BRASŁAW 
— Nieudany zamach rewo'we- 

reowy. Na powracających iurmanką do 
domu braci Jana i Nikodeńa Timofiejewych, 
mieszkańców zaścianka Krasnogórka, gmi- 
my przebrodzkiej, pow. orasławskiego, na- 
padł, powodowany żywioną od dłuższego 
czasu w stosunku do Timofiejewych zawiścią, 

Okazało się, że wszyscy Omi za- 
truli się denaturatem, dostarczonym 
przez miejscowego karczmarza. 

Ośmiu z nich walczy ze śmiercią w 
szpital. 

ustawione przy budującej się cegielni. 
, Kilku robotników odniosło ciężkie rany, 
jeden zaś poniósł śmierć. 

  

Markieło Kozłow, lat 19, zam. w kolonii Ko- 
leśniki tej samej gminy. Dobywszy rewol- 
wee, strzelił on do Timofiejewych, lecz strza 
ły chybiły. W czasie rewizji u Kozłowa re- 
wolweru nie znaleziono i Kozłow nie przy- 
znaje się, jakoby strzelał. Wobec zeznań 
świadków tego zajścia Kozłow został are- 
sztowany na mocy zarządzenia sędziego 
śledczego. 

— Nieszczęśliwy wypadek. — 
W kolonji Zagorszczyzna, gminy słobódz- 
kiej, pow. brasławskiego przewrócił się na 
zakręcie wóz z sianem i przygniótł 17-letnie- 
go Antoniego Koszmana tak nieszczęśliwie, 
iż Koszman zmarł skutkiem odniesionych 
obrażeń. 7 

POTOP W CHINACH 
SETKI TYSIĘCY TRUPÓW, MILJONY 

ROZBITKÓW 

Chińscy korespondenci prasy berliń 
skiej nadsyłają przerażające wiadomo 
ści o powodzi chińskiej. 
Wody Jangtse i jego dopływy wzbie 

rają z dnia na dzień. Dawno przekro- 
czyły już poziom z r. 1870, kiedy była 
ostatnia z wielkich powodzi. Z gór 
Chin zachodnich, gdzie zimy ostatniej 
szalały burze śnieżne niebywałej od lat 
60-ciu potęgi, spływają olbrzymie po- 
toki, łączą się z wodami zatoki, zamy- 
kającej Jangesekiang i Han, zatapiając: 
miasto. Fale pokryły dzielnice europej- 
skie, ich domy mieszkalne, place golio- 
we i wyścigowe, kabarety i dancingi. 

Tamy są zerwane, nawet wyniosła 
tama kolejowa, na której ludność oko- 
lic Hankau szukała schronienia, już jest 
miejscami zatopiona. 

Tam, gdzie były liczne wille podmiej 
skie, sterczą teraz miejscami tylko 
szczyty dachów. 

W dzielnicach koncesji francuskiej, 
angielskiej i rosyjskiej, usiłowano po- 
wstrzymać szturm rozszalałego żywio- 
łu zapomocą ogromnych worów, napeł 
nionych piaskiem. Chodziło о to, aby 
parowce w celu akcji ratunkowej przy- 
bijające do wielkich domów  towaro- 
wych, miały czas przynajmniej z gór- 
nych pięter zabrać resztki mienia. 

Najohydniejsze są trupy, które w 
ogromnych ilościach pływają po falach, 
i o które nikt się tu nie troszczy. 

W pierwszych dniach powodzi zda- 
rzało się nawet, że otwierano trumny, 
zwłoki wyrzucana do wody, a trumien 
używano jako łodzi dla ratowaria ży- 
wych. 

Niepodobna podać ścisłej liczby 
ofiar katastrofy, że liczba ta idzie w 
grube setki tysięcy, to pewna. Bo prócz 

groźnego żywiołu wodnego, także cho- 

lera i tyfus, oraz głód zbierają tu teraz 

obfite żniwo śmierci. Akcja ratownicza 

jest niesłychanie trudna, prawie niemoż 

liwa. Telefon i telegraf są nieczynne. 

Nawet aeroplany są przeważnie zato- 

pione, więc i pomoc z powietrza nara- 

zie prawie nie istnieje. Pa zachodzie 

słońca zapadają egipskie ciemności, bo 

światło elektryczne nie funkcjonuje, 

świece jeszcze w mieście znaleźć moż 

na, rosną z dnia na dzień w cenę. Za- 

pałki są wilgotne i nie chcą się zapalać. 

Mięsa od dłuższego czasu nikt nie ma 

odwagi jeść, z obawy, że może to być 
jakaś padlina i przynieść zarazę. 

Kto ma parę dolarów, ten stara się 

kupić, a następnie zdobyć sobie miejsce 

na parowcach rzecznych, które są prze- 

pełnione po nad miarę i grożą pasaże- 

rom zatopieniem. Parowce te uwożą 

nieszczęsnych rozbitków w góry zwła- 

szcza do wysoko położonej miejscowo- 

ści Kuling, która służy cudzoziemcom, 

jako miejsce schronienia. Zorganizowa- 

no też tam naprędce szkołę międzyna- 
rodową dla dzieci. 

Najsmutniejsza, że europejscy inży- 

nierowie przewidywali katastrofę i 

proponowali w porę wzniesienie ogrom 

nych tam ratunkowych za cenę 30 ty- 

sięcy dolarów srebrem. Według obli- 

czeń, toby powstrzymało szturm ży- 

wiołu. Ale Chińczycy zamiast pzzyjąć 

odrazu propozycję, utworzyli „komi- 

tet", który całą akcję topił w gadaniu, 

aż do chwili, w której całe miasto za- 

topione zostało w falach. | 

Przy tem wszystkiem panuje w Han- 

kau upał, sięgający 35 st. Celsjusza w 

cieniu. 
I oto w jednym domu chińskim, któ 

rego dolne piętra stoją w wodzie, pod- 

czas gdy górne obsadzone były gęsto 

przez uciekinierów, przez czyjąś 0107 

strożność przed paru dniami wybuchł 

pożar. Słup ognia, wytryskający z wo- 

dy, oto obrazi : 

Ponieważ straż ogniowa nie zdoła- 

ła przybyć na miejsce pożaru, nieszczę 

śliwi mieszkańcy mieli przed sobą do- 

słownie wybór: śmierć w ialach wod- | 

nych, albo śmierć w płomieniach. 

TRAGIZM GŁODNEGO 1 BEZ DACHU 
NAD GŁOWĄ DZIECKA NIECHAJ 

NIE CIĄŻY NA TWOIM SUMIENIU. 

Konto P.K.O. nr. 82100 

  

-śliwki zalać syropem, 

W _WIRZE STOLICY 
NAUCZYCIEL SZUKA POSADY 

W lokalu T. N. S. W. (Towarzystwo Nam 
uczycieli Szkoł Średnich i Wyższych) groma- 
dzi się codzień pareset osób. Bezrobotni nau- 
czyciele co łudzą się, że znajdą posadę. W 

Towarzystwie jest zarejestrowanych tysiąc 
kilkaset wykwalifikowanych sił — zajęcie 

otrzymało niespełna 300 osób. 
W jednem kurtorjum warszawskiem uby- 

ło w ciągu ostanich dwóch lat 19 szkół średm 
nich. Pozatem w szkołach państwowych po- 
większono nauczyciełom liczbę godzin — 
dawniej musieli mieć 23 tygodniowo, teraz 

30. Dla rekompensaty obniżono im pobory. 

Od czasu do czasu pojawia się w salach 
T. W, $. W. jakiś dyrektor potrzebujący łam 
cinnika, niemca czy matematyka. Dwudzie- 
stu kandydatów rzuca się na dyrektora, zam 

sypują go świadectwami, dyplomami, połe- 

ceniami, Jest w czem brać i wybierać, 

Jeśli dyrektor potrzebuje przypadkiem hi 
storyka, lub polonistę, musi się mieć na bacz 
ności: może zostać uduszony przez tium kan 

dydatów. 
Dawiniej młodzi mieli tę przewagę, że byli 

tańsi. Jak wiadomo, nauczycielowi co trzy 'a 
ta praktyki przysługuje 10 proc. zwyżki pen- 
sji. I tak rutynowaną siła co od 21 lat wysta 

wia pały w dzienniku, bierze o 70 proc. wię 
cej, niż szczaw, co przed rokiem zdał ma- 
gisterjum. W teorji — bo w praktyce rozwią= 

zano dziś tę kwestję inaczej, > 

Nauczyciel: — Panie dyrektorze, czy mo- 
gę zatem liczyć na te 6 godzin fizyki? 

Dyrektor: — Hm! 

Nauczycieli: — 30 lat praktyki, wypu- 
šciiėm zgėrą 1000 maturzystów, — eks 
moi uczniowie są dziś wykładowcami na 

wyższych uczelniach, inni — na wysokich 
stanowiskach państwowych, lepszych kwali- 
fikacyj od moich, pan nie znajdzie. 

Dyrektor: — Hm! 
Nauczyciel: — Panie dyrektorze, ja bar- 

dzo potrzebuję choć tych paru godzin. Mom 

jej szkołe odebrano prawa, więc przestała 
istnieć, (więc jestem na bruku. 

Dyrektor: — Widzi pan! jest pan starym 
niedołęgą, nie zna pan z pewnością nowych 

wynalazków, prądów, metod nauczania, pod 

ręczników i wogóle... Młoda sila dogadzala- 
by mi lepiej. Wezmę pana, ale pod warun- 
kiem, że pan podpisze kantakt zrzekając się 

tych należnych trieniów. 

I biedny, stary belfer idzie za te groszaki, 
co pobierałby młokos. 

Zgłasza się niedawno upieczony nauczy- 

ciel. Ma doktorat z polonistyki, poboczny 
przedmiot — romanistyka, odwalił studjum 

pedagogiczne. 

— A 25 lat praktyki ma pan? 

— Owszem, mam 25 lat, ale trzeba odlim 
czyć czas spędzony iw kołysce, w ireblówce, 

szkole, uniwersytecie... 
— No to pan nie dla mnie. 
Zdarza się, że wszystko idzie dobrze; to 

i owo wystarczające, w tamtym niema trudno 

ści. Dyrektor pochrząkuje: — hm, hm, wvidzė 
pan, my oczywiście jesteśmy całkiem apolin 

tyczni, nie mieszamy się do niczyich przeko- 

nań, ale nie moglibyśmy ścierpieć, by u nas 

ktoś... by sączył jad... w niewinne dusze. Jam 

kie są pana zapatrywania w tej materji. 

Byże uniesienia, krzyki zachwytu nie wy- 
starczą. Trzeba wydobyć prawdziwie czułe 
dźwięki, użyć przekonywująco gorących 

słów. Karol. 
  

MIERNICZY PRZYSIĘGŁY 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16 m. 5, tel. 15—43 
(obok mostu kolejowego) 
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Godz. przyięcia: od 9—2 i 6—7 p. p. 

Czy pani pamięta? 

  

Że już najwyższy czas zaopatrzyć sigo 7 

nię w domowe nalewki. 

Obecnie jest najlepszy moment. do spre- 

parowania nałewki na śliwkacii, Nadają się 

do tego dojrzałe, a nawet przejrzałe śliwki 

węgierki. 
Gąsiorek napełniony takiemi śliwkami, za 

lać po szyjkę czystym spirytusem i trzymać 
z miesiąc na oknie w słońcu,lub też w ciem 

ple, przy kuchennej blasze. Spirytus złać, a 

zrobionym z dwóch 

szklanek wody na kiło cukru, Potrzymać dru 

gi miesiąc w cieple. Zlač tensyrop, zmieszać 

oba płyny i zbutelkować. Pozostałe śliwki 

będa stanowiły wyborny dodatek przy czar- 

nej kawię. 

Kajakiem do Stambułu 
Podróż ta odbyła się rok temu. Właśnie 

w połowie września przypada rocznica ra- 
dosnego dla mego przyjaciela Wacława Ko 
rabiewicza, oraz dla mnie dnie, gdyśmy po 
dokonaniu ostatnich potężnych wysiłków za 
winęłi na Bosforze do przystani gościnnego 

klubu Gałata — Serai, 
Byłoby czemś nieprzyzwoitem wspomi- 

nać po upływie tak długiego czasu o na- 

szej podróży, gdyby nie odczuwana przeze 
mnie konieczność zapobieżenia raz wreszcie 

mylnym pogłoskom. Nie uczyniłem tego 
wcześniej, ponieważ będąc poza Wilnem, 
nie byłem dostatecznie poinformowany o 

istotnym stanie rzeczy. 
Pomijam tutaj przyznanie przez Polski 

Związek Towarzystw Wioślarskich równo- 
rzędnych dyplomów uznania wszystkim sze- 

ściu uczestnikom wyprawy. Według przepi. 
pisów o udzielaniu dyplomów, jest to w zu- 
pełnym porządku. Mniejsza o absurdalność 
tych przepisów. 

Chodzi mi o to, że w szeregu pism uka- 

zywały się wzmianki o sześciu uczestnikach 

wyprawy morskiej. Oglądałem też nieraz 

zdziwienie na twarzach osób, dowiadujących 

się ode mnie, że nie sześciu dotarło. 

Tymczasem od  Constanzy płynęliśmy 

kajakiem tylko my dwaj (przepraszam — 

trzej, bowiem nasz kajak „Sancho - Pan- 

cha“ też się liczy). We trzech tłukliśmy się 
po zbałwanionem morzu przez dwa tygod- 

nie i jedynie nam trzem przypada zaszczyt 
dokonania otwarcia turystycznej drogi mor— 
skiej z Polski do Stambułu. Tym zaszczy- 
tem nie mamy potrzeby z nikim się dzielić 
i nie damy go sobie wydrzeć. 

Streszczam wyprawę. 
(Trzy ożaglowane kajaki: „Don Kichot", 

„Sancho Pancha'* i „Rossynant*. Długość 
każdego 5,15 m., szerokość (0,85 m. Dwa 

schowki na rzeczy — jeden na dziobie, dru- 

gi w rufie. Kajaki budowała firma p. Lenar- 

4a w Wilnie. Załoga składała się z członków 
i kandydatów Klubu Włóczęgów: Wacława 
Korabiewicza t. zw. Kilometra (inicjatora i 

kierownika), Antoniego Bohdziewicza, Anto- 
niego Czerniewskiego, Tadeusza Szumań- 
skiego, Bogumiła Zwolskiego i niżej podpi- 

sanego. 
Wyruszyfiśmy Koleją z Wilna do Nowe- 

go Targu. Stamtąd do granicy Czechosłowa- 
cji samochodem ciężarowym, następnie fur- 
mankamt do miasteczka Twardoszyn, skąd 
zaczęliśmy właściwą podróż. Orawą, Wa- 
giem, Dunajem i kanałem dotarliśmy poprzez 

jezioro Karin do morza Czarnego. Nie będę 

opisywał całości wyprawy, co już było czym 
nione niejednokrotnie (patrz „Przegląd Spor- 
towy* Nr. z połowy października 1930 r.). 
Nadmienię tylko, że po wypłynięciu na mo= 

rze dwóch uczestników iwyprawy zachorowa 

to na morską chorobę i dotarło do Constan- 

zy pieszo, (wi Constanzy zaś, po bardzo dłu- 
giej, burzliwej i przykrej dyskusji zapadła 
decyzja, że dalej płyniemy kajakiem tylko 

Kilometr i ja. Tamci płyną okrętem. Przyczy 

ny tego postanowienia nie należy się doszu- 
kiwać w złym stanie łodzi, jak kilkakrotnie 
informowała prasa. „Rossynant* był najbar- 
dziej nadwyrężony (na kamieniach Orawy i 

Wagu) a ja się zgadzałem płynąć nim dalej. 
Przyczyna leżała raczej w psychice tych, co 

odstąpili. 

Mówię to w imię prawdy. 
A teraz parę fragmentów. 

„Samcho Pancha* leży na piasku. 
Rzeczy, z wyjątkiem potrzebnych do 
snu, spakowane. Owinięci w koce i bre 
zenty namiotowe, zasypiamy z wieczo- 
ra. jest pogodnie i księżyc świeci. Sen 
ma być prowizoryczny, do zmiany wia 
tru na lądowy. Po raz pierwszy zdecy- 
dowaliśmy się na odbijanie w nocy. 

Nadmuchany powietrzem gumowy 
krąg, służący w kajaku za siedzenie, a 
teraz spełniający rolę poduszki, roz- 
dzwania szumem rozbijanych na brze- 
gu tal. Co pewien czas budzę się, pod- 
noszę głowę i macam twarzą wiatr. 
Już wieje, ale jeszcze słaby. Zasypiam. 

Gdy się znowu budzę, księżyca już 
niema. Jest ciemno pomimo pogodne- 

go nieba. Dosyć silny wiatr wieje od 
brzegu. 

Bardzo się nie chce poomacku wy- 
pływać w morze, które jest teraz nad- 
wyraz nieprzytulne. * 

Wstaję i pochylam się nad Kilome- 
trem. 

— Wacek, jest wiatr! 
Odzywa się mruczenie, potem za- 

rysowuje się w mroku jaśniejsza pla- 
ma wynurzonej z pod koca twarzy. 

— E, wiesz bracie, lepiej pojedzie- 
my zrana. Wiatr będzie wiał do po- 

łudnia. 
Cieszę się w duchu z jego stanowi- 

ska. Ale postanowienie postanowie- 
niem. Żeby w stosunku do samego sie- 
bie być w porządku, nalegam na jaz- 

dę. Mam jednak nadzieję, że opór Ki- 
lometra będzie silny i, że zaczekamy 
świtu. Nalegam mocniej, Kilometr moc- 
niej się opiera, ale wreszcie, jak na 
złość, ustępuje. Ładujemy więc resztę 
rzeczy do schowków i rozbieramy się 
do pasa (ale nie od góry). : 

Podnosimy łódź, Wacek za dziób, 

jaza rufę, gdyż moja kolej siedzenia 
przy sterze. Wacek wchodzi do wody 
i stawiamy łódź na falach prostopadle 
do brzegu. Próbuję założyć ster, jed- 

nak rufa co chwila tłucze się o brzeg 
i nie mogę dać sobie rady. Wówczas 

siadamy do łodzi, odpływamy, wiosłu- 

jąc od brzegu, ja kładę się na brzuchu 

na rufie i stosunkowo łatwo zakładam 

ster. Rozumie się, czynię to wszystko 
macku. 
Kilometr wyciąga żagiel. Stopnio- 

wo zwracam łódź w żądanym kierunku 
i chwytam wiatr. Łódź gwałtownie 
przechyla się na falach, a każde prze- 
chylenie sprawia w nocy niezwykle 
przykre wrażenie. Decydujemy więc 
rufować żagiel do połowy Teraz najtrud 
niejsze zadanie — nie tracąc kursu, na- 

ciągamy spodnie. Otulamy się w pła- 
szcze i jest nam ciepło. Fala dosyć spo- 
kojna, wcale na nas nie bryzga i tylka 
od czasu do czasu woda zalewa dziób 
aż po nasadę masztu, ale potem spływa 

na boki po fartuchu, nie włewając się 

do środka. 
Nagle coś niesamowitego. Niema 

księżyca, nie widać na brzegu żadne- 

go światła, a woda pomimo to błyszczy. 

Dziób „Sancho Panchy** odrzuca na 

strony jakby dwa snopy iskier. Stop- 

niowo z nieuczęszczanych zakątków 

pamięci wynurza się wspomnienie o kie 

dyś zasłyszanem czy przeczytanem. To 

pewnie miljony drobnych, fosforyzują- 

cych żyjątek rzucają ten iskrzący się 

urok na morze. To, co bardzo dawno 
jedynie obiło się o świadomość, stała 

się faktem zupełnie realnym, pod wa- 
runkiem, że można nazwać realną całą 
bajkę naszej podróży. 

I nocne morze, pokazujące nam je- 
den ze swych cudów, z nieprzytułnego 
staje się bardzo kochanem. Płyniemy 
wdal po błyszczących falach z przepeł- 
nionem radością sercem. 

* * * 

Trzy godziny jazdy w nocy po mo- 
rzu zupełnie wystarczają, by _ obudzić 
szaloną tęsknotę za słońcem. Chyba ni- 
gdy dotąd nie pragnąłem tak światła. 
Wreszcie lewa strona nieba zaczyna 
blednąć. Na tle brzasku morskie fale, 

  

  

  

rzucające głęboki cień, przybierają zai- 
ste potworne kształ:v. Ma się wrażenie, 
że w rzeczywistości niewinne w danej 
chwili morze, chce swym wyglądem 
przerazić zapuszczających się w nie 

śmiałków, W dali dokładnie widać po- 
szarpaną, drgającą granicę ołowianego 
nieba i brudno czarnej wody. 

Niebo, coraz jaśniejsze, nabiera ko- 
lorów. Wreszciz ukazuje się wierzcho- 
łek słońca i w przeciągu kilkunastu 
sekund wypływa cała jego tarcza. Za- > 

ma nim oderwie się od horyzontu, 
kształt bizantyjskiej kopuł. Szyja ko- 
puły coraz cieńsza, wzeszcie słońce, 

iak ognisty balon zerwany z uwięzi, 
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Echa powstania r.183 
(Z SĄDÓW) 

Echa tragicznego r. 1831, które 
zawsze były żywe w narodzie polskim, 
zabrzmiały szczególnie wyraziście w 
setną rocznicę decydujących walk. 

Ciesząc się z dokonanych przez na- 
szych przodków bohaterskich wysił- 
ków i smucąc się z powodu tragiczne- 
go zakończenia wojny, wskrzeszamy w 
pamięci wypadki z przed wieku, prze- 
żywamy na nowo górne i chmurne 
chwile zmagania się dwu  „bratnich* 
narodów, reprezentujących dwa ©0d- 
„mienne światy. 

Rok 1831 budzi silne refleksje na 
temat dziejowego przeznaczenia naro- 
du polskiego, który w wieku 19-ym 
odbył pokutniczą drogę, pełną męki, u- 
pokorzeń i straszliwych krzywd... 

Wiek cały, który dzieli nas od chwi 
li ostatecznej klęski, zagoił wiele krwa- 
wiących ran, pozwolił zapomnieć nie- 
jedną krzywdę... 

Ale jednak nie wszystko może być 
zapomniane, bo czasem, krzywda, któ- 
ra się dzieje już nie samym bohaterom 
łecz ich potomkom w kilku pokoleniach, - 
jest tak widoczna i natrętna, że niena- 
prawienie jej lub zwłoka w jej usunię- 
ciu wydaje się czemś okropnem i de- 
nerwuje i porusza nietylko osoby bez- 
pośrednio zainteresowane, ale i tłum 
świadków. 

Do takich ran, które zagoić można 
tylko w wolnej Ojczyźnie, do takich 
krzywd, które ostatecznie likwiduje 
niepodległe państwa, należą sprawy 
konfiskat majątków za udział ich wła- 
ścicieli w walkach o niepodległość. 

Stanowisko rządu polskiego pod tym 
względem jest zupełnie wyraźne: u- 
waża on, iż kara, wymierzona przez 
zaborcę za czyn patrjotyczny, nie po- 
winna obciążać potomków  bohater- 
skich Polaków, a więc konfiskaty ma- 
atków ziemskich muszą być uchylone, 
dobra powinny wrócić do spadkobier- 
ców ofiar gwałtów rosyjskich. 

Wiele podobnych spraw zostało 
już pomyślnie załatwionych i tylko nie- 
które dotychczas obarczają nasze sądy, 
domagając się rychłego załatwienia. 

Właśnie jedna z takich spraw zna- 
tazła się wczoraj na wokandzie Sądu 
Apelacyjnego w Wilnie. 

Książę Eustachy Sapieha domaga 
się zwrotu dóbr, skonfiskowanych w 
r. 1831 jego dziadowi, również Eusta- 
chemu Sapieże. 

Nie o całość dóbr upomiha się spad 
kobiel ca, gdyż majątki uległy parce- 
łacji, zmieniły wielu właścicieli, więc 
zwrot całości byłby zbyt kłopotliwy, — 
chodzi obecnie tylko a lasy, znajdują- 
ce się w nadleśnictwie dereczyńskiem, 
różańskiem i wołkowyskiem. 

Meritum sprawy jest tak wyraźne, 
dzieje konfiskaty dóbr sapieżyńskich 
tak powszechnie znane, iż to wszystko 
nie nasuwa żadnych wątpliwości. 

To też na rozprawie sądowej w dn. 
12 b. m., która się odbyła pod prze- 
wodnictwem wiceprezesa Sądu Apel. p. 
stawiciel interesów państwa prezes pro 
kuratorji generalnej p. Illaszewicz kwe- 
stjonował nie samą słuszność powódz- 
twa, lecz jego stronę formalną. Doma- 
gał się odroczenia sprawy w celu 
znałezienia dodatkowych dokumentów, 
ściśle określających przestrzeń skonii- 
skowanych lasów. 

Adwokat p. Wł. Szyszkowski z 
Warszawy w dłuższem, z temperamen- 

wygłoszonem przemówieniu ostro 

  

KLINIKA 

Otolaryngologiczna 
U. S. B. 

F(Antokoi—Szpital Wojskowy) 
Z dniem 15 b. m. rozpoczyna przyj- 
mowanie chorych stacjonowanych i 
ambulatoryjnych Przychodnia kliniki 
czynna dla chorych na nos, gardło, 
krtań i ucho od 10 do 12, dla wad 
mowy i głośu — od 13 do 14 prócz 

niedziel i świąt,   

  

krytykował postępowanie przedstawi- 
cieli Prokuratorji Generalnej, którzy, 
jak on się wyraził, „grają na zwłokę” 
i domagał się rozstrzygnięcia sprawy 
już teraz. 

Mecenas Szyszkowski zaznaczył, iż 
sprawa dóbr sapieżyńskich przypomi- 
na dwie inne, dotyczące osób, podzie- 
lających wspólny los. 

W r. 1831 na tułaczkę poszli i na 
emigracji nieraz się spotykali poeta 
Antoni Gorecki, hr. Tadeusz Tyszkie- 
wicz oraz ks. Eustachy Sapieha. 

Potomkowie dwóch pierwszych już 
odebrali w posiadanie swe rodowe ma- 
jątki. 

Wnuk Adama Mickiewicza, p. dr. 
Ludwik Gorecki (obecny na sali!) o- 
trzymał skonfiskowaną posiadłość An- 
toniego Goreckiego, Świsłocz również 
wróciła do Tyszkiewiczów; pozostaje 
więc potomek trzeciego patrioty... 

Po krótkiej naradzie Sąd orzekł, iż, 
przychylając się do wniosku przedsta- 
wiciela Prokuratorji Generalnej, spra- 
wę odracza na dwa miesiące, 

W listopadzie więc bieżącego roku 
będziemy mogli posłyszeć ostateczną 
decyzję Sądu. 

WSPANIAŁY 
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1 Dalsze szczegóły panamy elektrycznej 
w magistracie 

Ujawnienie nadużyć, popełnionych przy 
układaniu kabli elektrycznych, wywołało 
wielkie poruszenie, bowiem chodzi o t. zw. 
piony, za które co drugi mieszkaniec Wilna 
musiał słono płacić. 

Cała afera, jak się okazuje, datuje się od 
roku 1927, kiedy to inż. Wiguszyn, przedsta 
wiciel warszawskiego tow. elektrycznego, 
otrzymał z przetargu całkowity monopol na 
roboty elektryczne w mieście. 

Wówczas ot w związku z przejściem e- 
lektrowni na prąd zmienny było moc robót 
przy ustawianiu pionów, do budowy któ- 
rych, zgodnie z umową, Wiguszyn miał uży- 
wać wyłącznie kabli duńskich, wówczas lep 
szych i tem samem droższych od krajowych. 

Udzielenie prawa wyłączności jednemu 
przedsiębiorcy, występującemu w dodatku 
z ramienia Magistratu, umożliwiło uprzywi- 
lejowanemu ustalanie cen za wykonane ro- 
boty, nie według cen konkurencyjnych, lecz 
według własnego widzimisię, a że kazał on 
drogo płacić, wiadomo aż nadto dobrze. 

Stan ten trwał da roku 1930 i gdy umo- 
ма wygasła nikt, co kogo to należało, nie 
poczynił żadnych kroków, by skontrolować, 
jak Wiguszyn wykonywa warunki umowy, 
a naodwrót, robiono wszystko, by umowę 
prolongować, Tak się i stało, bowiem kon- 
cesję odnowiono na starych warunkach bez 
ogłaszania przetargu. 

Aierę wykryto dzięki abonentom - ia- 
chowcom w tej dziedzinie, którzy zwrócili 
uwagę, że kable używane do budowy pio- 
— nie są pochodzenia duńskiego, lecz kra 

ego. 

DAR WNUKA 
  

Adama Mickiewicza 
Dr. Ludwik Gorecki porozumiał się z p. Mar- 
szałkiem Piłsudskim w sprawie pamiątek 

Mickiewiczowskich 
Po otrzymaniu swych rodowych 

Dusieniat, dr. Ludwik Gorecki pierwsze 

swe wakacje spędził z rodziną w Wi- 

ieńszczyźnie i zakończył wczoraj pięk- 

nym aktem. 
Po porozumieniu się osobistem z 

P. Marszałkiem Józefem Piłsudskim, w 

pałacu reprezentacyjnym przed paru ty 

godniami w czasie ostatniej bytności 

Marszałka Piłsudskiego w Wilnie, dr. 

L. Gorecki sporządził testament rejen- 

talny i akt darowiz ny u rejenta p. Jana 

Klorta, ofiarowując Narodowi Polskie- 

mu do Muzeum Narodowego w War- 

szawie swe następujące, bezcenne 

wprost pamiątki po Adamie Mickiewi- 

czu i Antonim Goreckim: 

1) kałamarz bronzowy Adama Mic- 
kiewicza (z którego pisał „Pana Tadeu 
sza“), 

2) Stół okrągły mahoniowy, przy 

którym Adam Mickiewicz grywał w 

szafy z Fr. Szopenem. 
3) Sofa turecka, na której Mickie- 

wicz sypiał. 

4) Stół do kart Ad. Mickiewicza. 
5) Kopja z obrazu Tycjana (przez 

Walentego Wańkowicza) Chrystus z 
Judaszem, obraz ten znajdował się za- 
wsze w pokoju sypialnym Ad. Mickie- 
wicza, 

6) Minjatura Wal. Wańkowicza — 

małego Józefa Mickiewicza z konfe- 
dratką. 

7) Duży portret Antoniego Gorec- 

kiego z Legją Honorową, nadaną mu 

przez Napoleona w Moskwie 1812 r. 

(przez Wal, Wańkowicza. 

8) Portret Teofili z Szymonawskich 

Lenartowiczowej. 
9) Portret Marji 

(szkoły Baccarelli). 

10) Portret Marji z Mickiewiczów 
Góreckiej pędzla Tadeusza Goreckiego. 

11) Dwa listy, pisane przez Adama 
Mickiewicz a z Konstantynopola, na 
dwa tygodnie przed śmiercią, do ciotki 
Marii Goreckiej. 

Wszystkie te przedmioty winny być 

Szymanowskiej 

umieszczone w osobnej izbie Mickiewi- 
czowskiej w Muzeum Narodowem w 
Warszawie. 

Egzekutorami testamentu mianuje 

dr. L. Gorecki: generała R. Goreckie- 

go, mecenasa Władysława Szyszkow- 

skiego i senatora Z. Jundziłła. 
Cześć doktorowi Ludwikowi Gorec- 

kiemu za ten dar wspaniały! 

Żal tylko, że nie Wilno nasze zosta 

ło obdarowane J. F. 
ui aaa m S KU 

Inspekcje Wojewody 
AP W dniach 

8—11 września b. r. wojewoda wileń- 
ski p. Zygmunt Beczkowicz dokonał 
inspekcji objazdowej powiatów  osz- 
miańskiego, mołodeczańskiego i wilej- 
skiego. W czasie tej podróży złustrował 
p. wojewoda: w pow. oszmiańskim 
gminy wiejskie Graużyszki, Krewo, 
Kucewicze, Soły, Smorgonie, szkołę rol 
niczą w Antonowie oraz miasta Osz- 
mianę i Smorgonie, — w pow. moło- 
deczańskim gm. wiejskiej, Lebiedziew, 
Mołodeczno, Kraśne i Radoszkowice 
oraz miasta Mołodeczno i Radoszkowi- 
ce, — w pow. wilejskim gminy wiej- 
skie Wiazyń, Ilja, Dołhinów, Košcie- 
niewicze, Kurzeniec, Wojstom, Wisz- 
niew i Żodziszki oraz miasto Wilejkę. 

Wszędzie, jak i podczas poprzed- 
nia odbytych  inspekcyj, głównym 
przedmiotem zainteresowania p. woje- 
wody było — prócz sprawności podle- 
głych władz i urzędów — zaznajomie- 
nie się na miejscu ze stanem  finanso- 
wym związków samorządowych oraz 
sytuację gospodarczą zwiedzanych te- 
renów i z najbardziej palącemi potrze- 
bami szerszych warstw ludności. 

W tym celu odbył p. wojewoda sze 
reg konferecyj z wybitniejszymi dzia- 
łaczami miejscowymi na polu pracy 
społecznej i gospodarczej. 

Naterenie pow. wilejskiego odwie- 
dził p. wojewoda b. prezesa Związku 
Ziemian p. H. Giecewicza oraz wybit- 
nego przemysłowca i działacza społe- 
cznego p. M. Bohdanowicza. 3 

W czasie tej podróży towarzyszyli 
p. wojewodzie naczelnik wydziału woj 
skowego Urzędu Wojewódzkiego p. S- 
Wiszniewski i inspektor wojewódzki 
związków komunalnych p. A. Żyłko. 
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Badania laboratoryjne potwierdziły te 
wobec czego stało się ja- 

a że koncesjenarjusz dopuścił się nadu- 
ży 

Różnica w cenie tych kabli wynosiła 20 
do 30 proc. więc uwzględniwszy, że przez 
4 lata Wiguszyn wykonał robót na miljon i 
dwieście tysięcy złotych, straty stąd 
maa wynoszą przeszło 300 tysięcy zło- 

ci 

Tyle stracił Magistrat, nie mówiąc już o 
stratach, jakie ponieśli abonenci z racji tych 

yk. 
Najcharakterystyczniejszem jednak w ca- 

łej tej ciemnej sprawie jest to, że mimo na- 
kazu prezydjum Magistratu i wniosku kon- 
troli zerwania umowy z firmą, obowiązuje 
ona miasto nadal. Elektrownia  uwa- 
ża, że zerwanie umowy pociągnie za sobą 
przerwanie robót clektrycznych, bowiem są 
one całkowicie w rękach Wiguszyna. 

Również w odpowiedzi elektrowni jest 
podkreślone, że nikt z pracowników  elek- 
trowni nie może ponosić odpowiedzialnošci 
za uchybienia firmy i że za wytworzony stan 
rzeczy winę należy przypisać Wiguszynowi. 

Jak Makisrrat skandalicną tą sprawę za- 
łatwi, najbliższa przyszłość okaże. 

SPORT 
ESKADRA AWIONETEK NAD WILNEM 

Jedna z najciekawszych imprez sportowo- 
lotniczych będzie tegoroczny IV krajowy 
konkurs samolotów turystycznych. Przygo- 
towania do tych zawodów dobiegają już koń 
ca i obecnie została już definitywnie usta- 
lona trasa i warunki konkursu. 

Na program zawodów, tegorocznych skła 
dać się będą trzy próby, a mianowicie: lot 
na wysokość, lot w obwodzie zamkniętym i 
lot okrężny. 

Długość lotu okrężnego wynosi 2500 ki- 
lometrów. \ 

Lot ten jest raidem, obliczonym na regu- 
larność, przyczem podstawą obliczeń będzie 
szybkość, uzyskana przez poszczególnego 
uczestnika w locie. 

Trasa lotu okrężnego iwytknięta została 
w roku bieżącym jak następuje: Warszawa 
— Grodno — Wilno — Mołodeczno — Ba- 
ranowicze — Brześć nad Bugiem — Zamość 
— Sandomierz — Mielec — Nowy Targ — 
Kraków — Katowice Częstochowa — 
Łódź — Poznań — Inowrocław — Lidzbark 
i Warszawa. 

Lot okrężny musi być dokonany w ciągu 
trzech dni. 

Każdy zawodnik musi odbyć przynaj- 
miniej pewną część trasy, nie mniej jednak, 
niż 1200 kilometrów. 

Zgłoszenia do zawodów winny być do= 
konywane do 15-go września. Otwarcie kon 
kursu nastąpi 25-go września, a dnia 27 
września odbędzie się lot na wysokość i lot 
w obwodzie zamkniętym. W ciągu zaś na- 
stępnych 3-ch dni lot okrężny. 

Za ogólną klasyfikację przewidziane jest 
szereg nagród pieniężnych od 5 tysięcy do 
500 złotych. (t) 

  

Skończyły się wesołe wakacje... 

FILM I KINO 
„BOHATERSKI KOMENDANT" 

(kino Miejskie) 

Istnieje potrzeba egzystowania jednego 
przynajmniej dobrego kina „niemego“ w 
Wilnie. Kino Miejskie ma po temu wszyst- 
kie dane, Entuzjastów niemego filmu jest 
coprawida mniej niż poprzednio, ale dobry 
film niemy wśród powodzi bezwartošcio-— 
wych „ralkiesów* ma wszystkie widoki po- 
wodzenia, choćby już nawet zaczynał nieco 
„trącić myszką”. 

Zresztą w danem miejscu rozważymy Za- 
sadniczą kwestję „bytu” filmu niemego. 

Ostatni obraz w Kinie Miejskiem nie stoi 
na poziomie wymagań, jakie wobec tego 
kina mieć należy. Trudno mówić © wartości 
artystycznej całosci „Bohaterskiego komen- 
danta”, Poża nielicznemi zresztą fragmen- 
tami, naiwnie pomyślana konstrukcja spra- 
wiła, że zamiast emocji widz odnosi wraže- 
nie humorystyczne. No i urocza Estelle Brody 
zupełnie nie jest „urocza”, a nawet wręcz 
brzydka, nierasowo brzydka. Ratuje wszyst 
ko ilustracja muzyczna, która pod kierownic- 
twem p. Salnickiego i w wykonaniu orkiem 
stry koncertowej wypada bardzo dobrze. 

jeżeli więc dyrekcja uważniej przejrzy 
dobór filmów: na sezon bieżący, to świetnie 
prezentująca się sala Kina Miejskiego nie- 
wątpliwie będzie zawsze pełna. Tad. C. 

szybko ulatuje ku girze.. Mocze staje 
się przytem przecudaie vranatowe.. 

Misterjum temu towarzyszy jedynie 
szum fal i odgłos ich uderzeń o bbrty 
łodzi. 

Nie tak, jak tam, w naszych borach 
sosnowych, gdzie stujęzyczny świergot 
leśnego ptactwa oddaje hołd wstające- 
mu Słońcu. 

Tymczasem wiafr dmucha bez przer 
wy i posuwa naszą łupinę wciąż dalej 
i dalej. 

Słoneczne popołudnie. Przed chwilą 
wymknęliśmy się „grzywaczom* mo- 
rza, schroniwszy się do cichej zatoki. 
Wyziębiony wiatrem leżę nago na pia- 
sku i wchłaniam ca! sobą eneggję 
słońca. Skała broni od podmuchów. 

"Wacek poszedł na poszukiwanie 
słodkiej wody. 

Przymknąłem oczy. Jest mi ciepło, 
miękko, rozkosznie. Jestem sam na 
pustkowiu, Nikt i nic nie przeszkadza. 
Tylko jakaś utrapiona mucha łaskocze 
w szyję, 

_„ Wstrząsnąłem głową. Przesuneta 
SIĘ, ale nie odleciała i znowu dokucza. 
Wstrząsnąłem głową powtórnie. Ten 
sam skutek. Nie chce mi się podnosić, 
leżącej na piasku ręki. Przez głowę 
przewija się myśl o prawdopodobnym 
deszczu. Leniwie przypominają mi się 

inne przesłanki, z których można prze- 
powiedzieć niepogodę. 

Tymczasem natrętny owad jakby 
się zwiększył. Energicznie przesunął mi 
się po szyi i z charakterystycznym szu- 

mi słonej wody. Prawie nieustannie wy 
lewam ją blaszanką. 

Żaglujemy już bez przerwy od pół- 
nocy. Z początku mieliśmy lekki wiatr 
lądowy, który, stopniowo, już po wscho 

słoiku. Jest to cały prowiant, jaki po- 
siadamy, nie licząc słodkiej wody, któ- 
rej mamy około litra. Próbuję nasmaro- 
wać chleb miodem, ale z braku noża i 
wobec  ustawiczniego  podrzucania 

mem wpełznął pod obok leżący brezent dzie słońca, gdy przecinaliśmy zatokę przez fale, nie mogę tego uczynić. Za- 

namiotowy. Podnoszę róg brezentu i 
patrzymy na siebie. Ja i... zwinięta w 
kłębek gadzina. Patrzymy na siebie z 
odległości trzydziestu centymetrów. Wi 
dzę dokładnie jej bystre, świdrujące 
oczki, Gładka jej skóra połyska w słoń- 
cu. Nie wie, czy jest jadowita, ale 
uśmiecham się do niej. Przecież nie zro- 
bi mi nic złego, skoro jej nie krzywdzę. 
Nie jest to rozumowanie, tylko bezpo- 
średnio odczuta pewność. Istotnie pa 
chwili wydłuża się i wolno, majesta- 
tycznie wpełza do niedalekiej szczeliny 
skalnej. 

Znowu leżę na piasku, cieszę się 
słońcem i myślę, że jednak deszcz nie 
będzie padał. й 

Południe. Silny wiatr wieje od mo- 
rza. Jak okiem sięgnąć widać wybły- 
ski białych grzyw. „Sancho Pancha* z 
rzuconym na prawo żaglem, skacze po 
falach. A raczej wznosi się na ich 
grzbiety i zapada w doliny. Czasem, 
kierowany wprawną ręką Wacka, wym 
knie się potężnemu grzywaczowi, .kie- 
dyindziej grzywa chlusta w nas wiadra 

Iniady, zamienił się na morski. W nocy 
minęliśmy granicę  bułgarsko-turecką, 
teraz jesteśmy o jakieś pięć kilometrów 
od tuteckiej wioski Midiah. 

Nie po raz pierwszy korzystamy Z 
wiatru od morza. Czynimy to wbrew 
pouczeniom doświadczonych _maryna- 
rzy, którzy twierdzią, że z chwilą po- 
wstania takiego wiatru, należy natych- 
miast dobijać do brzegu. Ale my nie 
mamy czasu. Silny wiatr morski szybko 
pędzi nas naprzód, chociaż skądinąd 
ryzykujemy niemożnością dobicia. 

Właśnie teraz jesteśmy w takiem po- 
łożeniu. 

Przemoczeni, zziębnięci, głodni i 
zmęczeni dwunastogodzinną huśtawką, 
chcemy się ogrzać na słońcu, posilić się 
i odpocząć, ale wysokie brzegi bez za- 
tok zmuszają nas do płynięcia wciąż 
dalej i dalej. Ładniebyśmy wyglądali 
lądując na brzegu, gdzie rozbita fala 
skacze na kilkumetrową wysokość. 

Kilometr odwraca się, grzebie w 
schowku i wydobywa stamtąd pół bo- 
chenka chleba i ćwierć kilo miodu w 

ciskam więc chleb między kolanami 
pod fartuchem, ponieważ dostawanie 
się do schowka w tych warunkach, 
przedstawia trudności. 

Z mapy wynika, że tuż koło Mi. - 
diah jest mała zatoka. 

Jeszcze godzina tańców pa morzu i 
oto jesteśmy w nieosłoniętej od morza 
jego wklęsłości, szerokiej. na jakieś 
dwa klm. 

Midiah, nędzna wioszczyna, leży 
na wysokim płaskawym, skalnym, koń- 
czącym się stromą Ścianą, schodzącą w 
morze. W tej właśnie ścianie musimy 
znaleźć wypatrzoną przez siebie na ma 
pie a tak upragnioną zatokę. 

Zbližamy się. 
Istotnie w skalnej ścianie jest ro- 

dzaj wąwozu kilkunastometrowej średni 
cy. Szczelina ta ow głębi skręca nieco 
w prawo, skutkiem czego jej końca nie 
widać. U wejścia do szczeliny fala 
okrutnie się rozbija, ale dalej prawdo- 
podobnie panuje spokój. 

Zresztą niema wyboru, trzeba dobi- 
jać. Czesław Leśniewski 

We wtorek 15-go września w pierwszą bolesną rocznicę zgonu męża mego 

„t. | 
JULIANA KOZŁOWSKIEGO 

Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Wilnie 
odbędzie się za spokój Jego duszy nabożeństwo żałobne w Kościele św. 
Jakóba na Łukiszkach o godz, 9-ej. 

O czem zawiadamia Kolegów i Przyjaciół . ŻONA 
Po nabożeństwie odbędzie się poświęcenie nagróbka na cmentarzu Rossa. 

  

Pożary powodują 
W ciągu tylko dwóch ub. kwartałów na 

terenie województwa wileńskiego pożary 
zniszczyły 950 ha lasu, 295 budynków go- 
spodarskich, 428 domów mieszkalnych, po- 

miljonowe straty 
wodując przeszło 6 miljonów strat. 

Premje asekuracyjne, wypłacone pogo- 
rzelcom, wynoszą 3 i pół mili. zł. 

  

KRONIKA 
   

      

NIEDZIELA 

Dzis? 3 W. s. g. 4 m. 50 
Eugenji 

jutro Z, s. g. 5 m. 40 

Podw.šw. K.    
SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEO 
ROLOGICZNEGO U.S.B. W WILNIE 

z dnia 12 września 1931 r. 
Ciśnienie średnie 754. 
Temperatura średnia --9. 

Temperatura najwyższa +-11. 
Temperatura najniższa -|-6. 
Opad w mm. 19,4. 
Wiatr: północny. 
Tendencja: spadek, potem wzrost. 
Uwagi: deszcz. I 

URZĘDOWA 
— Wyjazd wojewody Beczkowi- 

cza. Wojewoda wileński Beczkawicz 
wyjechał w sobotę do Głębokiego w 
towarzystwie radcy wojewódzkiego p. 
Zygmunta Hartunga, na posiedzenie 
T-wa Lniarskiego. Na posiedzeniu tem 
poruszone będą ważne sprawy, doty- 
czące rozwoju kwestji Iniarskiej na na- 
szych ziemiach, zwłaszcza zaś pow. 
Dziśnieńskiego. 

— Delegaci ministerjalni w Wilnie, W 
dniu 12 b. m. przybyli do Wilna radca Pre- 
zydjum Rady Ministrów p. Józef Chrzanown 
ski, który jest przewodniczącym komisji 
Iniarskiej Biura Ekonomicznego Prezydjum 
Rady Ministrów oraz radca Ministerstwa 
Rolnictwa p. Stanisław Mierczyński. Przy- 
jazd ich ma na celu bliższe zaznajomienie 
się z akcją lniarską i sprawami  lniarstwa 
na terenie województwa wileńskiego. 

Pp. Chrzanowski i Mierczyński wraz z 
p. prezesem Tow. Lniarskiego, dyrektorem 
Banku Rolnego L. Maculewiczem i p. pro- 
fesorem Jagininem przyjęci byli w: dniu 12 
b. m. przez p. wojewodę Beczkowicza na 
konferencji, poczem odwiedzili Wydział rol- 
nictwa, odbywając naradę z naczelnikiem 
tego wydziału p. Szaniawskim. 

Następnie dełegaci ministerjalni udali się 
do siedziby Towarzystwa  Iniarskiego, przy 
ul. Mickiewicza 19 i do Izby przemysłowo- 
handlowej na konferencje. 

W niedziełę dnia 13 b. m. radca Chrza- 
nowski i radca Mierczyński wyjadą do Głę- 
bokiego, na teren powiatu dziśnieńskiego о- 
raz do Berezwecza. ' 

W dniu tym w. obecności p. wojewody 
Beczkowicza, obydwu wyżef wymienionych 
delegatów prezydjum Rady Ministrów od 
będzie się w Berezweczu poświęcenie no- 
wych zabudowań gospodarczych Iniarskie= 
go pola doświadczalnego w Berezweczu. W 
Głębokiem zaś odbędą się narady w aktual- 
nych sprawach lniarskich i posiedzenie zam 
rządu Towarzystwa Lniarskiego. 

Oprócz dotychczas istniejących zabudo- 
wań zostały w Berezweczu zbudowane dom 
mieszkalny, stodoła doświadczalna i stróżów. 
ka. Budynki te powstały z zasiłków Pań- 
stwowego Banku Rolnego. 

— Spis ludności. W dzienniku 
Ustaw Nr. 80 zostało ogłoszone rozpo- 
rządzenie Rady Ministrów w sprawie 
przeprowadzenia drugiego powszechne 
go spisu ludności, który się odbędzie 
w dniu 9 grudnia 1931 roku. W myśl 
tego rozporządzenia władzami  Spiso- 
wemi są: w powiatach starostwa, w m. 
Wilnie magistrat. 

Spisu dokonywać będą komisarze 
spisowi w sposób zbliżony do tego, 
jaki miał miejsce przy dokonywaniu 
takiegoż spisu w roku 1921, z tą jed- 
nak różnicą, iż obecnie nie będzie prze 
prowadzony spis gospodarstw rolnych, 
ogrodniczych i leśnych, ani też spis 
zwierząt domowych, jak to było w ro- 
ku 1921. 

Komisarze spisowi mają pełnić swe 
funkcje honorowo, korzystając przy 
tem z ochrony prawnej, przysługującej 
urzędnikom państwowym. 

Po dokonaniu spisu komisarze spi- 
sowi mogą otrzymać na wniosek wo- 
jewody, odznakę honorową „Za ofiarną 
pracę', nadawaną wraz z odpowied- 
niemi zaświadczeniami. 

Do współpracy w dokonywaniu spi 
su powołuje się również czynnik oby- 
watelski w formie komisyj spisowych, 
wojewódzkich, powiatowych i miej- 

skich, których zadaniem będzie kiero- Zarząd Komitetu Ratowania Bazyliki — 
wanie pracą przygotowawczą do spi- 
su, oraz rozwinięcie propagandy  Spi- 
sowej. W zakończeniu rozporządzenie 
Rady Ministrów przewiduje kary ad- 
ministracyjne za uchylenie się od ze- 
znań lub dawanie zeznań nieprawdzi- 
wych oraz przeszkadzanie organom Spi 
sowym w wykonywaniu ich czynności. 

Trieury MAROTT'a 
Wialnie WICHTERLEGO 

DREYERA | „UNIA* 
Zmijki krajowe i zagraniczne Grze- 

cho S ekerotki) i trieury do sie- 
mienia Inianego 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a. 

  

    

— Nominacja komisarza spisowego. W 
związku z mającym się odbyć w dniu 9 gru- 
dnia r. b. spisem ludności p. wojewoda wi- 
leński w dniu 12 września mianował woje 
wódzkim komisarzem spisowym radcę w0- 
jewódzkiego p. Wiktora Piotrowicza. 

Egaminowanie rabinów. Powołana 
przez p. wojewodę Komisja Egzaminacyjna 
dla kandydatów na rabinów i podrabinów 
do gmin wyznaniowych żydowskich ua tere 
nie iwojewództwa wileńskiego, przed którą 
wynmienione osoby mają wykazywać się 
znajomością z języka polskiego, czynna bę- 
dzie w roku bieżącysn po raz ostatni w, dniu 
17 września, od godziny 10 rano do lej po 
południu, w Urzędzie Wojewódzkim w Wil- 
nie (pokój Nr. 47). 

Kandydac: na stanowiska rabinów i a 
rabinów powinni do dnia 17-go złożyć do 
Urzędu Wojewódzkiego podania o dopuszcze 
nie ich do egzaminu z języka polskiego, z 
załączeniem do podania fotografji i kwitu 
Kasy Skarbowej o uiszczeniu opłaty egzami 
nacyjnej w kwocie 30 zł. 

Prof. A. LEGRAND | 
mający dyplom konserwator- 
jum muzycznego w Kolonii, 

b. dyrektor własnej szkoły muzycznej 
w Wilnie (1911—1915) zredukowanej 
z powodu wojny  wszechświatowej 

UDZIELA LEKCYJ 
gry fertepianowej, teorji muzyki, 
oraz teorjl wyrazu muzycznego 

PO CENACH PRZYSTĘPNYCH. 

Informacje: 
ul. Sierakowskiego 31—:z 

codziennie od g. 15 do 18. 

    

    

    

   

    

      
MIEJSKA 

— Kontrola przedsiębiorstw. Na 
terenie miasta jest jakoby około 2 tys. 
niezarejestrowanych _ przedsiębiorstw, 
które obecnie wydział przemysłowy 
Magistratu pociąga do  adpowiedzial- 
ności. A 

— Karty powołania. Urodzonym 
w roku 1910 referat wojskowy Magi- 
stratu rozsyła już od wczoraj karty po 
wołania do wojska. 

— Bezrobocie, Stan bezrobocia 0- 
statnio cokolwiek zwiększył się i wy- 
nosi obecnie 3500 osób. 

— Przeniesienie C Biura Staty» 
stycznego. Centralne Biuro Statystyczne m. 
Wilna z dniem 9 b. m. zostało przeniesione 
ze swego dotychczasowego lokalu w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim do lokału przy ul. 

5 Nr. 2, w bramie na lewo, tel. 

— Pomoc chorym na oczy. W ub. pėl= 
roczu wojewódzka kolumna  przeciwjagiicz- 
na udzieliła pomocy w 15 t»„ wypadkach. 

WOJSKOWA 
— Zarząd Stowarzyszenia Oficerów, prze 

niesionych w stan spoczynku (emerytów 
wojskowych) wzywa tych swoich członków, 
którzy posiadają warunki do uzyskania 
Krzyża, względnie Medalu Niepodległości, a- 
żeby złożyli w Sekretarjacie do @та 1 з 
pada r. b. przebieg służby i życiorys. Wszel- 
kich informacyj w tej sprawie udziela е 
kretarjat wi Kasynie Garnizonowem, przy 
ul. Mickiewicza 13, w poniedziałki i Piątki, 
od do 13 godz, i w środy od 18 g 
do 19-ej. i 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zjazd delegatów Przemysłu Lu- 

dowego. W poniedziałek, dn. 14 b. m. 
odbędzie się w Wilnie zjazd delegatów 
Bazarów Przemysłu Ludowego z wo- | 
jewództw wileńskiego, nowogródzkie- 
go, białostockiego i poleskiego w ce- 
lu zorganizowania wspólnego skupu 
chałupniczych tkanin lnianych. Omó- 
wione będą sposoby ożywienia handlu 
temi wyrobami. Zjazd odbędzie się w 
domu przy ul. Zamkowej 11. 
  

Przy dolegliwościach  żołądkowo-kiszko- 
wych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdęcia, 
zgadze, odbijaniach, ogólnem  podrażnieniu, 
bó!ach głowy  migrenowych, zastosowanie 
1—2 szklanek naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa* wywołuje — doskonałe 
opróżnienie przewodu pokarmowego. Żądać 
w aptekach i drogerjach. 

  

RÓŻNE 
— Ofiary na ratowanie Bazyliki-— 

Wileńskiej podaje do wiadomości, iż 
ofiary na ratowanie zagrożonej śŚwią- 
tyni można składać za pośrednictwem 
Wileńskiego Prywatnego Banku Han- 
dlowego (Mickiewicza 6) oraz Konu- 
nalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 
(konto Nr. 178). 

— Komunikat Związku Pań Domu. 
nosimy, że sekretarjat podejmuje 
czynności z dniem 17 b. m. 

  

swoje 

Dyżury w poniedziałki i czwartki od 5—7 | 4 
godz. wiecz., w Bazarze Ludowym — Zam- 
kowa 8. Ra 

Członkinie mogą nabywać zamówione 
przez Związek sałaty jesienno-zimowe (en | 

Soltanisz= dywie) w Szkołe Ogrodniczej — * 
ki 50. 2 

później. 

(Dalszy ciag kroniki na stronie 4-01) 

Termin miesięcznego zebrania podamy 
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tystyczną, jaką zgotowala dyrekcja Mizczy- 
sława Szpakiewicza wystawieniem pełnej 

IX-go rewiru, Konstanty Karmelitow, zam. 
ww Wilnie, przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6 . 14, 

  

Ostrobramska 5 mity bohater , Atlanticu“) niezrówuana Estelle Brody, oraz genjalny Jameson Thomas. Wspaniała grat Prze- 

4 SLO WMO 

TEATR I MUZYKA 6008806€885566046 TTT KINO Od dnia 12 do 15b. m. włącznie będą wyświetlane filmy: 

— Teatry Miejskie. W niedzielę dnia 13 e ° ы я 

b. m. i dni następnych w Teatrze „Lutnia“ OBWIESZCZENIE MIEJSKIE „BOHATERSKI KOĄENCOART: 
publiczność rozkoszować się będzie ucztą ar- _ Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, SALA MIEJSKA | przebojowe i monumentalne arcydzieło wojenne (rozruchy w Chinach), w rolach głównych: Johx Stuart (znako- 

wdzięku i słoneczności komedję w 3-ch аК- 
tach Józefa Korzeniowskiego „Panna mężata 
ka“, w reżyserskiem opracowaniu Stanisła- 
wy Wysockiej. Wnętrze pomysłu Wiesława 
Makojnika. Obsadę tej sztuki stanowią: p.p 
Stanisława Wysocka — pułkownikowa, Irenś 
Brenoczy — Cecylja, Leon Wołłejko — maa 
ior, Belesław Loed: — Adolf, Antoni Czapliń 
Ski — Jakób. Sądząc z ciepłego przyjęcia na 
pręmjerze sobotniei, komedja ta cieszyć się 
będzie zasłużonem powodzeniem. 

Uwaga: W piątek, 11 b.m. dyrektor 
Szpakiewicz uzgodnił warunki pracy person. 
technicznego i podpisał umowę zbiorową. 
Pracownicy przystąpili niezwłocznie do pracy. 

— Teatry Miejskie. Jutro, w poniedziałek 
dnia 14 b. m. o godz. 20 wiecz. odbędzie się 
iw Teatrze „Lutnia" przedstawienie pogodnej, 
pełnej szczeropolskiego humoru komedji Jó- 

" zefa Korzeniowskiego „Panna 'mężatka” w 
opracowaniu reżyserskiem Stanisławy Wysoc 
kiej, która jednocześnie kreuje jedną z ról 
głównych, w pozostałych ujrzymy Irenę 
Brenoczy, Leona Wołłejkę, Bolesława Loedla, 
oarz Antoniego Czaplińskiego. 

— Studjum baletu L. Sawinej-Dolskiej. 
Studjum artystki baletu p. Sawinej.Dolskiej 
otwarte w dawnym lokalu (ul. Mickiewicza 
Nr. 22 'm. 45), w sali „Domu Rosyjskiego". 
Przyjęcia uczenic w poniedziałki, środy i piąt 
ki od godz. 5 da 7 wiecz. —1 

Skład mebli Spółdzielni 

"ZJEDNOCZENI STOLARZE” 
w Wilnie, ut. Trocka 6. 

Wielki wybór różnych mebli z włas- 
nych warsztatów. Komplety jadalne, 
sypialne, gabinety i t. d. oraz gięte 

meble. Przyjmują się obstałunhi. 

  

    
CO GRAJĄ W KINACH? 

Miejski: Bohaterski komendant. 
Hollywood: Złodziej miłości. 
Helios: Uwiedziona. 
Casino: Potęga miłości. 

. Stylowy: Upior w operze. 
niew. 

Światowid: Po zachodzie słońca. 
Ognisko: Halka. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Rozprawa nożowa na 

ul. Kolejowej. W dn. 11 b. m. © 
zińię 9-ej wieczorem, na ul, Kole- 
ej, koło domu Nr, 7, wywiązała się, 

na tle porachunków osobistych, sprze- 
czka między Jankow  Jarmołajewym, 
zam. w Nowo-Święcianach, plac Ko- 
lejowy 7, a mieszkańcem wsi Marcin- 

kańce, pow. grodzieńskiego Szczęsno- 
lewiczem, którego imienia nie zdołano 
ustalić. Sprzeczka zakończyła się bój- 
ką, podczas której Szczęsnolewicz za- 
dał nożem kilka ciosów w głowę Jar- 
mołajewowi. Pogotowie odwiozło ran 
nego w stanie ciężkim do szpitala Ży- 
dowskiego. Sprawca zbiegł. Policja 
prowadzi poszukiwania. 

— Kradzieże mieszkaniowe. — 
Ze strychu domu, Wiłkomierska 41, skradzio 
no bielizne wartości 600 złotych na szkodę 
Marji Tominkiewiczowej. 

— |Janickiemu Stanisławowi  (Chocim- 
ska 42) skradziono zapomocą dobranego klu 
cza z jego mieszkania garderobę męską 0- 
raz browning belgijski cał, 7.35 Nr. 271407, 
łączne: wartości 320 zł. 

Pożar. W nocy z czwartku na piątek 
wybuchł pożar w zaścianku Worniki, gmi- 
ny trockiej. Spalii się dom Jana Urbanowi- 
cza, wraz z całym inwentarzem domowym 
oraz znajdujący sie pod tym затут — @а- 
chem chłew, zawierający tegoroczne zbiory. 
Straty wynoszą 1400 zł. 

— Cała rodzina zatruła 
się grzybami. Bartoszko Zofja 
(Lwowska 11) kupiła na rynku Łuki- 
skim od nieznanej handłarki grzybów 
marynowanych. Po ich spożyciu Bar- 
toszko, a także jej siostra Kimbort He- 
lena i córki 10-letnia Janina i 6-letnia 
Wanda, uległy zatruciu. Pogotowie ra 

_Tadeu 

   

  

   
   
   
   
   
     

Aptekom: 

  

_ Tel.14-60 UL. 

na zasadzie art. 1030 U. P. C. podaje do wia 
domości publicznej, że wi dniu 22 września 
1931 r. o godz. 10-ej rana w Wilnie przy ul. 
Sawicz Nr. 12 m. 4 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do Lejby i Estery Zół- 
daków majątku ruchomego, składającego się 
z 7-miu kawałków zefiru kolor., 16-tu kawał 
ków jedwabiu surowego, 10-ciu kawałków 
jedwabiu sztuczn. i 12 kawałków  muślinu, 
oszacowanego na sumę 800 złotych na zam 
spokojenie pretensji firmy Józefa Rapaporta 
i S-ki w sumie 800 zł. z procentami i kosza 
tami. Rzeczy i szacunek takowych przejrzam 
ny być może w dniu licytacji zgodnie z art. 
1046 U.P.C. 

Komornik Sądowy K. Karmelitow 

646066266860668 
Malarze pokojowi 
  

Š I tapicerzy 
© mogą rocznie setki złotych 
2 ubocznie zarobič, przez 
=Э В pouczanie swych klientów o 

zasadach czystości i uwolnie- 
nia mieszkań od pasożytów. Wyjaśnie- 
nia wysyła za nadesłaniem Įznaczka 

pocztowego 
Fabr. Chem Farmac. „SANATOR“ 

Bydgoszcz, u!. Stroma 4.     
  

Sprzedaż koni 
|Podaję do ogólnej wiadomości, że w dniach 
11, 15, 18 i 22 września o godzinie 9 ra- 

no odbędzie się na rynku Kakwaryjskim w 

Wilnie sprzedaż z licytacji wybrakowanych 
koni wojskowych. 

Komendant Garnizonu Wiłno   
  

tunkowe udzieliło zatrutym _ pierwszej 
pomocy, poczemt Janinę Bartoszko prze 
wiozło do szpitala Dziecięcego na An- 
tokolu w stanie ciężkim, pozostałych 
zaś pozostawiło na miejscu w stanie, 
nie budzącym obaw o życie. 

RADJO WiLEŃSKIE 
— 

Niedziela, dnia 13 wrzešnia 
10.15: Tr. dzwonńw i nabożeństwa z Bam 

zyliki Wileńskiej, Chór pod dyr. prof. Wł. 
Kalinowskiego. 

* 12.00: Bicie zegara i hejnał z wieży kam 
tedralnej w Wilnie. 

15.00: „Krzewy jagodowe fi ich uprawa” 
— odczyt wygł. Jan Krywko. 

16.40: Audycja dla dzieci z Warsz. 
17.10: Wesoły reportaż z Luna-Parku ze 

Lwowa. 
19.00: 
20.00: 

teczne“ Z 

  

w wojsku“ + 004 „Inteligencja 
i požy= „Wiadomości przyjemne 

Warsz. 
22.00: „Wieś bohaterska" — felj. z War. 
22.25: „Damy bezpłatnie! reportaż 

z cyrku Barańskich w Wilnie. 
23.15: Muzyka taneczna z Warsz. 

Poniedziałek, dnia 14 września. 

12.05: Muzyka wokalna i operowa (pły- 

ty) 
16,50: 
17.10: 

Pogad. francuska z Warsz. 
Utwory francuskie (płyty). 

17.35: „Biała noc na, Nordkapie', odczyt. 
19.00: „Zakon Krzyżacki a  Prusowie', 

odczyt litewski. 
19.15: Piosenki litewskie i kom. litewski. 
19.30: Wileński komunikat sportowiy. 
20.50; „Cyganerja“ — opera w 3 aktach 

Pucciniego. 
22.10: „Z kresów  mickiewiczowskich“, 

felj. z Warsz. 
  

STAN RACHUNKU KOMITETU RATOWA- 
NIA BAZYLIKI WILEŃSKIEJ 

w Wil Prywatnym Banku Handlowym S.A. 

Wpłacono w dniu 11-IX 1931 r.: 
przez Wil. Prywatny Bank Han- 

ому $. А. 
przez Wileński Bank Ziemski 1.000 ” 

Stan na 13-IX 1931 r. zł, 

$7 Jakubowski 
KRÓLEWSKA4—1.  Tel.14-60. 
POLĘCA 

  

Uczelniom: przyrządy i szkło laboratoryjne oraz wszel- 
kie pomoce naukowe. ` 

szkło i porcelanę apteczną, ważki, odważ- 
niki i t p. 

Z zakresu szpitalnictwa: 
narzędzia chirurgiczne, 

materjał opatrunkowy, 

przyrządy medyczne oraz wszelki 

Ceny niskie. 

Konsygnacyjny Dom Towarowy Fabryk Włókienniczych 

Z.Kazaski 
WILNO, WIELKA 36 

OTRZYMANO 

(były lokal G. Molendy) 

nn SeZ0n jesienny i zimowy 

O$TATNIE NOWOŚCI 

materjałów damskich i męskich 
SPRZEDAŻ WEDŁUG OSTATNICH 
TANICHFABR YCZNYCH CEN 

  

   

      

    

ul 
Posiada wielki 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

V. (ierwiato! 
skład fortepianów egzystuje od 1838 roku przy 

     i 

„ Wielkieį 18 m. 5. 
wybór instrumentów pierwszorzęd- 

nych fabryk zagranicznych, krajowych i fortepjan 
koncertowy CG. Becksteina. 

    

        
    

           

1.500 

Górnośląski konc, Zjedn. Kop. Górn. 
„PROGRESS* Katowice wagonowo i 
od jednej tonny w szczelnie zamknię- 

tych i zaplombowanych wozach 
dostarcza 

M. DEULL wino. 
EGZ. od 1890 r. 

Biuro: ul. Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

  

Najkorzystniej 
kupuje się towary gwarantowanej о- 
broci u GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy 
tweedy na kostjumy i suknie, jedwa- 
bie sztuczne, sukniowe, paltowe i 
jedwabie surowe, perkale w pięknych 
deseniach, materjały mundurkowe. 

UWAGA — WILEŃSKA 27 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOw. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 845 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

ĄDAJCIE 
we wszystkich aplekack i 

składach aptecznych avantzw 

środza od. adcisków 

Prow. A. PARKA 
‹ 

STYLOWE 
Mebie i nowoczesne 

pierwszorzędnej jakości 
w wielkim -Cia Oikin 

в 
wyborze 
poleca 

Wilno, ul, Niemiecka 3, tel. 362. 
Nadeszło dużo nowości! 

Ceny zniżone. 
RWIE WR KOZA RATE OIEPIRARZ DORPWTCKT WRZE CARDUROKE 

DO 

PIECÓW 
od 15 gr. sziuka 

poleca fabryka 
a a 

Uciechowskiego 
Wilno, ul, Strycharska 24, tel. 12-81, 
Biuro: ul. Szopena 1 m. 11, tel. 4-83. 

Fabryka i sktad mebii 

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

Wlino, ui. Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1848. 

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

106', 
zadowolenia Klijenta jest naszą naczelną 
dewizą. Mimo kryzysu gospodarczego licz- 
ba naszych Klijentów stale wzrasta, gdyż 
dajemy towary najprzedniejsze po znacznie 
zredukowanej cenie, przeto zasługujemy na 
Ich zaufanie. Śmiemy wyrazić przekonanie, 
że również W. P., kupując u nas, pozostaje 

      
  

     
   
         

  

  

      
  

zł. 500 naszym stałym zadowolonym Klijentem. 

TYLKO ZA 12 ZŁ. 50 GR. 
1 pulower męski, duży, modny, w żakardo- 
wych deseniach, 1 garnitur (t. zn. koszula i 
kalesony) bielizny męskiej z dobrego pusz- 
nego materjału zimowego, 3 pary skarpetek 
grubych, b. mocnych, 1 para podwiązek z 
dobrej gumy, 1 krawat jedwabny wzorzy- 
sty, 4 rolki nici biaie i czarne do szycia, 
2 tuziny dobrych guzików  nicianych oraz 
dobry elastyczny grziebień kieszonkowy. 
Porto i opakowanie zł. 2.50 gr. płaci kupu- 
jący. 

TYLKO ZA «0 ZŁ. 50 GR. 
Kołdra watowa, wyrobiona na  wełnzariej 
wacie, kryta dobrą jedwabistą satyną, peł- 
nej długości i szerokości, w kolorach hordo, 
różowy, fres, lila złocisty i t. d. Porta i Gpa- 
kowanie zł. 3 płaci kupujący. Koperty (ka- 
py), podwójne powleczenie do kołder wato- 
wych z dobrego płótna haftowane tylko 
12 zł., w gat. lepszym 16 zł., porto zł. 2 pła- 
ci kupujący. Wym.enione towary wysyłamy 
za pobraniem pocztowem po otrzymaniu li 
stownego zamówienia. Jeżeli towar się nie 
podoba przyjmujemy go z powrotem i pie- 
niądze zwracamy. i 

Zamówienia prosimy adresować: 
Firma „PRODUKCJA KRAJOWA”, Łódź, 

Skrzynka pocztowa Nr. 394, 
Cennik wysyłamy na żądanie. 

LEKARZE | DOKTOR 

  

A. Cymbler 7 
DOKTOR Choroby weneryczne, 

skórne | msrząda mo- 
Zeldowicz czewego. Mickławicza 

chor. skórne, wene- 32, róż Tstarskiej przyja 
ryczne, narządów mo- wje 9—2 i 5—8. 
czowych, od 9—do 1, Tel. 15-64, 

5—8 wiecz. 
RET Dr. Med. 
DOKTÓR 

zeLpowiczowa EM. Cholem 
Urolo: 

KOBIECE, WENE- Choroby Meck, ре- 
RYCZNE NARZĄDOW cherza i drėg moczo- 

  

MOCZOWYCH wych przyjm. 12 — 2 
э ио_Е 21 AE 4..g i 5—7. Jagiellońska 8 

ul. Mickiewicza 24, teh 10-63. 
tel 27,7 

  

Dr. Wolfso 
weneryczne, moczopł. 
i skórne, nl. Wileńska 
7, tel. 10-67 9—1 i 4—8 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby weneryczne i Do 

skórne Biumowicz 
powrócił choroby weneryczne, 

Przyjmuje chorych pry- WIELKA 21 
watnych 5 — 7 tel. 921, об 9—1 18—6 

W Z.P. 26 

  

piękne zdjęcia. Niezwykła technika. Koncertowa orkiestra pod kierownictwem p. M. Sainickiego. 
Nad program: „Wielki wynalazek* komedja w2 aktach. Początek seansów; od godz. 4, 6, 8 i 10. 

Ceny miejsc: Balkon 30 gr., parter 60 gr. Kasa czynna od godz 3.30 po poł. 

  

Dźwiękowy | 

KINO-TEAT2 

„HELIOS“ 
«l. WILEŃSKA 38. 

Tel. 926. 

Dziś ostatni dzień! Film. Całkowicie mówiony po polsku! Ulubieńcy publiczności Marja Malicka, Krystyna 
Ankwicz, K. Junosza Stępowski, Zbyszko Sawan I Tadeusz Olsza w wielkim dźwiękowcu p. t. 

„WIEDZIOK A Giałe Niewolnice) 
Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15, 

Ceny: Na pierwszy seans Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozost. seansy balkon 60 gr. Parter 1 zł. 

  

Dźwiękewe kino Wielki przebój w-g sztuki Ludwika Verneuilia. ZŁODZIEJ 4IŁOŚCI 
Ь   

  

„NOLLYWOOD' dźwiękowy W rol. gł. Henry Garat i Blanche 
Mickiewicza 22. Montel. Reżyserji W. Szwarc twórcy „Rapsodji Węgierskiej* i „Niny Petrowny*. 

tel, 15-28 Nad program: Komedja rysunkowa i tygodnik dźwiękowy „Paramountu*, Początek o godz. 4, 6, ©, i 10.15. 

jutro uroczyste otwarcie sezonu. w filmie 
Pda Е Najwiąkszy przerój Świata Ramon Novarro dźwiękowym 

Meu | $GWILLA, MIA$TO MIŁOŚCI yz | 
tel. 15-28 2 Partnerka Ramona Novarro jest słodka, pełna anielskiego uroku Dorothy Jordan w rolach pozostałych 

Renee Adoree i Ernest Torrente. Początek o godz. 4, 6. 8 i 10,20 

  

BŹWIĘKOWE KIKO 

C6/INS 
WIELRA 37. 

/ 

DŹWIĘKOWE KINO 

„CAS 

Dziś ostatni dzień! Po raz pierwszy w Wilnie 

Porywający dramat wielkiego serca, 
POTĘGA RIŁOŚCI ktrore poprzez krew i zgliszcza osiąga 
cel wymarzony. Nad program: Dodatek dźwiękowy „Foxa*. Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Początek o godz. 4-ej, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

| jutro! Arcyd'ieło dźwiękowe, które wzbuaziło zachwyt olśni Wilno naj- 
całego Świata! Niezrównany, mistrz pieśni,  genjalny Al. Joison płetóaiejszeni 

melodjami w rewelac. ŚPIEWAK AZZEANBU 

tal. 15-41 

INO" arcydziele dźwiękowem 

  

  

    
  

Wielka 47. Tel. 14-51 Tragedja duszy ludzkiej. W roli kobiecej prześliczna May Avoy, Nad program: Dodatek dźwię- 
kowy Foxa. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

Dźwiękowy Dziś! Najnowsze artystyczne 100 proc. dźwiękowe 7arcydzieło Mistrza Maski & 

Кіп:-;ыіг 2 & LON CHANEY A 

„sryLowyć |». UBIOR W OPERZE med wi iii оао ое ооы 
Wielxa 36 W rol. gł Lon Chaney, Mary Philbin i korman Kerry. 

DOKTOR Pokėi “7; PIANINA,FORTEPIANY 
Szyrwindt do wynajęcja komfor- duży, Wielka 56 m. 3. 

choroby weneryczne, towy z wygodami wej- 
skórne i moczopiciowe Ście 
Wielka 19, od 3 do 1 może być z utrzyma- 
8—7 

  

Lekarz-Dentysta 

Bim-tieiimy: Okazyjni 
Przyjmuje do wynajęcia miesz- 

Gar- kanie 6 pokoj ., przed 
powróciła. 
od 3-ej do 6-e7. 
barska 5 m. 3. 

   
  

"GABINET 2 umeblowane 

najęcia      

     
         

     

Pokój 
i FISHARMONJE 

KRAJOWE | ZAGRANICZNE 
TYLKO, GWARANTOWANEJ JAKOŚCI 

SPRZEDAŻ WVNAJĘCIE 

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

  

nie krępujące 

2 uczeniie 
„inteligentne. z dobrej 
rodziny przyjmę na 

e mieszkanie z utrzyma- 
niew. Pańska 4 m. 4. 

niem ul. Zygmuntow- 
skc 20, m. 2. 

    

    

okój, kuch, i wszelk. 
audžia wygody.— „Przyjmuję 

Park. ul Zakretowa NT, na mieszkanie uczni Z 
11. Oglądać o godz utrzymaniem i bez. 
10—2 pp. Połocka 4—12. 

   
OSTRZEŻENIE! 
Pewne Firmy w Wilnie rozłewa swoj! 

i małowartościowe piwo w używane batelki 

  

  

[Fossor] pokoje z wygodami z 

      

mas Ę1 oddzielnem wejściem p” Patent" _ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU | 

ŁECZNICZEJ | "bs wielkie pokoje 2 o w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. | 
WILNO, MICKIEWI BIPSdPOS, „6 ao “ Konsumentów 3 

GZK md hulanka Nr. 7 m. 5. Ekspedjentka Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed  falsyfikatamt i 

Urod konserwy. Ogldać o godz. 9—10 z długoletnią praktyką prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy! 
je, dosko- T; | 0 godz. 2.80—3,30 masarską i piekarską = 

wiza. ęalai [PIWA ŻY WIECKIEGO jej) skazy I braki, Masaż mano. SE w, admiaistra- 

KACZY eis Panie SKIED jeż 9 .'.‚_‹ЁЁЁ_.___.___ : na oryginalną etykletę I korek z „Ż 

Wypadanie włozów Trocka 4 >, 
obozowe sóś: Paryżanka | Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
bycze kosmetyki racje- 2 jmieszkani 

nalnej 
Cadziennie od g. 10—8, 

W. Z. P. 43. 

  

9łosa 

Gabinet 
Kosmetyki 
Leczniczej 

irąkeser- Miłośiernej i 

woność, Soijanej 
zmarszczki, wągry, bro- się u dozorcy. 

dawki i kurzajki usuwa 

Ćedi6 
J. Hryniewiczowej. niem. Zakretowa Nr, 

  

   a“ uniwersyteckiem wy- 
kształceniem poszuku- 
je lekcyj francuskiego. 

Reprezentacja: Wilno, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

  z 2—3 pokoi odremon- 
towane, ze wszelkiemi Garbarska 1, m. 24 
wvgodami (wanna a PASSA 

1) do wynajęia. 
Miłośleruej 1. place Lektorka 

Nr. 3 dow.języka angielskiego 
przy uniwersytecieU5B 
udziela lekcji języka 
angielskiego. Dąbrow= 
skiego 12 m. 3, 

Zdolna „т 

  

  

Pani nie wierzy? 
Więc przekonam Panią, że najmodniejszą torebkę, lekką 

imocną parasolkę i najładniejszą apaszkę dostaniemy w 

Polskiej Składnicy Galanteryjnej 

FRANCISZKA FRLICZKI 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

Do wynajęcia 
dwa pokoje, oddzielnie, 
może być z utrzyma- 

  

  

  
  

  

    

  

  

ul. WIELKA X 18 m.9. 11 m. 3. p 3 PZ = SE 
ы я mmm POSZUKUJE pracy, zaut. = 

Pr w Eo. Mag, Do wynajęcia Pobroczynny 209. Godzinę Oszczędności — Pianina i 
mn mL poKÓJ taduy,stoneczny, francuskiego troje Zote „sok, tortepjany 

ze wszystkiemi wygo- Poszukuję za pokój udzieli dy- oprocentowanie. y de do wynajęcia, Portowa 

INSTYTUT de REĄUTE dami w centrum  mia- eksternistki uczącej się, plomowana w Paryżu tówką twoja jest Ie 18 

KEVA“ (Paris) sta. Dąbrowskiego 5do małej matury,celem nauczycielka. Pańska zpieczona złotem, sre- 

Micklewicza 37, tel. m. 3 pobierania! wspólnych JS, brem i drogiemi kamie. Chcesz  O©frzy- 
657, 11 — 1 lekcyj. Zgłoszenia kie- -.- - PE Rada ‚ de? > 

Rozgładzanie i odświe- Mieszkanie "726 do redakcji „Sło- zewańkóa lag e ma E © 

zanie twarzy. Leczenie go wynajęcia 2 i 3 po- BER 6 BARD) Plsc Katedralny Tyre sy ck с m 
wągrów i 
elektryzacja W.Z.P. 

  

1 lub 2 pokoje 
do wynajęcia. Plac Ka- 
tedralny, Arsenalska 4, 
m. 6. 

"Pokój 
do wynajęcia dla kul- 
turalnej osoby, 
rowskiego 12 m. 3. 

Natychmiast Pokój 
do wynajęcia 2 dużekie wygody) można z 
ładne pokoje ze wspól- utrzymaniem, róg Mic- 
ną kuchnią można po- kiewicza Ciasna 3—10. 

Witoldowa —— jedyńczo. 
—1. 

  

3 pokojowe cia, Zawalna 11 m. 1 

mieszkania ze wszyst- 
kiemi 

PrYSZCZY. koj z kuchnią, tamże 

    

A. RYDLEWSKI Biskupia 12 Wydaje 
a pożyczki pod zastaw: 

przeprowadził się z ul. złotą srebra, brylan- 
Wileńskiej 10 na ulicę tów "futer, i t. p. —8 
Wileńską 29 i przyj= A й 

Sekułowicza,  Warsza- 
wa, Žurawia 42. Wys- 
czają listownie: bułial- 
terji, rachunkowości, 
korespondencji, steno- 

pokój umeblowany z Rządca rolny 
gą osobiem wejściem, ul. poszukuje posady. — 

Wiwulskiego 26 m. 1. Pierwszorędne Świade- 

= Uma ORC. muje jak dotąd wszel-   

  

  

  

      

  

  

Pokó Wilno, kiego rodzaju reperacje grafji, handlu, prawa, | | 

lub dwa do > Rolnšk, telef; No zebików nowoczes* kaligratji, daktylogra- 1 

umeblowane, tamže nie snych i starożytnych. łji | towaroznawstwa, 

duży pokój z osobnem Posadę kucharki — okapęk języków,  pisowni-gra- 1 

wejściem. Mostowa 16lub gospodyni poszu” [O It jesienne i matyki Ak eko- 4 

m. 44. kuję na wyjazd. Dąbro- alto kostjum dla nemji. Żądajcie pro- 
rico WSKAEGO. 70022 panienki — niedrogo spektów. 2 

Dwa pojedyńcze = ris Bzoma At 1 ode zt 200, 500 2 
pokoje we- z do-m. 7 o . Z Zakre- 1 800 i 

randa, balkon a wy- Służąca brą towej. raty i do wynajęcia 1000 d i | 

najęcia. Witoldowa rekomendacją poszuku= > Kijowska 4—10 Ol. 

Dąpb- 11 —3, je posady. —Sierakow- Magazyn kapeluszy | H. Abelow posiadamy do uloko- | 
-н skiego 20—10. į LEONJA“ wania w każdej chwili | 

Kas Wilno, ul. S-to Jańska few IRMA Wa le Zoe | 
wszel- ON. ilnie. - й 

ж Gospodyni Nr. 11 szenia do Biura Rekl., 
znająca dobrze gospo- Poleca eleganckie ka- 
darswo wiejskie i ku- pelusze po cenach mo- 
chnię.Poważne Świade-żliwie niskich. Przyj- 
wa,,posukuje posady. muje obstalunki oraz 

St. Grabowskiego, Gar- 
barska 1, dział pośred- 
nictwa. Centropał 

  

    

B ct 
jasny pokój tylca Wielka 50, — przeróbki niedrogo. Hpoleca węgiel naj- Sz” 

Duży «c vyzaję ln Taino © 80. Blepszych корагай Sala koncer- | 
  

górnośląskich i drze 
wo opałowe suche SLO S nio S towa Pianino 

  

у 4 „na 600 miejsc do wy- 
wygodami do Mieszkanie daj nię niędrógo r S Alinos najęcia 5 koncerty, ( 

wynajęcla krakowska 7 pokojowe ze wszel- R 0 M E sznie, Kalwai ko P cenach konkurencyj |] widowiska, odczyty, 
51, Pokazuje dozorca. kiemi wygodami, šwie- ; "ska nych. Adre s:zebraniait, p. ZWia- 
Informacje: Tel 15—10.55 | odremontowane, “ro '|domość: Wielka 47, 

— słoneczne z  wWido- Zakład Krawiecki Drzewka Zamkowa 18.fwejście od ul. Koń- 
4i7 pokojowe kiem na Wilję od za- damsk Tel. 17-50 skiej. (Sekretarjat Kon- 

mieszkania ze wszyst raz do wynajęcia. Mic- Ą Wiszniewski (OWOCOWE PA Ser Wavocjumijo 
kiemi wygodami do wy- kiewicze 62—10. 

najęcia. Ofiarna 2. In-- 
formacje: tel. 15—10. 

  

LOKAL 

      

| 

  

Zamkowa 20a _ silne i zdrowe W 00- Яоннизианнаниииниый T 
przyjmuje zamówienia mianach pewmych — — Sprzedaję 

Mieszkanie 2” wiastydi | powie” sprzedaje po” censch DJa ny „maltków wjęśkie krzesia, bale 
rzonych materjałów. bardzo przystępnych y ziemskich, fo. ot + 

4 pokojowe ze wszel- й „>fon, otomany mne 
kiemi wygodami na A Aa ir pale WI do aa, Polocka 4—19. 

"Glinka" własno: race mieruicze wyko- A 
6 pokoi, przedpokój, dogodnych warunkach POSZUKUJĘ poży. Krakokestiėpo Towa-kieje mes przye mana 

[Ń kuchnia, łazienka, od-do wynajęcia. 
remontowany, ze wszy- skiego 
stkiemi 
frontu, 
od zaraz. 

wygodami 

na miejscu, 

Pokój 
  

ściem do 
Mickiewicza 48—6. 

do wynajęcia — 
Tatarska ul. 

Nr. 20 dowiedzieć się 

duży 
ul. Mickiewicza 44, skórne | moczopłciowe słoneczny z wygodami 

i niekrępującem wej- 
wynajęcia. Garbarska 3 m. 12. 

Wiwul-czki 1000 dol. pod so- 
Dozorcalidne zabezpieczenie 

nieruchomości.. Ludwi- 
sarska 1 m. 12. Tamże 
pokój dla samotnego 

do wynajęcie, Poszukuję 

przedam my. fortepianu 
zę Sprzedam „ya. fortepii wyna- Fortepian 

do wy-«wą, fortepjan, pokójjęcia. Zgłoszenia do tirmy Genstch 

Pokój najęcia, stołowy bieližniarkę deody wie „Słowa* sprzedaje się za 300 POPIERAJCIE 

rzystwa Ogrodniczego) sięgły Do. sprzedania 
w Prondniku Czerwo- Włodzimierz ZEJTC okazyjnie z powodu 
nym p. Kraków, telef, Baranowicze, Sadowa zredukowania — aparat 
170—33. 11 telefon 222, radjowy zupełnie по- 

cm wy (trójka Philipsa) ta- 
nio i na dogodną spła- 
tę. Wiadomość w re- 
dakcji. 

6. 
z wskaże. 

      

Do wynajęcia 
2 komfortowe pokoje 
z używalnością kuchni, 
Jagielońska 8 m. 14. 
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Drukarnia Wydawnictwa „Siloso“ Zamkowa 2. 

  

biatą, "komodkę i inne dla C. złotych, Zakretowa “L 0 p p 

в @ m ® 
m rzeczy. Garbarska 5 m" m. 2. 

3. Oglądać od 3 do 5. == 

Redaktor w. z. Witold Fatarzyńeia. A,


