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Medycyna i strateoja Józefa Siemaszki 
Najciekawszym, najważniejszym, 

znamiennym _ wynikiem 

Pińskiej Unijnej Konferencji jest nie- 
zawodnie to, że w gronie poważnych, 
doświadczonych w pracy misyjnej 

osób, zostały wydobyte na jaw meto- 

dy „nawracania“. stosowane przez 

Siemaszkę, — i że te metody milczą- 

co zostały zaaprobowane. 
Qdrzucenie wniosków  J.E. Bisku- 

pa Łozińskiego, którego poparł obec 

ny Biskup Czarnecki, wniosków, do- 

magających się bezwzględnej szczero 

ści wobec konwertytów, — komenta- 

rzy nie wymaga. 
Podstęp i symulacja, które w spo- 

sób skuteczny i bezwzględny zniwe- 

czyły przed wiekiem Unję Kościelną 

na wschodnich terenach Rzeczypo- 

spolitej, dziś, na tych samych terenach, 

mają przyczynić się do odrodzenia 

Unji. 
Takie postawienie kwestji wydaje 

się na pierwszy rzut oka absurdalnem 

i wszelkie nadzieje ną powodzenie — 

płonnemi. 
Historja niewiele zna podobnych 

przykładów stosowania misyjnej meto- 

_bły symulacji w celu wywołania wręcz 

odmiennych skutków i może nas pou- 

czyć raczej w taki sposób, że chęć 

popierania tej metody odpadnie na 

zawsze. Trzeba więc, szukając otu- 
chy, udać się do innej gałęzi wiedzy. 

Medycyna, ściślej farmakologja, 
zna przykłady działania tych samych 

związków chemicznych w sposób -zgo- 

pa odmienny. 
Morfina, naprzykład, w minimal- 

nych dozach wywoła znieczulenie i 
sen; w większych —— nienaturalne 

podniecenie, większe, niż pod wpły- 

wem alkoholu; dawka jeszcze więk- 

Sza zabije człowieka w ciągu kilku 
minut; dawka największa jest nieraz 

prawie nieszkodliwa!.. 
Fałsz jest trucizną moralną; kto 

wie jednak, może ścisłe określenie 

należnej dozy wywoła zbawienne 

skutki! 
Siemaszko, był mistrzem w podob- 

nej „medycynie”: diagnozę stawiał w 

sposób genjalny; truciznę zastrzykiwał 

| po mistrzowsku. 
"Pod jego światłem kierownictwem 

„rodzina żyrowicka”* wprowadziła do 

organizmu Kościoła unickiego właś- 

nie taką dawkę, która była potrzebna, 

aby w czasie najkrótszym zabić od 
łuższego czasu kwękającą Unię. 

Wiedział Siemaszko, iż dwa poko- 
lenia ex-unitów będą wykolejone, bę- 

dą skazane na  tragicznie-beznadziej- 

ne szamotanie się wewnętrzne, na nie- 

Wiarę i zdziczenie. 

Miał czas, mógł zaczekać, no i do- 
Czekał się pierwszego pokolenia „istin- 
No ruskich“ i ultra prawosławnych lu- 

dzi, których dziadom ani się śniło, że 

ich wnukowie będą tacy... 

Siemaszko postępował jako dobry 

Strategik. Plan działania opracował i 

realizował w ścisłej tajemnicy: po for- 

Mmalnem dokonaniu likwidacji, w Sy- 

tuacji należycie się nie orjentowali 
nawet niektórzy członkowie konsysto- 

rza. Zabił Unję odrazu: trzy biskupie 
Podpisy na akcie potockim z dn. 12-11 
39 r. przekreśliły istnienie Kościoła 
grecko-katolickiego. Operował na jed- 

nolitym etnograficznie terenie Białej 

Rusi (Wołyń i Podole w grę prawie 
Nie wchodziły, gdyż wcześniej uległy 

przemocy), miał do czynienia bodaj 

Wyłącznie z jedną warstwą społeczną, 

z chłopami, bo innych wyznawców 

Unja prawie nie posiadała. Wreszcie 

%wbrał Siemaszko moment najodpo- 

wiedniejszy( gdy Polska była bezsil- 
Na po przegranej wojnie 1831 r. i kie- 
dy Wilno — jedyne miasto, mogące 

žaprotestowač — było okryte żałobą 

2 powodu stracenia Szymona Konar- 

Skiego i kar, które spadły na jego to- 

Warzyszy.. 
To wszystko sprzyjało Siemaszce, 

który bardzo powoli i ostrożnie otwie- 

Tał swe karty, zasłaniając się autory- 

tetem rządu rosyjskiego i chętnie ko- 

rzystając z pomocy „apostolskich“ 

karnych ekspedycyj. 

Współcześni zwolennicy metod 

Siemaszki nie uwzględniają warun- 

ków, w jakich przeprowadził on swój 

plan. 
W sposób niesłychanie naiwny 

drukują „„Pamiętnik*, w którym szcze- 

gółowo zaznaczają kto z „Apostołów 

jest zwolennikiem przemilczania pew- 

nych drażliwych kwestyj, kto popiera 

cześciową symulację, kto idzie „na 

całego", kto zaś wygłasza herezje. 

Operowanie na terenach, zamiesz- 

kałych przez ludność białoruską i 

ukraińską, lecz gwałtowne krzewienie 

tam zewnętrznej kultury rosyjskiej — 

do zręcznych posunięć również nie 

należy. 
Siemaszko w swej grze liczył 

na zdęcydowane poparcie ze stro- 

ny cara Mikołaja I, oraz pośrednio — 

całego społeczeństwa prawosławnego, 

ale pomimo to, nie rusyfikował kraju 
tak gwałtownie j brutalnie, jak to ro-- 

bią niektórzy misjonarze obrządku 

wschodniego. 
Powstaje przykre, beznadziejne 

pytanie: poco, czemu i dlaczego chwy 

tają się „apostolowie“  Unji metod, 

zdawałoby się na zawsze pogrzeba- 
nych razem. z ponurym metropolitą 

Siemaszką? 

Dobro nawracanych? Wątpliwe, bar 
dzo wątpliwe. Ich dziadów właśnie w 

ten sam sposób z unitów przerobiono 

na prawosławnych, ich samych.z prawo 
sławia odsuwają do zamaskowanego 
katolicyzmu. Muszą przeżywać tę sa- 

mą rozterkę, co i dziadowie, znajdują- 

cy się pomiędzy dwoma obozami. Al- 

bertyńskich „chrześcijan* prawosław- - 

ni nie będą uważać za swych braci, 

ale i katolicy nie mogą uznać za rów- 

nych sobie tych, którzy będąc katoli- 

kami, nie wiedzą o tem. 

Dobro państwa, narodu polskiego?.. 

Nie mówmy o tem!.. 

Cóż pozostaje?.. 
Rosja!.. Dobro Rosji!.. Narodu 

rosyjskiego! O tej Rosji, o Rosjanach, 

a szczególnie — o ich strukturze psy- 

chicznej mówiło się na konferencji Piń- 

skiej raz po raz, akcentując zupełnie 

wyraźnie, iż myśl o ratowaniu giną- 

cych dusz na Wschodzie, jest myślą 

główną misjonarzy unijnych. 

Inaczej zresztą być nie może. 

Nie można przecież myśleć poważ- 

nie o zjednoczeniu Kościołów, pomi- 

jając Rosję, nie można prowadzić pra- 

cy misyjnej. wśród prawosławnych w 

Polsce, nie zwracając: się myślą do 

kraju, gdzie miljony prawosławnych 

są pozbawione wszelkich posług reli- 

gijnych. 

Jakaż jest rola „obrządku wschod- 

niego* w stosunku 'do przyszłej akcji 

unijnej w Rosji? 
Doprawdy trudno się zorjentować. 

Ma ona być nito wabikiem dla Ro- 
sjan, nito generalną próbą (a więc z 
zastosowaniem kostjumów i charakte- 
ryzacji) działalności misyjnej w przy- 

szłej Rosji. 

Z czem mają pójść do Rosji przy- 

szli misjonarze? 

Co do tego, sądząc z „Pamiętni- 
ka”, niema zbytniej rozbieżności zdań, 

gdyż głosy, wskazujące na koniecz- 
ność udawania w Rosji prawosławia, 

z opozycją większości nie spotkały 

się wcale. S 
Taki program nie wydaje się jed- 

nak celowym, a  przedewszystkiem 
zdradza nieznajomość psychiki rosyj- 

skiej. 

Rosjanin jest fanatycznie przywią- 

zany do form cerkiewnych, ale w je- 

szcze większym stopniu ceni „„prawdę”. 

Szuka tej prawdy nieraz tam, gdzie 
jej być nie może, popełnia błędy, grze 
chy i zbrodnie, ale szuka uporczywie, 

zawzięcie, szaleńczo. Dlatego też łat- 

wo porzuca Cerkiew, aby stać się 
sztundzistą, skopcem, morelszczykiem, 

chłystem, słowem, wyrzeka się całego 

* 

swego dotychczasowego dorobku du- 

chowego, który zawdzięcza cerkwi, 

daje się kaleczyć fizycznie, pali się 

żywcem, bo wierzy w „prawdę”. 

Naród rosyjski wciąż szuka Boga. 

„Bogoiskatielstwo“ — to termin, któ- 

rego nie zna żaden naród na Świecie. 

Uwzględniając to, można z wielką 

pewnością twierdzić, że ,„prawosławny 

katolicyzm chrześcijan _ obrządku 

wschodniego* — powodzenia w Ro- 

sji mieć nie będzie, jako forma zbyt 

kompromisowa. 

Naród, który wogóle nigdy spe- 

cjalnym szacunkiem nie  obdarzał 
swych kapłanów i który w ostatnich 

czasach nieraz widział skończonych 

łotrów w szatach duchownego; naród, 

który z drugiej strony, właśnie w ostat 

nich czasach niejednokrotnie stykał 

się oko w oko ze świętością i mę- 

czeństwem, — ten naród w stosunku 

do kapłanów będzie miał takie wyma- 

ganie, na które nie odpowie najlepiej 
udający prawosławnego kapłana kato- 

licki misjonarz. 
Ale jaka w tem wszystkiem jest 

rolą obrządku wschodniego w Polsce? 
Narazie on się przyczynia tylko 

raczej do obniżenia poziomu. ogólnej 

religijności. Byli przedtem gorsi, czy 

lepsi — katolicy i prawosławni; dziś 

już się zjawia nowa grupa ludzi, któ- 

rzy nie wiedzą, jaką wyznają religję. 

Wracają czasy Mieszka I w Polsce, 

lub Jagiełły na Litwie... 

Lub bliższe czasy Mikołaja I i Sie- 

Ale wyobraźmy sobie, że wszyscy 

prawosławni w Polsce stali się nagle 
„Chrzešcijanami“, že Kościół unicki w 

Małopolsce został zlikwidowany (ist- 
nienie dwóch „Unij* w Polsce będzie 

przeszkodą w pracy unijnej w Rosji), 
że powstał w Polsce wielki front ka- 
tolicki. 

Co dalej? 
Kościół katolicki zdobędzie prze- 

szło trzy miljony dusz; — zdobycz ol- 

brzymia, która jednak nie byłaby na- 

wet całkowitem wyrównaniem poprzed 
nich strat. 

Ale gdzież są dziesiątki i dziesiątki 

miljonów Rosjan?.. 

Czy nawet całkowite nawrócenie 

prawosławnych w Polsce, rozwiązało- 

by zagadnienie zjednoczenia Kościo- 

łów? Nie. A to z tego względu, że pra 

wosławni w Polsce w swej przeważa- 

jącej ilości są bezpośrednio związani 
z ziemią, na której siedzą. 

Mogą w Rosji zachodzić 

różniejsze zmiany 
prawosławny z pod Słonima, Czy Piń- 

ska do Kaługi, czy Tuły nie wyjedzie. 
Natomiast przy zmianie stosunków i 

otwarciu granicy zetknie się z takim 

samym chłopem, ale mającym uczucia 

najprze- 

religijne rozpalone do biała, lub... z 
bezbożnikiem! 

Czy taki albertyński  „chrześcija- 

nin* zaimponuje wierzącemu prawo- 

sławnemu z za kordonu, czy potrafi 

zniweczyć wpływy bezbożnika, on — 
ani zimny, ani gorący — jest wielkiem s 

pytaniem? 
Są tylko dwie drogi, prowadzące 

misjonarza katolickiego do Rosji. 

Pierwsza heroiczna, ofiarna. Trze- 
ba wprost przekroczyć granicę Rosji 

i głosić słowo Boże wśród ludzi, sprag 

nionych świętości... 

Ze stu misjonarzy, którzyby się 
zdobyli na taki krok, dziewięćdziesię- 
ciu zginęłoby w mękach... Ale powsta- 
łaby legenda o katolickiem  bohater- 
stwie, zrodziłoby się tęskne oczekiwa- 
nie ludzi niezłomnych, głoszących naj- 
wyższą, jedyną Prawdę... Wówczas, 
przy zmianie stosunków, właśnie ka- 
tolickich kapłanów witanoby, jako wy- 
bawców... 3 

Druga droga jest dłuższa. Trzeba- 
by było zdobyć dla katolicyzmu kilka- 

set tysięcy Rosjań, z tych, którzy w 
ilości kilku miljonów  błąkają się na 

emigracji... Oni myślą, oni marzą o 
powrocie do Rosji. Kiedyś wrócą. Wów 

polityczne, chłop 

PRZEDSTAWICIELS 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. NIESWIEŻ — 11. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy — S. Zwierzynski. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LiDA — ul. Suwalska 13 — S, Mateski, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Ksi 
PIŃSK — Księg: 

      

  

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyirowe i tabelaryczne o 50 proc 

Rząd polski nie przyjął dymisji 
komisarza Strasburgera 

WARSZAWA. 18. IV (tel. wł. „Słowa”). Dowiadujemy się, iż rząd polski nie przy- 

jał podania o dymisję, złożonego przez Generalnego Komisarza Rzeczypospolitej w 

Gdańsku, dr Henryka Strasburgera, a sprawę stosunku Senatu gdańskiego do obywa- 

teli polskich przekazał Lidze Narodów. 

Dr. Strasburger udaje się na urlop, po którym powioci do. Gdańska na swoje sta- 

nowisko, a tymczasem Liga Narodów bedzie mogła wypowiedzieć się w tej sprawie. 

Minister Zaleski wystosował dziś do dr. Strasburgera list treści następującej: 

Potwierdzam odbiór listu Pana z dn. 13 bm. w którym Pan przedkłada mi swą 

pieśbę o odwołanie ze stanowiska komisarza generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 

Gdańsku i podaje Pan motywy tego kroku Rząd polski uznaje całkowicie słuszność 

maotywów przytoczonych przez Pana, jednak jest przekonany, że sprawy wymienione 

w pańskiem piśmie powstały niesaieżnie od pańskiej działalności, i że znajdą odpowie 

die załatwienie przez kompetentie organy Ligi Narodów. Dlatego też, mając pełne za- 

uianie do Pana, do prośby © zwośnienie ze stanowiska komisarza generalnego Rzeczy- 

pospolitej przychylić się nie mogę. minister (—) ZALESKI. 

Parafowanie pożyczki finansowej 
NA DOKOŃCZENIE MAGISTRALI G. ŚLĄSK — BAŁTYK 

WARSZAWA. 18. IV (tel. wł. „Słowa*). — Dziś rano Rząd otrzymał 

zawiadomienie, iż vice - minister Skarbu p. Adam Koc parafował wczoraj 

w Paryżu umowę o pożyczkę francuską na dokończenie budowy linji kole- 

jowej Górny Śląsk — Bałtyk. > 

. Pożyczka wynosić będzie około miljard 100 miljonów franków  fran- 

cuskich. Kurs emisyjny wynosi 94 a oprocentowanie 6 i pół w stosunku 

rocznym. 
AE wydano o podpisaniu nowy pożyczkowej komunikat u- 

rzędowy. 
3 Jak dowiadujemy się, Rada Min. zastanawiala się dziś również nad 

zwołaniem sesji Sejmu i Senatu w toku której umowa pożyczkowa zosta- 
łaby ratviikowana. 

Jak nam komunikują sesja parlamentarna zwołana będzie bardzo szyb- 
ko. Dekret Pana Prezydenta o zwołaniu sesji oczekiwany jest w poniedzia- 

: = A i“ tygodnie, a mianowicie w czwartek odbyłoby się posiedze- 

Nowa książka Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA. 18. IV (tel: wł. „Słowa*). Dowiadujemy się, że Marsza- 

łek Piłsudski oddał do druku dzieło napisane podczas urlopu na Maderze. 
Nowa książka o objętości 100 stron druku p.t. „Poprawka historji'* zawierać 
na podobno całokształt poglądów Marszałka Piłsudskiego na zagadnienie 
ustroju państwa. 

# Dzieło Marszałka Piłsudskiego będzie cennym materjałem dlą zbliża- 
jącej się dyskusji parlamentarnej nad zmianą konstytucji. 

Po przewrocie w Hiszpanii 
MADRYT. (PAT) — W całej Hiszpanji panuje zupełny spokój. Wszę- 

dzie powracają do normalnego życia i zwykłych zajęć. 

DYMISJA GEN. CAVALCANTI 

MADRYT (PAT) — Ministes wojny zawiadomił o dymisji gen. Cavalcami, prze- 
wodniczącego najwyższej rady wojennej i marynarki Stanowisko jego objął generał 
Burggetti 

  

STOSUNKI MIĘDZY PAŃSTWEM A KOŚCIOŁEM 

RZYM. (PAT). — Wiadomość o proklamowaniu w Hiszpanji rozdziału kościoła 
od państwa nie wywołała w kołach watykańskich zdziwienia, Koła te uważają, że wizyta 

nuncjusza apostolskiego złożona nowemu rządowi w Madrycie, świadczy o tem, że 
stosunki pomiędzy Kościołem a państwem, oparte na nowej podstawie, pozostaną w 

dalszym ciągu doskonałe. Obecna rezerwa Siołicy Świętej nie świadczy bynajmniej o 
wrogim stosunku do nowego ustroju Hiszpanii. 

Skład nowego gabinetu rumuńskiego 
BUKARESZT. (PAT) — Otrzymawszy misję utworzenia gabinetu Jorga ukonsty 

tuował gabinet w składzie następującym: prezes rady ministrów, oświata i sprawy we- 

wnętrzne ad -interim — Jorga, skarb i sprawy zagraniczne ad interim _ Argetojanu, 
przemysł i handel — Manuilescu. sprawiedliwości — Hamandia, sprawy wojskowe — 

gen Stefanescu, rolnictwo — Jonescu Sisti, zdrowie i praca — prof. Cantatuzine, komu- 

nikacja Valkovici 
Nowy gabinet złożył przysięgę o godzinie 20 min 30. 

I 
GROŻNY PRZYBÓR WILJI POD 

MICHALISZKAMI 

Cała Nieciecz i żyźnia wyzwoliły 

się z lodów i ruszyły nagle o bardzo 
znacznym przyborze wód. 

  

Do miejscowości niżej położonych 
wydelegowano z Lidy specjalne druży 
ny ratownicze. 

ZGINĄŁ W NURTACH RADUŃKI. 

Również na rzece Raduńce woda 
znacznie się podniosła, powodując za- 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych | „2 pi ji O. dro 
żej. Administracja nie przyjmuje zastrzężeń co 

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

  

czas, na terenie nowej Rosji, staliby 
się oni naturalnymi krzewicielami reli- 

gji katolickiej w Rosji. 

„Obrządek wschodni”, podług ofi- 

ciałnych danych, ma w całej Europie 

około... jednego tysiąca (!) wyznaw- 

ców!... 

Nic dziwnego: metody Siemaszko- 

we w. XX wieku mogą być stosowane 

tylko wobec najciemniejszego tłumu. 

Czyż naprawdę niema innego wyj 

ścia, innych metod? 

Czy naprawdę my — katolicy nie 

potrafimy wykrzesać ze swych serc 

ognia, któryby zapalił prawosław - 

nych? 
1 dlaczego droga do Unji — wiel- 

kiej, świętej, porywającej, jest tak nie 
równa, tak kręta?.. 

Czyżby ofiary i męczeństwo uni- 

tów od wieku będących w zapomnia- 

nych grobach nie nauczyły nas nicze- 

go?? W.Ch. 

lanie pobliskich terenów, a m. in. mo- 
stu odległego o 2 i pół kim. od Radu- 
nia. 

Wczoraj wieczorem przez zalany 
most przejeżdżał mieszkaniec kolonii 
Kolomyckie gim. Wawiórskiej Jan 
Raubo wraz z synem Janem. 

Gdy Raubo znajdował się na środ 
ku mostu, nadpłynęła ogromna kra lo- 
dowa, wyrzucając go z wozu i spy- 
chając do wody. Raubo poniósł śmierć 
nim przybyła pomoc. 

ZATORY NA NIEMNIE 

Na terenie pow. nowogródzkiego 
zator lodowy powstał na Niemnie ko- 
ło wsi Hniesicze, gdzie też udał się do 
zór drogowy. 

Przy Szczorach, mitmo, że tód stoi 
Niemen podniósł się do 2 m. 75 cnt. 
zalewając tereny i zrywając most na 
rzece Czarnej. 

EWAKUACJA LUDNOŚCI 

W Hnieciczach į Ławryszewie gm. 
niehniewickiej zarządzono ewaktację 

TWA: 
Ratuszowa — Księgarnia jaźwińskiegc. 

NOWOGROLEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

garnia Spółdz. Naucz. 
a Połska — St. Bednarski. 

  

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM -— Księgarnia Э. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 13. 

STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

ST. SWIECIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewsia 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
oraz z prowincji © 25 proc drożej. 
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T-wo Filozoficzne im. 
św. Tomasza z Akwinu 

Z inicjatywy ks. dr. A. Szymańskie 
go, profesora Uniwersytetu Lubelskie 
go powstało przy Towarzystwie Wie- 
dzy Chrześcijańskiej w Lublinie Towa 
rzystwo filozoficzne im. św. Tomasza z 
Akwinu. Celem Towarzystwa jest wy- 
miana badawczej myśli filozoficznej, 
rozwijanie i szerzenie filozofji tomi- 
stycznej przez słowo drukowane i pi- 
sane, przez zakładanie kółek akademic 
kich i popieranie wyższych studjów 
filozoficznych. Tymczasowym prezesem 
Towarzystwa jest prezes T-wa Wiedzy 
chrześcijańskiej, ks. dr. A. Szymań- 
ski. Sekretarjat Towarzystwa mieścić 
się będzie stale w Lublinie. Członkami 
Towarzystwa mogą być filozofowie du 
chowni i świeccy, prowadzący badania 
lub wykładający filozofję albo pokrew 
ne nauki, a liczący się z zasadami fi- 
łózofji chrześcijańskiej. Członkowie, 
mieszkający w jednej  miejscówości 

lub sąsiadującej łączą się w koła. Tym 
czasem powstało koło lubelskie, liczą= 
ce kilkunastu człońków. Prezesem ko- 
ła jest profesor Uniewrsytetu Lub., p. 
B. Rutkiewicz. sekretarzem zaś ks. dr. 
W. Goral, profesor seminarjum ducho 
wnego. Koło lubelskie odbyło w dn. 
26 marca rb. posiedzenie z referatem 
ks. prof. ]. Wierzbickiego p.t. „Nega- 
tywny argument istnienia Boga a si- 
multaneo“. 

ZASZCZYTNE ODZNACZENIA 
WARSZAWA. (PAT). — W dn. 

18 bm. w południe poseł nadzwyczaj- 
ny i minister pełnomocny Grecji p. 
Lagoudakis wręczył p. prezesowi Ra- 
dy Ministrów  Waleremu  Sławkowi 
wstęgę orderu greckiego Zbawiciela, 
następnie p. ministrowi  Pierackiemu 
wielką wstęgę orderu Fenix. ` 

MINISTER PEŁNOMOCNY HISZPAN]JI 
W WARSZAWIE PODAŁ SIĘ DO 

DYMISJI 
WARSZAWA. (PAT). — Pan Sil- 

vio Fernandez Vallin; minister - pełno- 
mocny Hiszpanji. w Warszawie, złożył 
ministrowi spraw zagranicznych Hisz- 
panji dymisję z zajmowanego stanowi 
ska. Dymisja ta została przyjęta. Pan 
minister Lerroux, wyrażając swój żał 
z powodu decyzji p. Vallina, prosił go 
o pozostanie na stanowisku aż do cza | 
su inianowania następcy. 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNAĄŁ? © 

WARSZAWA. (PAT). — 18 bm. 
w. 30-tym dniu, ostatnim, ciągnienia 
5 klasy 22 Polskiej Państwowej Lo- 
terji Klasowej główniejsze wygrane- 
padły na numery: : 

Wygrana 15 tysięcy zł. +- premja 
złotych 300 tysięcy — 137.220. ' 

Wygrana 250 zł. + premja zł. 200 | 
tysięcy — 5,611, 

Wygrana 250 zł. +- 
tysięcy — 112612. 

Wygrana 15 tysięcy zł. — 75642, 
po 5 tys. zł. — 66089 118359 į 137827 
po 3 tys. zł. — 21126 37804 86651 i 
124,036. 

premja zł. 100 

  

KIMLI WOOGRÓDZKUM 
ludności bowiem woda zalała niżej 
położone zabudowania. 

Zagrożone są miejscowości: Zbójsk, 
Mikołajewo, Lubcza, Kupisk, Szczorsy, | 
Cyryń i Korelicze. 

ALARMUJĄCE WIADOMOŚCI Z 
MICHALISZEK 

W stosunku do piątku poziom Wi- | 
iji podniósł się wczoraj o dałsze 15 
cnt. i wynosi już przeszło 4 metry. 

Wczoraj otrzymano z Michaliszek 
ałarmującą wiadomość, o nagłem pod- 
niesieniu się tam Wilji, która grozi wy | 
łaniem. Utworzyły się tam również 
zatory lodowe. 

Komuniści areszto- 
wani na granicy 

RYGA (PAT). — Jak donosi prasa, straż | 
graniczna ujęła w okolicach Libawy dwóch 

emisarjuszy Kominternu, w chwili, gdy ui 
łowali przekroczyć granicę? Emisarjusze, 

  

aczkolwiek uzbrojeni w rewolwery, musieli | 
się poddać Znaleziono przy nich bardzo wa | 
żne dokumenty, ujawniające tajną łączność | 

Kominternu i Politbiura moskiewskiego nie | 

Europy. Emisarjusze przybyli nielegalnie z © 
tylko na Łotwie. ale i w innych 

Rosji przed dwoma tygodniami 
  

   



  

CELE I ZADANIA SEKCYJ ZAWODOWYCH 
„Związku Oficerów Rezerwy" 

Koło Wileńskie „Związku Oficerów Re- 
zerwy“ — od grudnia ubiegłego roku — 
przeniosło ciężar swej pracy na teren za- 
wodów, wi których olicerowie rezerwy w 
cywilu pracują. Zarządowi Koła pozostała 
rola gł. sztabu, konsolidującego w skali 
wojskowej prace obrony, kulturalno-ošwia- 
towe i pomocy koleżeńskiej na wszystkich 
odcinkach życia cywilnego. Poniżej umie- 
szczamiy relerat kot. rezerwy p. М. O. wy- 
głoszony w Kuratorium przy powstaniu sek- 
cji szkolnej, łączącej wszystkich oficerów 
rezerwy w szkolnictwie. (Przyp. Red.). 

Historjozoficzne badanie obrony 
państwowej z czasów przedrozbior- 
czych i dziesiejszych daje wątek, po 
którym łatwo jest dojść do kłębka, za- 
czynającego nas już dziś trapić zobo- 
je!” ;cia młodego pokolen' 1 na spra 
wy wojskowe. Pięć  porozbiorowych 
pokoleń, wychowanych w stałem wpa- 
janiu w ich umysły niezbitej prawdy, 
iż jedną z głównych przyczyn upadku 
państwa polskiego było zaniedbanie 
tworzenia stałego wojska, miało ten 
skutek, iż pokolenie, które doczekało 
się Polski i stałego wojska, idei tej 
bez reszty oddało swój zapał i ener- 
gię. Pospolite zaś ruszenie, oparte na 
dobrej woli obywatela, jako przyczy- 
na naszego upadku i rozbiorów, do 
tego stopnia była wśród Polaków 
skcmypromitowane, że ni:t nic zau- 
ważył, jak dużo nowoczesna wojna, 
opierająca się poza czynną armją na 
dobrei woli obywatela, na styczności, 
z tem właśnie skompromitowanem po- 
spolitem ruszeniem, dziś tylko ochrzczo 
nem inaczej, gdyż przysp sobieniem 
wojskowem. (P. W.) 

Gdy w dawnej Polsce szlachcic po 
powrocie do domu z wojny, wieszał 
nad łóżkiem wierna swoją szablę, miał 
przed sobą codzień momento swego 
rycerskiego powołania. Potrzeba tego 
pogotowia była tak silna, iż pomimo 
37-letniej niewoli po drugim  rozbio- 
rze, gotowość na.Podolu do zbrojne- 
go powstania w 1831 r., pomimo obo- 
jętności Warszawy dla ziem zabra- 
nych, była natychmiastowa, a mówiąc 
słowami ówczesnego pamiętnikarza: 
„za rozkazem powstania drże'i wszy 
scv, jak charty na smyczy, skomłąc z 
niecierpliwości, a- wytężając oczy i 
uszy. Ochota była, pieniądze były, si- 
ła była, broń była, męstwo było — 
szcześcia nie bylo“... 

Przechodząc od tej historycznej 
dygresji do dzisiejszego kierunku obro 
ny państwowej, uderza z jednej stro- 
ny wielki wysiłek, jaki w armję czynną 
wkładamy, z drugiej zaś strony długo- 
letnie szamotanie się spraw obrony 
państwa, grupujących się w przyspo- 
sobieniu wojskowem, w oparciu o roz- 
maite ad hoc specjalnie tworzone 
związki. Sprawa przedstawia się w 
ten sposób, iż armja czynna z armią 
rezerwową stanowi jedną całość, dru- 

ą zaś ci, którzy bądź to ze względu 
"na swoje młodociane lata jeszcze służ- 
by wojskowej nie przeszli, bądź ci, 
którzy z innych jakichś względów w 
„wojsku nie służyli. Nie wpaja się w 
tezerwistę poczucia, iż ma on być w 
życiu cywilnem pionerem obrony pań- 
stwowej, krzewicielem uświadomienia 
opinji publicznej, o faktycźnej sile mi- 
4itarnej państwa i bojowej gotowości 
„tarodu pod bronią”. Dziś rezerwista 
uważa swoją rolę jako obrońcy, za 
skończoną, a obowiązek, za wypeł- 
niony, gdy odbedzie przepisowe ćwi- 
czenie raz na lat kilka. ' 

Urzędowo jest w zupełnym porząd- 
ku. Czy jednak:ze względu na dzisiej- 
szy kierunek „narodu pod bronią”, kie 
dy każdy obywatel, w każdej chwili 
może stać się żołnierzem, prawa obro- 
ny na tem nie cierpi? 

Czy w nasze masy, świeżo do od- 
zyskanej niepodległości powołane, któ 
re jeszcze nie zapomniały o niedawnej 
niewoli, wpaja się w dostatecznej mie- 
rze wiarę we własną wartość i prze- 
świadczenie w powodzenie sprawy, o 
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i powinny liczną 

ile zdecydowanie z całem  poświęce- 
niem siły swe sprawie obrony odda- 
my? 
so są pytania, które zastanowić 

inteligencję wojsko- 
wą, gęsto rozproszoną w cywilu, — 
a więc w pierwszym rzędzie ofice- 
rów rezerwy. 

Cośmy jako oficerowie rezerwy 
przez związki, które wyrastaiy jak 
grzyby po deszczu, przez pierwsze 
dziesięciolecie niepodległości, dla po- 
wyższych celów zrobili? 

Mamy. około trzydziestu związków 
wojskowych w Federacji, a ile z nich, 
poza rozpamiętywaniem i rozpływa- 
niem się w dawnej swojej przeszło- 
ści i kostnieniu w historycznych wspo- 
mnieniach, wniosło pozytywną pracę 
do obrony państwa? 

luż słyszę stereotypową odpowiedź: 
jesteśmy zbyt zajęci codzienną pracą 
zarobkową, byśmy mogli czas poświę- 
cać na sprawy, tyczące się obrony i 
wojska. A na to, żeby i wilk był syty 
i koza cała, od czasu do czasu urzą- 
dzi Związek jakiś historyczny obchód, 
lub doroczne walne zebranie, na któ- 
rem niespotykające się przez cały rok 
grupy oficerów, skaczą sobie z pianą 
do oczu w walce o princypja i na tem 
sprawa zasypia do następnego wal- 
nego zebrania, aby się znowu powtó- 
rzyła historja z urojonymi wiatrakami.. 

Jest, proszę kolegów, pewien ob- 
jaw stale powtarzający się u wszyst- 
kich młodych wojskowych przy nau- 
ce terenoznawstwa. Objaw ten pole- 
ga na tem, iż młody elew wojskowy, 
jadąc koleją, samochodem lub końmi 
odbywając piesze wycieczki, wszędzie 
i zawsze szuka w terenie pozycji, na 
którejby najdogodniej mógł artylerję 
ustawić. Jest to tak zwane nastawie- 
nie wojskowe w życiu codziennem, na- 
stawienie, które nawet u  jednorocz- 
nych, przechodzi często na całe życie 
w nałóg. Z tego terenoznawczego 
nastawienia należy brać przykład przy 
organizowaniu związków wojskowych, 
postępując tak, aby oficer rezerwy, ja- 
ko rolnik, kolejarz, pocztowiec, nau- 
czyciel, doktór, lub inny, we wszyst- 
kich falowościach swego zawodu prze 
dewszystkiem nabrał nałogu wyszuki- 
wania tryb, zazębiających się o wiel- 
kie koło obrony państwowej. Z przy- 
toczonych zawodów biorę dla przy- 
kładu najliczniejszy — rolników, cho- 
ciaż jednocześnie najtrudniejszy do 
zorganizowania wskutek dużych ob- 
szarów przez zawód ten zamieszkiwa- 
nyćh bez większych skupień. Jaką jest, 
wyrażając się obrazowo, fałowatość 
zawodu rolników i jakiego rodzaju pro 
pagandę obrony państwowej w facho- 
wym terenie zastosować należy? 

Wiemy wszyscy z przykładu wiel- 
kiej wojny, iż nowoczesne pogotowie 
wojenne, prowadzone być winno w 
czasie pokoju w taki sposób, aby po- 
trzeba mobilizacji zastała kraj nasz 
tak przygotowany, by z jednej strony 
wszyscy zdatni do noszenia broni bez. 
podstawowych ćwiczeń wojennych mo 
gli stanąć do szeregu, z drugiej, by 
krajowy przemysł i handel bez więk- 
szych wysiłków zmobilizowany mógł 
zostać. Otóż przy najlepszem wyszko- 
leniu wojskowem z uwzględnieniem 
pierwszorzędnych sił fachowych w 
sztabie generalnym, wojnę może wy- 
grać żołnierz, a przegrać intendentura. 
I tu na plan pierwszy wysuwają się 
dostawy dla wojska, które w znacznej 
mierze tyczą się produkcji rolnej, a 
przeto propagowania dostaw do woj- 
ska bezpośrednio przez rolników, lub 
ich zrzeszenia spółdzielcze, prowadzo 
ne być winno nie w mniejszem tem- 
pie, niż propagowanie lotnictwa, lub 
innych środków obrony. Jeżeli sprawa 
dostaw produkcji rolnej bezpośrednio 
przez producentów w czasie pokoju 
będzie w dostatecznej mierze zorgani- 

„Święto powstania Rzymu 
Rzym, w kwietniu. 

Czytelnicy wybaczą nam dłuższą 
przerwę. 

Zaczniemy nową serję włoskich po 
gawędek od nowego  pra-rzymskiego 
toku albowiem przed naszą erą lata 
liczyły się od powstania Rzymu to 
jest od 21 kwietnia 753 roku przed 
Chr. Wieczne Miasto było wówczas 
orlem gniazdem na zboczu Palatynu 
pomiędzy Tybrem z jednej strony a 
bagniskami z drugiej, był tym zacząt- 
kiem niezwykłej potęgi, która podbiła 
z czasem ówczesny świat poprzez prze 
miany ustrojów z królewskiego na re- 
publikański i na cesarski rozciągając 
władzę na dwa inne kontynenty. 

Faszyzm wznowił tradycję, której 
upadek Rzymu i długie jego dzieje pod 
panowaniem Papieży nie  zniweczył: 
dzień 21 kwietnia był zawsze dniem 

święta, jeżeli nie dla całych Włoch, 
jak dzisiaj, to dla rzymian, dla latynów. 
Przewaliły się fale dziejów, ślady prze 
szłości, zakute w bryły marmuru, w 
bronz, wyryte w ruinach rozlicznych 
budowli niemal zatarły się, lecz pozo- 
Stało w całej pełni swego  historycz- 
mego znaczenia święto powstania Rzy 
mu. 

Niewiele dziś pozostało z tego gnież 
dziska orłów, otoczonego murami przez 
króla Serwjusza Tuljusza, tak jak nie- 
„wiele pozostało z Romy odbudowanei 
po najeżdzie Gallów w 390 roku przed 

hr., wreszcie z tej odbudowanej po 
spałeniu miasta przez Nerona w 64 r. 
po Chr. Dziś, stolica wielkiego pań- 
stwa, Rzym rozsiadł się na wszystkich 

okołicznych pagórkach tracąc charak- 
ter prymitywny i powoli dostosowu- 
jąc się do nowej funkcji. Nicto, że 
współczesne gmachy niezawsze, a na- 
wet rzadko kiedy licują z przeszłością, 
nicto, że demolicje zacierają ślady dłu- 
gowiecznej papieskiej dominacji, Rzym 
pozostaje Rzymem zmieńiły się jedynie 
jego formy oddziaływania nazewnatrz. 

Żaden kilof demolicyjny nie zdoła 
wyżenić z atmosfery miasta tego prze- 
dziwnego nieuchwytnego czaru, który 
wsącza się w istnienie człowieka stale 
tu zamieszkującego zmieniając niespo- 
strzeżenie najistotniejsze jego cechy i 
nadając mu mimowoli zdolność patrze 
nia na przemiany życia z abstrakcyjne 
go punktu widzenia pod kątem wiecz. 
ności. W procesie odnowy życia wło- 
skiego żmudnie dokonywującym się w 
ciągu ostatnich kilku lat, ta atmosfera 
Rzymu odgrywa niepoślednią rolę: nie 
jest to sen o potędze, który rzeczy- 
wistość rozchwiać może, jest to po- 
czucie jędrności narodowej tego amal- 

gamatu, jaki Rzym wytworzył na Pół- 
wyspie Apenińskim i jak przez długie 
wieki czekał na powrót do zjednocze- 
nia. 

W dniu tym rząd włoski przeprowa 
dził spis ludności aby uzmysłowić tem 

bardziej demograficzną siłę narodu wło 
skiego: obliczanie list zajmie wiele cza- 
su ale jak przypuszczenia pozwalają 
sądzić ludność Królestwa Włoskiego 
wynosi obecnie ponad 42 miljony 0- 
sób-. obojga płci (przypuszczalnie 
„42,383.000). To znaczy, że za lat trzy 
dzieście ludność Włoch przewyższy 

Reumatyzm i 
Obecna pora roku — okres ciągłych i na- 
głych zmian pogód, zagraża zdrowiu wszyst 
kich. Dlatego też na ogólne zainteresowa- 
nie zasługuje list p. Antoniego Garnczarka, 
Łódź, Miedziana 22, w którym pisze m. in.: 
od lat czterech cięrpię na reumatyzm. Gdy 
tylko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 
łem cierpienia. Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku. Nie- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togalu 
i choć mało miałem zaufania do tego šrod- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. Już 
po zażyciu zawartości tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
skaniu palcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regularnie zażywać Togal trzy ra- 
zy dziennie po 3 tabletki. Bóle w stawach 
zupełnie znikły i nie odczuwam już wcale 
zmiany pogody. Ponadto p. G. zupełnie wy- 
      

przezię» enia 
leczył przy pomocy logalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia  poczyniłu 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut- 
kiem przyjmowali Togal przeciwko reuma- 
tyzmowi, pedagrze, bólom nerwowym i gło 
wy, oraz przeziębieniom. Togal bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny spo- 
sób usuwa pierwiastki chorobotwórcze. Nie- 
szkodliwe dla serca, żołądka i innych orga- 
nów. Gdy inne środki zawiodły, nawet w 
chronicznych wypadkach osiągnięto przy 
zastosowaniu Togalu nadspodziewanie po- 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! lysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich aptekach. 

Proces „Uniora z Diisseldorfu" 
DUSSELDORF (PAT) — Na rozprawie przeciwko Kiirtenowi w dn 18 bm odczy- 

ane zostało pisemne zeznanie rorwiedzionej żony zbrodniarza Pismo to oświadcza, że 
Kiirten, czytając w dziennikach opisy dokonanych przez siebie morderstw, z cynizmem 

wyrażał się, że rysopis zbrodniarza zupełnie odpowiada jego własnemu 

W przeddzień aresztowania po przyznaniu 

ciem, jeżeli go zdradzi 

zowaną, to wojna zaskoczy gospodar- 
kę wojskową nieprzygotowaną i naj- 
energiczniejsze wysiłki nic nie pomogą. 

I oto mamy przed sobą jedną z 
charakterystycznych cech zawodu rol- 
niczego, gdzie praca zorganizowanych 
w sekcję rolną oficerów rezerwy mo- 
że dać obfity plon dla obrony państwa. 
Obowiązkiem rolnika oficera rezerwy 
będzie tu propagowanie moralnego na- 
kazu wśród rolników, iż dostawy do 
wojska, są państwowym obowiązkiem 
rolnictwa i że wszelkie usuwanie się 
od tych dostaw jest zagubieniem spra- 
wy gospodarki wojskowej, która w 
przyszłości fatalnie wpłynąć może na 
wyniki wojny. Pamiętajmy, iż zanied- 
bywanie handlu przez szereg pokoleń 
stworzyło lukę, którą zapełnić z ko- 
rzyścią dla obrony państwa mogą tyl- 
ko organizacje rolnicze. 

Przytoczyłem tu świadomie przy- 
kład z trudniejszej do organizacji dzie- 
dziny życia gospodarczego. Tworze- 
nie sekcyj zawodowych na terenie dy- 
kasteryj państwowych, jak np. kolej- 
nictwa, reprezentującego transport — 
lub poczty — łączność, jest znacz- 
nie w zadaniach swoich prostsze i łat- 
wiejsze. : 

Tworzącej się dziś sekcii szkolnej, 
przypadnie w udziale zbadanie  falo- 
watości swego zawodowego terenu. 
Nie jest zadaniem laika zapuszczać się 
w ten tak skomplikowany teren. Rzu- 
cam tu jednak myśl, która mię stale 
trapi przy zetknięciu się z młodzieżą 
szkolną. Wydaje mi się, iż zadaniem 
oficera rezerwy, jako nauczyciela , est 
przedewszystkiem rola wychowawcza, 

propaganda ideowej karności 
wśród młodzieży i starszego społeczeń 
stwa. 

U nas zrozumienie karności jest 
prawie żadne. Utożsamia się ją ze 
służalstwem i lizusostwem, Nauczy- 
ciel — oficer musi sam umieć te rze- 
czy dokładnie rozróżniać i nauczyć roz 
różniania ich młodzież. Nie jest kar- 
nością wydawanie kolegów i nigdy w 
jej imieniu czegoś podobnego żądać 
nie wolno, ani oddawanie profesoro- 
wi osobistych usług i uprzejmości. 
Karnością jest jednak  najściślejsze 
przestrzeganie prawa szkolnego. Spra- 
wę tę w Polsce się zaniedbuje z bra- 
ku poprostu charakteru i odwagi cy- 
wilnej, a są to właśnie te cechy, bez 
których nie da się pomyśleć oficera 
czynnego i których nie ma on się pra- 
wa wyzbywać w cywilu. Każde jego 
zarządzenie względem młodzieży, mu- 
si być przemyślane i pewne, ażeby w 
żadnym razie nie musiał się z niego 
wycofywać. Lepiej jest dawać tych 
zarządzeń jaknajmniej, ale nie pozo- 
stawić ani jednego niewypełnionem. 
Jedno płazem puszczone nieposłuszeń- 
stwo jest taką san'ą klęską pod wzsle- 
dem moralnym, jak ; jeden niespełnio- 
ny rozkaz wojskowy pod względem 

53 miljony rosnąc w tempie szybszem 
niż ludność Francji, Anglji i Niemiec 
a w słabszem niż ludność Polski, Ro- 
sji i Stanów Zjednoczonych. 

Gdzieś na Zachodzie walą się tro 
ny, powiewają nowe sztandary, wpro 
wadzając nowe barwy do tęczy kolo- 
ów międzynarodowych (chorągiew 
republikańska hiszpańska czerwono - 
"ółta - fjoletowa), fale rewolucji prze 
lewają się krwawemi wstęgami, a tu 
naród skupiony w trosce o jutro, ufny 
w swą przyszłość, stwardniałemi od 
pracy rękami tworzy w walce z prze- 
ciwieństwami losu swą siłę jej poczu- 
ciem, poczuciem własnego prawa do 
zapisania na kartach historji obok prze 
szłości, która była jego udziałem, nie- 
łatwej teraźniejszości. 

Wiosna szybko przeradzająca się 
w upalne lato sprzyja pomniejszeniu 
wewnętrznych trudności, zaczyna kur- 
czyć się powoli lecz stale, bezrobocie 
perjodycznie zwiększane w sezonach 
nie obfitujących w możność pracy dla 
pewnych kategoryj robotniczych. Już 
w końcu marca z ogólnej liczby 
765.325 bezrobotnych około 56.000 
znalazło pracę w przemyśle budowla- 
nym i rolnictwie. W kwietniu prace 
nad naprawą drogostanu o który rząd 
włoski słusznie dba, odciagną również 
kilkanaście tysięcy bezrobotnych, a 
wiosna, lato i jesień, obfitujące w ja- 
rzyny i owoce pozwalają najbiedniej- 
szym nawet. na: zaspokojenie najpier- 
wszych potrzeb. 

Kryzys gospodarczy, hamujący roz- 
pęd uprzemysłowienia Włoch i parali- 
żujący zwłaszcza w niektórych  dzie- 
dzinach możność normalnej produkcji 
zaczyna załamywać się powoli. Na- 

  

  

wyglądowi: 

się do morderstw Kiirten groził żonie zabi- 

  

strategicznym. Odwagi cywilnej trze- 
ba, ażeby nieposłuszeństwo ukarać 
nieraz boleśnie, jaknajboleśniej, byle 
nieszkodliwie dla przyszłości wycho- 
wanka. Tej odwagi potrzeba przede- 
wszystkiem, ażeby się przeciwstawić 
tak zwanej opinji publicznej, która u 
nas zawsze staje po stronie nieposłusz 
nego, biorąc pod uwagę tylko mery- 
toryczną stronę jego przestępstwa, a 
nie posiadając ani źdźbła zrozumienia 
dia ideowego znaczenia karności spo- 
łecznej. Trzeba mieć odwagę znieść 
nazwe oprawcy, policjanta etc. j siłę 
wewnętrzną, aby bez względu na sto 
sunki towarzyskie, rodzinne przeciw- 
stawić się jawnemu i publicznemu 
deptaniu prawa szkolnego przez mło- 
dzież, otwarcie do tego przez rodzi- 
ców zachęcaną. Tylko jednolita pod- 
stawa wychowawcza może obalić prze 
sądy ogólne u nas panujące i tego 
właśnie rodzaju propaganda jest za- 
daniem oficerów — wychowawców 
cywilnych. 

Wychodząc z powyższych założeń, 
Wileńskie Koło Z.O.R., zaczynając od 
grudnia zeszłego roku, przystąpiło do 
reorganizacji swej pracy, przenosząc 
punkt ciężkości z centrali na pracę 
oficera rezerwy w sekcjach zawodo- 
wvch na terenie pracy cywilnej. je- 
steśmy głęboko przekonani, że szero- 
ko, iak przystoi na inteligencję woj- 
skową, pojęta obrona państwa takiej 
właśnie decentralizacji wymaga. Pracę 
tymczasem rozpoczętą na terenie Wi- 
leńskiego Koła przez odpowiedni wnio 
sek na walnem zebraniu okręgu bę- 
dziemy starali się rozszerzyć na cały 
teren wileński, aby potem przenieść 
ią na uchwałę ogólnopolskiego zjaz- 
du w Gdyni. 

Nie przestrasza nas to, iż projekt 
nasz, zakrojony na szeroką skalę, po- 
chodzi z Wilna, gdyż i w życiu nad- 
rzecznych okolic, narażonvch na po- 
wódź, zawsze troska budowania tam 
wyprzedza optymizm osiedli, położo- 
nych-na wzgórzach. 

Poczynaniom naszym, mającym na 
celu pogłębienie w Związkach O. R. 
myśli obrony państwowej w skali no- 
woczesnych wymagań i wyrwania tych 
związków z zamkniętego szablonu 
korporacji stanowej sprzvjim. orga- 
nizujące się na terenach Wileńszczyz- 
ny „Stowarzyszenie b. wojskowych i 
rezerwistów, dążące do sfuzjonowa- 
nia wszystkich związków rozcswistów 
od szeregowca do oficera włącznie. 
Dla oficera rezerwy otwiera się tu 
nowy teren dla bardzo wydatnej i 
owocnej pracy. Przenikając do mas 
rezerwowych, oficerskie związki, któ- 
re dotychczas stanowiły martwe fa- 
bryki bez surowca, zdobywając po- 
datny materjał do przeróbki, stać się 
powinny sztabami wykuwającymi mo- 
carstwową Polskę. 

Michał Obiezierski. 

pływ cudzoziemców, przynoszący rok 
rocznie. społeczeństwu i państwu po- 
każne dochody, wzrasta bezustannie 
dzięki dostosowaniu warunków lokal 
nych do nowoczesnych wymagań na- 
wet najskromniejszego turysty. Obniże 
nie płac skompensowane obniżeniem 
cen artykułów I-szeį potrzeby przyczy- 
niło się w znacznej mierze do stwo- 
rzenia nowej równowagi dając impuls 
do unormowania problematu cen i ko- 
sztu produkcji. 

Stocznie włoskie co pewien czas 
dokonywują spławu nowych statków, 
obstalowywanych przez marynarki han 
dlowe i wojenne cudzoziemskie. Han- 
deł odzyskuje powoli stracone rynki 
zbytu, wyzyskując konjunktury chwi- 
lowe. I gdyby nie polityczne  powi- 
kłania światowe. trudność osiągnięcia 
porozumienia pomiędzy krajami które 
mogłyby wzajemnie się uzupełniać w 
roli europejskiej przeciwwagi parć za- 
oceanicznych, to możnaby stwierdzić, 
że najgorszy okres powojennego życia 
minął bezpowrotnie. 

Niestety, horyzont polityczny nie- 
ma nic wspólnego z przeczystym hory 
zontem, ukazywanym nam przez wło- 
ską wiosnę, chmurzy się ciągle i Bóg 
raczy wiedzieć czy i kiedy na stałą 
pogodę się wyjaśni. 

W dziedzinie polityki zagranicznej, 
utrzymując przyjaźń z państwami, któ 
rych najżywotniejsze interesy znajdują 

się na tej samej programowej linji, 
Włochy starają się odgrywać rolę swo 
body rąk czynnika możliwie jaknaj- 
bardziej neutralnego, aby nie związy- 
wać sobie swobody. rąk w odpowied- 
niej chwili. - Doświadczenie nauczyło 
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karoserja, ha:monijne bar“ y, 

cechy nowego ESSEXA. 

Dodajmy do tego 

akcelerację i 

Polsce   
    Nowy, wzmocniony ESS*X 

2 udoskonalonym silnikiem SUPER SIX 
wzbudza podziw u zn 'wców 

Silna konstrukcja podwozia, stalowa 

i elastyczna jazda oraz przestronność 

i wygoda wewnątrz — oto znamienne 

błyskawiczną 

szczędność w zużyciu 

paliwa, a mamy nieprzeciętnej war- 

tości wóz za b.jecznie niską cenę. 

' Zorganizowana obsługa w calej 

Tanie części zamienne 

REJONOWE  PRZEDSTAWICIELSTWA: 

ESBROCK-MOTOR, Wilno, ul. Mickiewicza 23, 

ARAS-AUTO, Sp. z o. o., Grodno, ul. Dominikańska 21. 

AUTO-ERG, Łomża, ul. Dworna róg Farnej 

Oraz we wszystkich większych miastach Polski, 

  

ZniŻu .E CENY 
w r. 1931 

ESSEX 6-clo cyl. 
Loupė >port 

dol. 1.370 
COACH 5-c'0 rsob. 

dol. 1.455 
STAKDA*D SEDAN 

5-cio osoh. 

dol. 1.565 
TOUR:NG SEDAN 

5 cio osob. 
dol. 1.660 

BROUGHAM 
dol. 1695 

Loco Udań k z pełnem 
wyp Saż niem luksu- 

sa : em. 

cicha 

      
  

W _WIRZE STOLICY. 
OMAL AL CAPONE W 

WARSZAWIE 
Do konsulatu amerykańskiego zgłosił 

sie niedawno mieszkaniec Lidy, Jan Žuta, 

prosząc:0 wydanie mu wizy do Stanów 

Zjednoczonych. Ponieważ emigracja jest 0- 

becnie wstrzymana, odmówiono mu stanow 

czo. 
Wkrótce Żuta zgłosił się powtórnie w 

towarzystwie adwokata i przedstawił  nie- 

zbite dowody, iż w Ameryce zmarł jego ro 
dzony brat Józef Żuta, pozostawiając mu 

w spadku 3 miliony dolarów, czyli około 
30 miljonów złotych. 

Wobec tego sytuacja się zmieniła. Kon- 

sulat zwrócił się do centralnych władz a- 
merykańskich z zapytaniem, czy można u- 
dzielić wizy Żucie,  —bogatemu spadko- 

biercy 

Telegraficzna odpowiedź z Ameryki by- 

ła wręcz sensacyjna. Istotnie, potwierdzo 

no wiadomość o olbrzymim spadku, jedno- 

cześnie polecono  konsulatowi za wszelką 

cenę uniemożliwić Żucie przejazd do Sta- 

nów. 
A oto dlaczego. Józef Żuta, pochodzący 

z Polski, mieszkał w Chicago, gdzie doro- 
bił się znacznego majątku. Był to jeden z 
najgroźniejszych bandytów — prawa ręka 

samego Al Capone. 
Przed rokiem, pokłóciwszy się że swym 

mistrzem, utworzył własną bandę, stając v 

na jej czele jako herszt. 
Pomiędzy Al Capone, a Żutą zapanowa 

ła wojna. Ciągłe utarczki, krwawe bójki. 

Wreszcie kiedyś na zapadłej uliczce spotka 

ły się dwie wrogie bandy — Al Capone o- 

  

sfery obecnie rządzące tej ostrożności, 
"tórej nie znały poprzednie pokolenia 
wyrosłe w entuzjazmie oswobodzenia 
z jarzma podziału na państwa i pań- 
stewka. Zbyt często brak tej ostroż- 
ności narażał Włochy na przykre roz- 
czarowania. 

To też naprzykład w stosunku do 
lansowej przez Francję idei przetwo- 
rzenia mandatowej Syrji w niepodłeg- 
łe królestwo. Włochy wyraźnie oświad 
czyły poprzez inspirowane przez Mini 
sterjum Spraw zagranicznych komen- 
tarze prasy, że naruszenie równowagi 
politycznej na jakiemkolwiek terytor- 
jum bezpośrednio dótyczy polityki wło 
skiej i wymaga dłuższego zastanowie- 
nia się nad korzystnemi i ujemnemi ob- 
jawami. Temniemniej prasa włoska 
przypomniała mimochodem, że w myśl 
układów międzynarodowych i Włochy 
mają prawo do mandatów, których 
wbrew zasadom sprawiedliwości nie 
otrzymały. 

Tego rodzaju „namiok* jak mówią 
Rosjanie jest niezwykle wielomówny. 

Prężność współczesnego — życia 
Włoch obejmuje wszelkie dziedziny, 
nie wszędzie jednak przejawia się ona 
w rezultatach natychmiastowych. Pisa 
liśmy już o kryzysie teatralnym doty- 
czącym teatru, jako całokształtu a więc 
autorów, aktorów reżyserów i publicz- 
ności. Kryzys ten trwa w dalszym cią 
gu. 

W zakresie literatury pojawiają się 
ciekawe zapowiedzi nowych talentów, 
jak naprzykład Konrad Alvaro nagro- 
dzony ostatnio literacką nagrodą tu- 
ryńskiego: dziennika „La Stampa“, jak 
Moravia autor ciekawej powieści „Gli 

„Žuta zajmie stanowisko brata. 

jednak, że za pośrednictwem M. S. Z. mo- 

sobiście trzema celnemi 
trupem Józefa Żutę. 

Amerykańskie władze boją się, že Jan 
Dynastycz 

nie należy mu się ono, a bandyci są kon- 

serwatywni. Urok nazwiska i majątek też 
dużo znaczą. 

Konsulat tedy odmówił jeszcze 

stanowczo wizy Żucie, zawiadamiając 

"strzałami powalił > 

bardziej 
go   

że zrewindykować spadek bez wyjazdu do 

Stanów. il 

DZIWNY SPOSÓB 
PROTESTOWANIA 

Do przyzwoitej restauracji na Krakow“ 
skiem Przedmieściu wszedł przyzwoicie ш-) 

brany gość i skonsumował porządny obia 
dek zakrapiany. Kelner przedstawił mu ra- 
churek na 13 złotych. 

Pan Jabłoński oświadczył: — mam pie- 

niądze, ale płacić nie będę. 

“T — Diaczegoż to? — zapytał zmartwio- 
ny lokaj. 

— Bo sam jestem kelnerem w  barzė 
Mars. Wczoraj miałem gościa, który odmó 
wił regulacji rachunku. —- równo 13 zł. Spi 
sano protokuł, dostanie tydzień paki, — i| 
co z tego, czy mi to zwróci 13 złotych.? 
Otóż teraz, wy, kolego, idźcie do innej re- 

stauracji 1 tam postąpcie , jak ja tutaj. w 

ten sposób utworzy się łańcuch w całej 
Warszawie — będzie to manifestacyjny pro 
test. 

Kelnerowi nie przypadł do gustu ten pó 

mysł, wezwano policjanta. Ostatecznie niet 

fortunny  manifestator musiał wybulić p 

złotych — jest zatem stratny 26 zł. K. G 

indipendenti“, jak caty szereg innych 
autorów, odzwierciadlających skompli 
kowarą psychę włoską, zgodnie z no 
wemi poczynaniami. w literaturze | 
wszechświatowej. Pokłosie śmierci W 
krótkim przeciągu czasu okryło po” 
trójną żałobą literaturę włoską poprze” 
tragiczną śmierć zdolnego powieścio” 
pisarza Humberta Fracchia, znanego ! 
w Polsce poety i krytyka literackiegO 
Ludwika Valli'ego a obecnie znakomi” 
tegn dramaturga i powieściopisarza 
Fausta Marji Martini'ego. Przerzedzają 
się szranki ale na krótko, życie wnosi | 
nowe czynniki twórcze i luki pozosta”) 
wione przez zmarłych wypełniają Się 
powoli: pozostaje jedynie żal, że Ch 
którzy mieli tyle do powiedzenia zdo- 
lali wypowiedzieć się częściowo. 

Myśl wraca mimowoli do święta 
założenia Rzymu: dwadzieścia sieder 
wieków minęło od tej chwili w której 

pług Romulusa zakreślił według rytua” 
łu etrusko - italskiego granice Roma 
Quadrata na Palatynie a szesnaście 
wieków od czasu, kiedy na gruzach ce 
sarskiego Rzymu rodząca się potęga 
imperjum duchowego przejęła dziedzi 
ctwo promieniowania na świat z tego 
kraju Latynów. 

O tem nie można zapominać. Istot 
nie włosi pamiętają, że są pierworod- 
nymi dziedzicami tego wszystkiego, Co 
Rzym dokonał w ciągu dwudziestu sied 
miu wieków swego istnienia, że przy- 
czynili się oni bezpośrednio do stwoj 
rzeń:a granitowego dzieła krystalizu-- 

iącego w dwóch słowach: Wieczne 
Miasto! 
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Leonard Kociemski. 
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Sprawa toru wyścigo- 
wegu na PoŚLieszLe 

W dniu wczorajszym zamieściliśmy 

krótki artykuł o niespodziewanie  wynikiej 

sprawie Toru Wyścigowego na Pośpieszce, 

własności, jak wiadomo, spadkobierców $р. 

Antoniego Alexandrowicza. Obecnie powstał 

zatarg pomiędzy bratem zmarłego Antonie- 

go, Stanisławem Alexandrowiczem i „Tw. 

Zachęty do Hodowli koni i sportu konnego". 

Ażeby nie być posądzonym o jednostroń- 

ność zwróciliśmy się do p. Stanisława Ale- 

xandrowicza z prośbą o wyłuszczenie swe- 

go stanowiska w tej ciekawej i interesują- 

cej niewątpliwie szerszy ogół, sprawie. W 

odpowiedzi p. Stanisław Alexandrowicz na- 
desłał nam oświadczenie następujące: 

Aczkolwiek śp. brat mój Antoni zezwa- 

lał na swoich terenach rozwijać się „T-wu 

Zachęty do hodowli koni i sportu konnego”, 

sam wydatnie przyczynił się do tego rozwo 

ju, będąc prezesem T-wa, jednakże nigdy 

w życiu nie sporządzał żadnego aktu daro 

wizny, ani przekazania swoiej własności 

na rzecz. Towarzystwa, a więc pod tem 

względem informacje artykułu nie odpowia 

daja prawdzie. 

Kwestja praw własności do terenów toru 

wyścigowego nie wyłaniała się za życia 
mego brata dla tej prostej przyczyny, że 

nikt nie ośmieliłby się podnosić takiej kwe- 

stji, albowiem wszystkim było wiadomo, że 

tereny te jako wchodzące do składu maj. 

Pośpieszka należały do mego brata i że ten 

jako miłośnik sportu konnego dawał u sie- 

bie gościnę T-wu wyścigowemu, co mu nie 

przeszkadzało zasiewać obszarów położonych 
wewnątrz toru do ostatniego roku. 

Co do mnie nie dążę również do „zagła- 

dy” toru wyścigowego, uważam jednak, że 

w społeczeństwie, w którem istnieje jeszcze 

prawo własności prywatnej, należy to pra- 

wo szanować i dlatego chętnie podejmuję 

wszelkie czynione dotąd pertraktacje, ma- 

jące ra celu kupno lub też wydzierżawienie 

należących do mnie terenów toru wyścigo- 

wego 
Niestety obecne władze T-wa zamiast 

doprowadzić rozpoczęte negocjacje do koń 
ca, czynią zamachy na moją własność w 

drodze zawłaszczenia mojej nieruchomości 

nie mając ku temu absolutnie żadnych praw, 

gdyż jedynym prawnie uznanym i hipotecz 

nie zatwierdzonym spadkobiercą mego bra- 

ta jestem ja. 

Nie dość na tem władze T-wa realizowa 

nie moich praw własności nazywają „za- 

machem* . Czyż można iść dalej? 

Wkrótce dojdzie do tego, że niebezpiecz 

nem będzie udzielać komuś gościny, bo nie- 

bawem gość zacznie się uważać za właści- 
cieła i zamknie się w „swoim pokoju” na 

wasną kłódkę. 

Pozostawiając opinji publicznej ocenę 

metod działania obecnego kierownictwa To- 
warzystwa, proszę przyjąć zapewnienie, że 

nie dam się wywłaszczyć z mego mienia. 

Łączę wyrazy najgłębszego szacunku 
Stanisław Alexandrowicz. 

Przed walnym zjazdem LOPP 
w Warszawie 

Okres wiosenny ożywia się szeregiem 
kongresów, zjazdów, konferencyj Zjazdy są 
pewnego rodzaju rachunkiem sumienia każ- 
dej crgamzacji, i zarazem najwyższem cia- 
łem ustawodawczem. Najpotężniejszą w Pol 
ste organizacja, licząca ponad 3/4 miljona 
członków na terenie całej Rzeczypospospo- 
fitej LOPPP ma zwołać swe najwyższe wła 
dze do Warszawy na koniec kwietnia. Ma- 
ją się tam zjechać delegaci z całej Polski 
wybrani na tak zwanych zebraniach, względ 
nie ziazdach Okręgowych. Taki właśnie 
zjazd Okręgowy ma się odbyć w niedzielę 
w Wilnie, w siedzibie Ogniska Kolejowego. 
Przyjadą tutaj przedstawiciele Okręgowego 
komitetu LOPP w Wilnie, z terenu całej 
Dyrekcji Wiłeńskiej, reprezentujący 11 ty- 
sięcy członków zrzeszonych w. LOPP kole- 
jowym. Wybrani oni zostali na zjazdach od 
działowych, które się odbyły w Krėlew- 

5 e, Lidzie, Baranowiczach, Wolkowy 
Brześciu, Łapach, Białymstoku i Gro-     

Zjazdy oddziałowe z kolei obesłane zo- 
stały przez delegatów kół lokalnych rozsia- 
nych na małych stacyj kach, i w mniejszych 
ośrodkach pracy. Jak widać mamy tutaj do 
czynienia z potrójną selekcją uczestników, 
to też na zjazd w Warszawie mogą trafić 
tylko najbardziej wyrobieni działacze LOPP. 
Ten sposób demokratycznej reprezentacji 
ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ uni- 
ka fermentu i demagogji jakie są nieuniknio 
ne przy reprezentacjach _ proporcjonalnych. 
Kandydatami na zjazd do Warszawy z ra- 
mienia kolejarzy wileńskich są: pp. Dudycz, 
Romaszko, Niedziołka, Trynkiewicz, Markie- 
wicz, Paszkiewicz oraz inż. Witort; obok wy 
branych delegatów z urzędu na zjazd jedzie 
prezes komitetu inż. „Budkiewicz. Poza wy 
borem delegatów na zjazd warszawski, zgro- 
madzenie Wileńskie odświeży Zarząd przez 
dodanie nowych członków z pośród pp: inż. 
Stankiewicza, @г Iwiczewskiego, Trynkiewi- 
cza, Wyszkowskiego, Glińskiego, _ Filemono 
wicza, Gładysza, Borkowskiego, Myślińskie 
go, Małyszko. NE: R 

Do komisji rewizyjnej przewidziani są: 

pp. inż. Żemojtel, Sadowski, Hryniewiecki, 
Kuczyński, Ziembicki J. 

       

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach, 

trawieniu, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
iub rozwolnieniu, już jedna szklanka natu- 
ralnei wody gorzkiej „Franciszka - Józefa" 
działa pewnie, szybko i dodatnio. żądać w 
aptekach i drogerjach 
jA O ZA 

WALKA SPOŁECZNA RZĄDU 
Z KLĘSKĄ SACHARYNY 

W dzisiejszym numerze zamieszczamy 
obwieszczenie Urzędu Skarbowego o nagro 
dach wyznaczonych przez Ministerstwo 
Skarbu za wskazanie przekupnia (zł. 25) — 
lub skiepu (zł. 75), — sprzedającego sacha 
ryne, przyczem osoba informatora nie bę- 
dzie. ujawniona. 

Zarządzenie to dopełnia akcję, wszczętą 
przez nasze organizacje nauczycieli szkół 
powsz., harcerzy i Związek Psacown. Admini 
stracji Gminnej w kierunku pouczenia lud- 
ności o dużem znaczeniu spożywania cukru. 
W tym celu są szeroko po kraju kolporto- 
wane barwne afisze. 

Ziemie byłego Ober - Ostu są terenem, 
jeszcze z czasów wojny, największego spoży 
wania sacharyny. | Е 

Bezlitośnie należy tępić szmuglerów i 
wszelką opieką otoczyć akcję naszych or- 
ganizacyj społecznych, zmierzających do u- 
zdrowienia i podniesienia trybu życia naj- 
szerszych warstw ludności: | 

Wszelkich informacyj udziela oraz bez- 
płatnie materjały propagandowe _przesvła 
powołane potrzeba chwili do żvcia Biuro Pro 
pagandv Konsumcji Cukru (Warszawa, Ka- 
rowa 20) 

  

Uroczysty ingres ks. 

% 

biskupa Czarneckiego 
W KOŚCIELE PO-AUGUSTJAŃSKIM 

Wczoraj odbył się w kościele po-augustjańskim przy ul. Sawicz uro- 
czysty ingres nowomianowanego biskupa obrządku wschodnio - słowiań- 
skiego ks. Mikołaja Czarneckiego, który wyznaczony został niedawno na wi- 
zytatora apostolskiego w Polsce. 

Uroczysty akt zgromadził w udekorowanym zielenią kościele liczne 
rzesze wiernych, przybyłych abv wysłuchać nabożeństwa, odprawionego 
przez księdza proboszcza Macewicza o1az przyjąć błogosławieństwo z rąk 
ks. biskupa 

W czasie nabożeństwa Śpiewał chór zakonnic. › 
  

Kto podpalił Urząd Skarbowy w Ghebokiem 
Władze, prowadzące dochodzenie w sprawie zagadkowego pożaru w Głębockiem 

Urzędzie Skarbowym nie zdołały jeszcze natraiić na sprawcę podpalenia, który bez- 

względnie znał dobrze rozkład urzędu i miał swój cel, by ogień podłożyć w miejscu, 

gdzie były akta podatkowe. Że pożar powstał z podpalenia, to nie ulega już 

wą'pliwości, bowiem wybuchł on odraza w 

żadnej 

kilku miejscach i był podniecany naitą. 
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KOŚCIELNA 
—.W sprawie Kongresu Eucharystycz- 

nego w Wilnie. Związki i stowarzyszenia, 
które pragną wziąć udział w Kongresie Eu 
charystycznym w Wilnie: czy to w adoracji 
'w Ostrejbramie, czy też w uroczystem na- 
bożeństwie na placu Katedralnym , zechcą 
zgłosić swój udział  u przewodniczącego 
sekcji  liturgiczno - pochodowej Kongresu 
ks. kan. Cichońskiego dn 20 lub 21 kwiet- 
nia o godz. 5 — 6 wiecz. (ul, Metropolital 
na 1). Panie adoruja od godz. 15 w piątek 
8 maja, przez całą noc i w sobotę do godz 
15, Panowie zaś od godz, 15 w. sobotę, 
przez całą noc następną i w niedzielę do 
godz. 9 zrana. 

URZĘDOWA 
— Konierencja w sprawach  gospodar- 

czych Wileńszczyzny i Nowogródczyzny. W 

dniu 16 bm. odbyła się w lzbie Przemysło- 

wo - Handlowej w Wilnie wspólna Konfe- 
rencja przedstawicieli Wydziałów Wojewódz 

kich z Wilna i Nowogródka oraz sfer go 

spodarczych województw Wileńskiego i No 

wogródzkiego, reprezentowanych przez lzbę 

Przemysłowo - Handlową w Wilnie, woje- 

wódzkie Organizacje Kółek Rolniczych i 

Związki Ziemian oraz Izby Rzemieślnicze 

w Wilnie i Nowogródku. 
Konferencja zaakceptowała ostateczny 

tekst obszernego memorjału w sprawie stanu 
gospodarczego i najważniejszych potrzeb 

Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, opracowa 

nego przez Izbę P-H w Wilnie w porozu- 

mieniu ze sferami rolniczemi, rzemieślnicze 

mi i z Wydziałami Wojewódzkiemi. 

Memorjał, który liczy 165 stron pisma ma 

szynowego, będzie wydrukowany i przedsta 

wieny czynnikom rządowym. 
Na konferencji przewodniczył b. minister 

p. Staniewicz. 
— Odznaczenia za zasługi na połu pra- 

cy niepodległościowej. Za zasługi na polu 
pracy niepodległościowej, zarządzeniem | Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 kwiet- 
nia rb. zostały odznaczone następujące oso- 

by: Krzyżem Niepodległości z mieczami — 

komisarz Kasy Chorych pik. Kazimierz 

Hertel, urzędnik w Zakładzie Ubezpie zeń 

Karol Przegaliński; Krzyżem Niepodiesł 
ci — mjr. Bąbiński Kazimierz Józef Mało- 

wieski, naczelnik wydziału w. Kuratorjum, 
Stefan Mydlarz — starosta święciański, Ire- 
na Mydłarzowa, przewodnicząca ZPOK w 
Świecianach, jerzy Ołdakowski, burmistrz w 
Nowej Wilejce; medale niepodległości 

    

Įuljusz Narkowicz( naczelnik wydziału w 
Dyrekcji Okręgowej PKP. 

-—- Medale za ratowanie ginących. Pan 

minister spraw wewnętrznych nadał po raz 

pierwszy medal za ratowanie ginących aspi 

rantowi straży pożarnej w Wilnie Zygmun- 

towi Kaleńskowi, i Janowi Sergjalisowi, star 

szemu strażakowi tejże straży pożarnej. 

Wymienieni odznaczeni zostali za wy- 

ratowanie z narażeniem życia kobiety i dziec 

ka z płonącego domu_w lipcu 1930 r. w 
czasie pożaru przy ul. Zamkowej. Takiż me- 
dal został nadany 11 kwietnia Józefowi Majce 
za uratowanie tonącej kobiety w dniu 4 sty 
cznia 1030 r. 

WOJSKOWA 
— Baczność Kaniowczycy i Żeligowczy- 

cy! w dniu 26 kwietnia b. > o godz. 12-ej 
w południe w lokalu Kasyna Garnizonowe- 
go (ul. Mickiewicza -13) odbędzie się I 
walne zebranie wileńskiego oddziału Związ 
ku Kaniowczyków i Żeligowczyków. 

Porządek dzienny walnego zebrania: 
1) Zagajenie zebrania, 2) Wybór prezyd 

jum walnego zebrania, 3) Referat: „Rzut 
oka na dzieje powstania II Korpusu 1 4 
Dvw. Strzelców gen. Żeligowskiego, 4) 
Wybory władz Zwiazku, 5) Wolne wnioski. 

Obecność wszvstkich Kaniowczyków i Że 
ligowczyków konieczna! | 

Ci Kaniowczycy i Żeligowczycy, którzy 
dotąd nie złożyli  dęklaracji, będą mogli 
byc przyjęci w poczet członków związku 
w dniu walnego zebrania, po złożeniu od- 
powiednich dowodów. 

AKADEMICKA 
„— Z Chóru Akademickiego. Pierwsza po 

świąteczna próba chóru odbędzie się w po 
niedziałek 20 b. m. , następna w piątek. 

Poczatek o godz. 8 m. 15. 

REUMATYZM 
artretyzm, podagra. ischias. 

choroby kobiece 
'eczy sie najskuteczniej w zdrojawiski 

INOWROCŁAW 
sezrn ©d 1-ge kwietnia 

RONIK 

  

ZEBRANIA I GDCrYTY 
— Odczyt p. W. Wielhorskiego. Dzisiaj 

w niedzielę o godzinie 18 odbędzie się w ma 
łej sali pałacu Reprezenta cyjnego czarna 
kawa na której p. Władysław Wielhorski 
wygłosi referat p.t. „Moment obecny w spo 
rze polsko - litewskim." 

— Walne zebranie patronatu więziennego 
Zarząd Patronatu Więziennego  zawiada- 
mia, że w dniu 5 maja rb. o godzinie 7 w. 
w lokalu Sali Sądu Apelacyjnego odbędzie 
się Walne Zebranie, na które zaprasza 
wszystkich członków. 

Porządek dzienny: Ustalenie prawomoc- 
ności zebrania i wybory Przewodniczącego 
i sekretarza, sprawozdanie zarządu, sprawa 
zę domu przy ul. Mysiej, Wolne wnio 
ski. 

— (Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 

czy w Wilnie powiadamia, że w niedzielę 
dn. 19-go kwietnia o r. b. o godz 1-ej po 
poł, odbędzie się w sali Chrz, Domu Ludo 

wego przy ul.. Metropolitalnej Nr. 1 odczyt 

p t „Strajk ( z cyklu „Encyklika Rerum 

Noevarum*) Wstęp wolny. 

POCZTOWA 
— Osobiste. Prezes Dyrekcji P 4 Т. м 

Wilnie inż. K. Żuchowicz wyjechał w spra- 
wach służbowych do Warszawy. Zastępuje 
prezesa Dyrekcji inż. Nowicki. 

-— Dyrekcia Poczt i Telegrafów w Wil- 
nie komunikuje, iż nadchodzące do doręcze 
nia telegramy mogą być wydawane PP. Abo 
nentom sieci telefonicznej jako adresatom, 
zapomocą telefonu, a więc w sposób bez 
porównania prędszy i dogodniejszy niż przy 
doręczaniu telegramów przez depeszowych. 

Za odtelefonowanie telegramu nie po- 
biera się żadnej opłaty dodatkowej, a orygi 
nał telegramu wydanego przez telefon dorę 
cza się następnie adresatowi pocztą również 
bezpłatnie, jako list zwykły, lub wkłada się 
się do skrytki pocztowej, o ile takową adre 
sat posiada. 

Na wyraźne żądanie adresata odtelefo- 
nawanv telegram może być mu doręczony 
przez depeszowego lecz za opłatą taryfową 
w wysokości 50 gr. 

Telegram odtelefonowany uważa się za 
doręczony. 

PP. Abonenci, życzący by nadchodzące 
pod ich adresem telegramy przekazywane 
były im przez telefon, zechcą zgłosić swe ży 
czenia jaknajrychlej w miejscowym  urzę- 
dzie (agencji) p.t. 

  

ALEKSANDER TUSZKO, inżynier budów 
nictwa wodnego. Warszawa ul. Uniwer- 
sytecką 1 m. 29 — Lublin ul. Cicha 3 
R Rol. i T-wa „Best* w Warszawie. 
m. 9; 
Długoletni kierownik rejonów robót wy- 
konawczych w Wydziale Rvbackim Centr. 
Rozpoczął na własną rekę prowadzenie 
robót w zakresie budownictwa stawowe- 
go. Przyjmuje robotv: kwalifikacie  tere- 
nów, sporzadzanie zdieć, projektów, pla- 
nów, koncesyjnych, budowy nowych gos- 
podarstw, zasilanych normalnie i pompo- 
wanych, przebudowy wadliwie założo- 
nych, budowy.--szluz, mostów, upustów i 
t p. 
Instalacja turbin wodnych dła wyzyskania 
spadu wody. Warunki „konkurencyjne. 

RÓŻNE 
— Kwesta na rzecz Polskiego Tow Opie 

ki nad grobami Bohaterów. W dniu dzisiej-- 
szvm szereg kwćstarek wyvidzie na miasto, 
zbierajac na widome dowody wdzięczności 
społeczeństwa dła tvch, którzy nie wahali 
się złożyć ofiarv z życia za wolność wasze- 
go i przyszłych pokoleń. 

że nikt nie odmawia kwestarkom, 

niechai każdv dołożv grosz swój a nabytym 

znaczkiem zaświadczv. że zdaje sobie spra- 
we z obowiazku wdzięczności, jaki  nie- 

spłarony na nas ciąży, dla tych którzy o- 
deszti. — 

— Zarzad Wileńsko - Nowogródzkiej Iz 
by Lekarskiej przypomina pp. lekarzom, za- 
mieszkujacym na terenie Wilna, że zeznania 
o dochodzie, osiagniętym przez nich w ro- 
ku 1930, należy złożyć w odnośnych Urze- 
dach Skarbowvch do dnia 1 maia br. wpła 
caiac jednocześnie do kasy Skarbowej 
zaliczke na poczet podatku dochodowego 
w wysokości połowy nałeżnej kwoty. 

TEATR I! MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohutance Dziś teatr 

czynny dwukrotnie. Po południu o godzinie 
330 ukaże sie po raz ostatni po cenach zni 
żonych aktualna sztuka Kazimierza Leczyc 
kiego „Sztuba* grana obecnie z ogromnem 
powodzeniem w Krakowie. Niezwykle frapu- 
jaca ta sztuka ze wzeledów renertuarowych 
schodzi z afisza w pełni powodzenia. 

Wieczorem o godzinie 8 „W nocy ze śro 
dy na czwarte jezwykle  emocionująca 
sztuka Leo Lenza. Publiczność śłedzi z za- 
partym tchem perypetie szybko toczącej 
się akcji. 

lutro „W nocy ze środy na czwartek". 
Wszystkie bilety sprzedane 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś o godzi- 
nie 8 w. „Koniec i początek”, pełna humo- 
ru komedja Marjusza Maszyńskiego, w bra 
wirowem wykonaniu H. Dunin - Rvchłow- 
skiej 1. ]asińskiej - Detkowskiej, C. Szursze- 
wskiej, |]. Eubiakowskiego, M. Wvrzvkow- 
skiego, oraz K. Wyrwicz - Wichrowskoego 
zarazem reżysera sztuki. 

Intro przedstawienie zawieszone. 
„_ Dvrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 
że zniżki ważne są tylko do 1 maja po tym 
terminie zaś zostaną zupełnie zniesione. 

„— Wystep taneczny Lidii Winogradzkiej 
Dziś o godzinie 3.30 pp. odbędzie się w te- 
atrze Lutnia występ taneczny Lidji Wino- 
gradzkiej, oraz jej 45-ciu uczeni. 

Bogaty program zawiera produkcje ta- 
neczne do muzyki Schuberta, Straussa, De- 
bussy'ego, Szczepańskiego, Nedbali : i in- 
nych, oraz produkcje z towarzyszeniem in- 
strumentów perkusyjnych. ь 
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Komunikat Zrzesz. Sędziów 
i Prokuratorów Rzeczypo- 

Spoiitej Poiskiej 

W dn.28 i 29 IV. rb. odbyło sie w Warsza 
wie w gmachu Sądu Apelacyjnego, doroczne 
walne zgromadzenie Zrzeszenia Sędziów i 
Prokuratorów R V. przy licznym udziale de- 
legatów z całego kraju, pod przewodni- 
ctwem sędziego N. T. A. Franciszka Pędow- 
skiego. 

Na wstępie obrad prezes ustępującego 
Zarządu Głównego Zrzeszenia, Sędzia Sądu 
Najwyższego, Wacław Miszewski, przedsta- 
wił w ogólnych zarysach sprawozdanie z 
działalności Zrzeszenia w roku ubiegłym, 
podkreślając, że rok ten można zaliczyć do 
wyjątkowych dla zrzeszonej korporacji są- 
downiczej, która według statutu wśród in- 
nych celów, ma za zadanie strzeżenie od- 
powiedniego poziomu wpływów, godności i 
powagi magistratury sądowej. 

W związku z pewnemi zdarzeniami — 
podniósł prezes Miszewski — dawały się 
słyszeć głosy, zwłaszcza w prasie codzien- 
nej, wyrażające obawy i powątpiewania, czy 
sądownictwo stanie na odpowiednim pozio- 
mie wymagań, które mu stawia społeczeń- 
stwo. W tej materji Zrzeszenie nie zabiera- 
ło głosu publicznie, z uwagi na to, że oma- 
wiane enuncjacje zawierały zbyt wiele mo- 
mentów politycznych, Zrzeszenie zaś jako 
organizacja z natury rzeczy apolityczna nie 
mogło w tych warunkach wyrażać zda- 
nia o słuszności, lub niesłuszności podnoszo- 
nych obaw. Zresztą wysuwane obawy nao- 
gół nie były uzasadnione, a nadto, co zasłu- 
guje na specjalne podkreślenie, wysuwanie 
przedwczesnych wniosków, z pewnych. fak- 
tów nie powinno mieć miejsca, bowiem nie 
ulega wątpliwości, że sądownictwo stać bę- 
dzie na straży prawa i godnie spełni swoje 
zadanie.” 

Po wyczerpującej dyskusji sprawozdanie 
zostało przyjęte przez zgromadzonych, któ- 
rzy zarazem udzielili absolutorium ustępuią 
cemu zarządowi głównemu Zrzeszenia. Ob 
rady Zjazdu toczyły się również i w komi- 
sjach, powołanych do rozważenia spraw, 
zmianv statutu, opracowania programu gos 
podarczego i samopomocy uposażeniowej, 
uzdrowiskowo - letniskowej, kasy zapomo- 
gowej, oraz w sprawie konstytucyjnego 
stanowiska sądownictwa w Państwie. Wy 
niki obrad komisyvjnych zostały przedstawio 
ne na plenum, które powzięło odpowiednie 
uchwały, w szczególności zgromadzenie 
stwierdziło, że jakkolwiek uznaje w obec- 
nej svtuacji skarbowej Państwa potrzebę 
oszczędności, to jednak redukcja uposażeń 
funkcjonariuszów państwowych, a  zwła- 
szcza sądowników, okazuje się zbyt wielką 
ofiarą przy tak niskiem uposażeniu 

Podczas przerwy w obradach sedzia 
Zygmunt Zaleski, członek zarządu głównego 
Zrzeszenia, wygłosił referat na temat „Kon 
stytucyjnego stanowiska sądownictwa w 
Państwie* , „poddaiac m. in. analizie odnoś 
ne postanowienia Konstytucji marcowej i 
projektu, bedacego przedmiotem rozważań 
ciał: ustawodawczych 

Po przerwie dokonano wyboru 45 człon 
ków zarządu głównego Zrzeszenia, którego 
prezydjum ukonstytuowało się, jak następu 
jeż 

Sędzia Sadu Najwyższego Wacław , Mi- 
szewski (prezes), wiceprezes Sądu  Apela- 
cyjnego w Warszawie Kazimierz Fleszyński 
sędzia Sądu Najwvższego Stanisław Nowo- 
dworski, i sedzia Sądu Okręgowego w To- 
runiu Stanisław Arkusiewicz (wiceprezesi) 
wiceprezes Sądu Okregowego w Warszawie 
lan Karvory (sekretarz generalny), oraz 
sędzia Sądu  Apelacvinero w Warszawie 
Marjan Janowski (skarbnik). 

FILM i KINO 
Hollywood: Koniec świata. Reżyser Abel 

Gance. 

Rola Abla Gance'a w: rozwoju kinemato- 
grafji jest — mówiąc poprostu — epoko- 
wą. Wszyscy wybitniejsi reżyserzy  tilmo- 
wi są jego uczniami i, jak to często bywa, 
nazwiska ich stały się bardziej głośne od 

  

mistrza. Produkują bowiem dużo i często, 

    

   

  

— występy Marji Modzelewskiej i Ale- 

ksandra Węgierki. We wtorek dnia 21-go 

bm. rozpoczynają w Teatrze Lutnia  trzy- 
d.iowe wystaępy znakomici artyści warszaw 

scy: Marja Modzelewska i Aleksander Wę- 
gierko Ulubieńcy publiczności stołecznej 0- 

degraja pełna napięcia dramatycznego ory 
nia sztukę Verneuilla „Pan Lambert- 

UG. 
Bilety już można nabywać w kasie za- 

mawiań od 11 — 9 w. 
— Występy Rosyjskiego Teatru Draga- 

tycznego z Rygi. 24 bm. rozpoczyna w Te- 
atrze Lutnia szereg gościnnych występów 
zespół rosyjskiego teatru dramatycznego w 

Rydze. Występy te wywołały w Wilnie 
wielkie zainteresowanie ze względu na bo- 

gaty i nader urozmaicony repertuar, świetne 

wykonanie aktorskie, oraz wysoki artystycz 

ny poziom widowisk. = - 
Bilety juž są do nabycia w kasie zama 

wiań od 11 — 9 w. 

СО GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Walc miłości 
Hollywood — Koniec świata. 
Casino — Trzej chrzestni ojcowie. 

Kino Miejskie — Gwiaździsta eskadra. 
Mimoza — Ponad śnieg. + 

Stvlowy — Miasto Klęski; nad program 
Wampiry Warszawy. 

Światowid — Pat i Patachon wśród kt- 

dożerców. 
Pan — Indyjski grobowiec. 

Ognisko — Ziemia obiecana. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Policjant strzela w obronie wła- 
snej. Wczoraj w nocy na ul. I Baterji 
policjant III kom. PP p. Feliks Rynkie 
wicz spotkał czterech osobników, któ- 
rzy awanturowali się w sposób zwra- 
cający uwagę. 

Awanturujący, gdy policjant we- 
zwał ich do spokoju, poczęli obrażać 

PIERWSZORZĘDNY DAMSKI 
ZAKŁAD KRAWIECKI 

TROCKA 4, 
G. LIET "r. 

Wobhec ogė'nego kryzysu 

obnižylišmy ceny 

  

OBWIES 

Używaiąc sacharynę zamiast 

ną, otrzyma 25 złotych nagrody, a 

sacharynę, otrzyma 75 złotych.   

  

NAGRODY 25 ZŁOTYCH 
za wskazanie przekupnia sacharyny 

NAGRODY 75 ZŁOTYCH 
za wskazanie sklepu 

sprzedającego nielegalnie sacharynę 

Sacharyna jest dla organizmu bez wartości. Sprzedaż sacharyny dozwo- 

lona jest jedynie za receptą lekarską. 

Tymczasem po jarmarkach i po wsiach kręcą się przekupnie, 

Sprzedający sacharynę. Sprzedają ją też po sklepach nieuczciwi kupcy. 

Policja na każde wezwanie obowiązana jest oskarżenie sprawdzić, 

spisać protokół i skierować sprawę do władz skarbowych, dla przekaza- 

nia sprawy Sądowi, który wymieiza na zasadzie Rozporządzenia Pana 

Prezydenta Rzplitej z dnia 7 października 1927 r., karę w wysokości od 

200 do 2.000 złotych; a oprócz tego 2 tygodnie do pół roku aresztu. 

Każdy obywatel, który przyczyni się do ujęcia handlarza sachary- 

ZCZENIE 

cukru, oszukujesz samego siebie. 

kto wskaże sklep, w którym znajdą 

URZĄD SKARBOWY 
AKCYZ I MONOPOLÓW PAŃSTWOWYCH]   

  

zasypują nas coraz to nowemi filmami ka- 

żąc pamietać w ten sposób o sobie; podczas 

gdy ów gięboki i szczery twórca, pracując 

po kilka lat nad każdym swoim filmem, sta 

wia sobie i rozwiązuje wciąż nowe zagad- 

nienia, natychmiast podchwytywane i czę- 

sto zbanalizowane przez innych. Ci inni — 
to przedewszystkiem dwaj najwybitniejsi 

reżyserzy rosyjscy -— Pudowkin i Turiań- 
ski, i poprostu cała ostatniej doby Ктета- 

tograija niemiecka, która po swojemu zu- 

żytkowuje i przetwarza pomysły Gance" 

wpływ jego na film współczesny rozpoczął 

się od słynnego „J”accuse”, który, można 
-powiedzieć, posiadał w zarodku te wszyst- 

kie efekty wizualne, jakiemi dzisiaj posłu- 

guje się reżyserja. A.było to w r. 1919. Poza 

tem, film ów był rewelacją w kinematografji 

z kina uważanegc za rozrywkę i to 

rozrywkę gminną, uczynił sztukę, wskaza! 

jej cele, wysunął nawet ideały. Stało się «а 

tego, że Abel Gance — to nietylko reżyser, 

scenarjusz i aktor — ale przedewszystkiem 

„poeta”, a więc naprawdę twórca, w. któ- 

rym wciąż inne rodzą się idee, którego 

wciąż inne interesują zagadnienia, Krytyka 

słusznie stwierdziła, że na twórczość tego strza techniki. . 

poety filmu składają się dwa czynniki: li- 

d 

 adukalnie usuwa 

go słownie a następnie w czasie odpro 
wadzania do komisarjatu stawiali o- 
pór. 

Jeden z zatrzymanych rzucił się w 
pewnym momencie na Rynkiewicza u- 
siłując go obalić, drugi zaś sięgnął po 

broń policjanta. 
Napadnięty widząc się zagrożonym 

wydobył rewolwer i zagroził użyciem 

broni, a gdy to nie poskutkowało, strze 

lił raniąc w nogę jednego z napastni- 

ków Aleksandra Sakowicza (Lwowska 

57). Towarzyszy jego braci Raubo i 

]. Wańczyka zatrzymano, zaś Sakowi- 

cza skierowano do szpitala. 

IMierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. +eliny i6,m. 5 tel. I5—43 
Przyjmuje dokonywania parcelacyj, po- 
miarów miejskich i podmiejskich, projek- 
towanie osiedli podmiejskich i letnisko- 
wych, regulacja miast i miasteczek, ek- 
spertyzy sądowe, likwidacja serwitutów, 
sprawdzanie i wsk 'nywanie planów oraz 

sporządzenie planów dla hipoteki 
Godz. prz:jęcia: od 9 —2 i 6—7 pp   

— Usiłowanie samobójstwa. Z niewy- 

jaśnienych bliżej przyczyn otruła się esencją 

octową 18-letnia Irena Neromska (Wielka 

26). Zdołano ją uratować. A 

— Echa kradzieży listów zastaw- 
nych. Pościg policji za sprawcą kra- 

dzieży listów zastawnych u p. Duszyń 

skiego: (św. Jańska 12) których war- 

tość sięga 46 tys. zł., nie dał jeszcze 

rezultatów. W każdym bądź razie dzię 

ki wskazówkom poszkodowanego po- 

licja jest już na tropie złodzieja i po- 
szukuje go. 

-- Wypadek nieuważ- 
aym chłopcem. Do przejeżdża- 
jącei ulicą Legjonową dorożki uczepił 

się z tyłu 5-letni Kremer |osel, zam. 

przy tejże ulicy pod. nr. 179. Wskutek 

z 

s[MEFFAMMORPHOSB> 
wagrY.zmarszczki i inne wódy cefy 

  

ryzm i wynalazczość techniczna. Do tego 
dochodzą jeszcze pewne środki artystyczne, 
które można nazwać dążeniem do formy. 
Owe tragmenty scen, powiększenia i zi 
żenia, „potrójny ekran", przeplywanie obra- 
zów, cienie i sylwety. zamiast postaci albo 
owe „fragmenty winietowe" (Ściskające się 
ręce, kieliszki stykające się w powietrzu i 
tp.) — oto niektóre ze zdobyczy Gance'a, 
tak rozpowszechnione w dzisiejszym filmie. 
Te i inne wartości zobaczymy i w „Końcu 

a. świata”. Liryzm, wlany w osobę i życie Ja- 
na Nowalika,  miljonera i apostoła,  wie- 
szczącego koniec Świata — i nieskończone 
bogactwo pomysłów technicznych w sce- 
nach, przedstawiających straszliwy _kata- 
klizm: zetknięcie się ziemi z kometą. S ceny 
końca świata — to niesłychany skrót, na ją- | 
ki ze wszystkich sztuk tylko film zdobyć 
się może — skórt i przekrój naszej „współ- 
czesności. Najgroźniejsze superfilmy nie od- 
dadzą jeszcze tej grozy, jaką oglądamy na | 
ekranie, W zmąconych, pełnych chaosu, nie 
logicznych, przerażających obrazach  ujaw- 
nia się człowiek, którego umiał / wyrazić 
Garce - poeta. poparty przez. Gance"a mi-    

    
    

   

    

piEQi i 

nieostrożności noga Kremera trafiła w 
koło i została złamana. Poszkodowa- 
nemu Pogotowie Ratunkowe udzieliło | 
pomiocy i odwiozło do szpitala dzie- 
cięcego na Antokolu. 

— Kradzieże. Pilamowi Łaza rzowi (No 
wogródzka 12) nieznani sprawcy — skradli 
przy W. Pohulance 23 z piwnicy klej łącz- 
cznej wartości 557 zł. 

  

z SĄDÓW. 
Siedmiu komunistów 
skazanych przez Sąd 
МА 8 1 6 ŁAT CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA 

W dniu wczorajszym Sad Okręgowy 

rozpoznawał dwie sprawy komunistyczne. 
W pierwszej z nich na ławie oskarżonych 

zasiedli: trzej b. studenci M. Wygoda, K, 
Abramson, L. Nowik, uczenica szkoły zawo- 

dowej M. Werba, elektromonter B. Szerszenie 
wski i pracownik jednej z prywatnych fiem. 
R, Trakiński (wszyscy żydzi, w wieku od 

20 — 30 lat) oskarżeni o udział w Komu 
nistycznej Partji Zach. Białorusi, z nakazu 
której prowadzili robotę destrukcyjną. 

Po rozpoznaniu sprawy Sąd skazał: Wy. 

gode, Abramsona i Nowika na osiem, a Wer 
bę i Szerszeniewskiego na sześć lat cięż- | 
kiego więzienia. Trakicki został uniewinnie | 
ny. L 

W drugiej sprawie skazani prowadzili 
swoją pracę na terenie Wilna i przez długi 
czas obserwowani byli przez policję śled- 
czą, która dopiero po uzyskaniu zupełnie 
pewnych dowodów winy, _ przeprowadziła 

rewizje i areszty 

gncencqnsacsacc 
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КАОЛО \ ! - аЗК ЙЕ 

NIEDZIELA, DNIA 19 KWIETNIA 
10,15: Transm. nabożeństwa z Poznania. 

О 12,15: Poranek z Filharm. Warsz. (U- 
twory Czajkowskiego.) 

12,20 — 13,40: Odczyty rolnicze i mu- 
zyka z Warsz. 

13,40 —13,55: Audycja dla dzieci 

15,30 — 16,10: Audycja dla dzieci 
młodszych „Szary punkt* — opowiadanie 
Elzbiety Minkiewiczówny. Odczyta autorka. 
Tr .na Warszawę 

16,10 — 16,55: „W rocznicę Raszyna" 
-— odcz. z Warsz. wygł. prof. H  Mości- 
cki 

17,15 — 17,30: „Prorok soli i wolności* 
— feij z Warszawy wygłosi O. Jellenta. 

17,30 — 18,10: Wieczór spisko - oraw- 
ski z Krakowa. 

18,15 — 19,00: Koncert popularny + 
19,00 — 19,25: „Co się dzieje w Wil- 

nie" — pog. wygł. Miczysław Limanowski, 
prof. USB 

19,25 — 19,40: „Papier i życie na sce- 
nie" — djałog wygł. p.-p. dr Zawistowski 
i Halina 

20,00 — 20,20: Słuchowisko kabaretowe 
20,50 —22,00: VI niedziela kameralna 

w wyk zespołu im. St. Moniuszki, 
22.00 ——22,15: „Manja tworzenia" 

j. z Warszawy wygł. prof. I, Zieliński 
22.15:— 22,35: Koncert solisty z War- 

szawy (M. Janowski). 
22,50 —-24,00: Kom. i muzyka taneczna 

PONIEDZIAŁEK DNIA 20 KWIETNIA 
12,05 — 12,50: Muzyka operowa (płyty) 
14,50 — 1 w5: Lekcja francuskiego : 
16,15 — 16.45: Audycja dla dzieci * 

17,15 — 17,45: „Wyzwolenie Wilna" — 
odczyt z Warszawy wygłosi dr. W. Lipiń- 

# 

у 17,45 — 18,45. Muzyka lekka z Warsza 
wy. 

"19,10 — t9,25: Komunikat rolniczy > 
20.00 —20.15: „Powitanie wiosny" — 

feljeton z Warszawy wygłosi L. Chrzanow- 

`20.15 — 2030: Odczyt aktualny z War- % 
szawy. 

20.30 — 21,50: Odczyt muzyczny z 

Warszawy. 
21,50 —23,00: Operetka z Warszawy. 
23.00 — 24.00: Komunikaty i muzyka 

taneczna z Warszawy. 

(GN AA 
PRZETARG 

+ Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja 
Robót Publicznych) ogłasza przetarg oferto 
wy na następujące ogrody warzywno - 
owocowe: 

1) ul. Młynowa nr. 2 
2) ul. Ostrobramska nr 9. 
3) ul. W. Pohulanka nr 21; 
4) ul. W. Pohulanka nr 38. 
Przetarg odbędzie się w dn 25 kwiet- 

nia 1931 roku o godzinie 10 w Dyrekcji Ro- 
bót Publicznych w Wilnie, przy ul. Magda- 
leny 2 (pokój nr 78). 

Pisemne oferty oddzielnie na każdy 0- 
gród winne być złożone w tymże dniu do 
godz. 9.30 w Kancelarji Oddziału Budowlane 

Dyrekcji Robót A pokój nr 92 
Dnie z pokwitowaniem Kasy Skarbowej 
na wpłacone wadjum przetargowe po 20 
zł. od każdego objektu. 

> pairykanė będą oferty tylko fachow- 

Bliższe informacje o objektach oraz wa 
runkach dzierżawy otrzymać można w Dyr. 
Rebót Publ. pokój nr. 92 w godzinach urzę- 
dowych od 12 do 13-ej. 

Za wojewodę 
kierownik Oddziału Budowlanego 

(—) A. Przygodzki. 

L V МНМ 
RRnRnRnRRRRRnRS 
SĄD OKRĘGOWY W WILNIE VI WYDZIAŁ 
obwieszcza, że na żądanie Tomaszewskiego 
Todeusza decyzją Sądu z dnia 25 sierpnia 
1927 r. postanowił. Unieważnić akcje Wileń 

skiego Banku Ziemskiego nr. 682, 683, 684, 
685, 686, 687, 4754 11055. 11056 11057, 
8538, oraz 4 i pół proc. list zastawny tegoż 
Banku z kuponami na dzień 2 lipca 1915 r. 
A 1000 rb. serja 5 nr. 21766. 

Sekretarz (—) 

  

NAJTANIEJ 
kupeje się dobre towary u Głowiń- 
skiego. Polecamy wełny, jedwabie, 
jedwabie sztucene deseni we 1 perkale 
w picsnvch deseuiach ora: ponczochy, 
p ficzoszki deiecinne i skarpetki. 

UWAGA — WILEŃSKA 27     

PRZETARG 
Niniejszem Kasa Chorych m. Wilna po- 

daje do wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 
1931 roku o godzinie 12 po poł. odbędzie 
się przetarg na sprzedaż cegły a mianowi- 
cie: 

1) cegły nowej 214.000 sztuk, 
2) cegły starej 310.000 sztuk, 
3) cegły starej w połówkach 

sztuk. 
Cegła może być sprzedana, tyłko więk- 

szemi partjami lub w całości, osobno stara 
i osobna nowa. Osoby stające do przetargu 
winne złożyć kaucję, w kasie Kasy Chorych 
miasta Wilna, w wysokości 10 proc. о- 
ferowanej sumy i kwit załączyć do oferty; 
złożona kaucja w razie przyjęcia oferty po- 
zostanie jako zadatek. 

Kasa zastrzega sobie prawo wywołania 
przetargu ustnego, wyboru oferenta, względ 
nie nieprzyjęcia żadnej ze zgłoszonych ofert 
oraz zatwierdzenia przetargu przez Władze 
Nadzorcze Kasy. 

Informacje oraz zezwolenie na obejrze- 
nie cegły udziela Referat Gospodarczy Kasy, 
ul. Dominikańska 15 w godzinach urzędo- 
wych. 

184.000 

Komisarz Zarządzający: 
Inž. K. Hi 

        

LICYTACJA 

różnych towarów nieodebranych przez od- 
biorców odbędzie się na Stacji Miejskiej PKP 
przy ul. Wiwulskiego nr. 2 w dniu 21 kwie 

tnia 1931 r. o godzinie 10-ej przed połud- 

niem. 

  

OGŁOSZENIE 
Urząd celny w Wilnie podaje do publi- 

cznej wiadomości, że w dniu 11 maja 1930 
roku o godzinie 10 odbędzie się sprzedaż li- 
cytacyjna towarów skonfiskowanych, nie- 
wykupionych w terminie oraz zdeponowa- 
nych przez podróżnych, a mianowicie: cu- 
kier, rodzynki, wyroby kosmetyczne, włó- 
kiennicze, skóry bydlęce, zabawki dziecin- 
ne, wyroby nożownicze, gumowe, metalowe, 
papier, maszyny, konserwy rybne i t.p. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 
11 maja powtórna licytacja odbędzie się w 
dniu 26 maja rb. o godz. 10. 

Szczegółowe dane o towarach mogą za- 
interesowani otrzymać w Urzędzie Celnym 
w Wilnie — stacja towarowa 
Wilno, dnia 18 kwietnia 1931 r. 

Kierownik Urzędu 
Inspektor celny (l. Minczewski). 

  

WYSTARCZY TYLKO ZADZWONIĆ 
telefon 17-00 

Nr. 
a wysyamy Państwu człowieka, dla przy- 
jęcia wszelkiego rodzaju garderoby do 
czyszczenia i prasowania, przyczem tegoż 
jeszcze dnia dostarczamy do mieszkania 
tęż garderobę oczyszczoną i wyprasowa- 

ną, jak nową. 

Farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRES 
Wilno, Wielka 31 (róg Szklannej) 
Na żądanie Sz. Klientów zostają ubrania 

reperowane w naszej pracowni. 
Grempłowanie materjałów na poczekaniu 

  

Działka 
10 ha w pobliżu Folwark 
miasta i jeziora za |Obs aru 53 i pół dzies. 
budowania  komi- | położony przy & nic 
letne. Gotówka |m. Wilna i szosie — 

6 200 złotych sprzedaje się. ewentu- 
Som A. K. „Za |alnie wvdzieržawia się. 
chęta"* Micuiewi |, Warunkach dowie- 

cza 1, tei. 9-05. |d ieć się; Kozlakowski, 
|Wiluo — Zarze ze ul. 
F'larecka 21 — со- 
dzienne od 9 rano 
do 6 wieczór. 

„Paris Chic 
Olenka" 
Mistrzyni Cechu 

Krojczyni długoł: tnia 
w najlepszych m -gazy- 
nach warszawy i Wiel- 
kopolsce, z pełuą 

j POSADY š 

kwaifika ią z granicą. 
Otworzyłam w: tworną Pa ryżanka 

pracownię sukien įZ Un'Wer yteck'em wy- 
okryć, ul. 3-go Maja 'Ształ eniem p. szukuje 

  

7 8 front, potrzebne lekcyj francuskiego. 

zdolne uczenice, Garbarska 1, m, 24 od 
— 222 Sio 6-DP: 

Biegta Poszukuje 

maszynistka zarządu domem 
kancelist<a pos'adają asamotny — об ег rez. 
p'lski, ros j-ki i fran- Energiczny, »umienny. 
cuski język poszukuje Warunki skromne. — 
posady, adres w Adm. Zgłoszenia do Redakcji 
„Stowa“ pod „Zaizga“ 
  

    
  

Hyde WALA AISE 

ZĄDBAJCIE 
we wszystkich apiekach i 

składach aptecznych znanego 

środńa od odcisków 

Ė Prow. A. PAKA 
J O 

    

    

  

ZARZĄD 
WILEŃSKIEGO DOMU  TOWAROWO - 

PRZEMYSŁOWEGO ; 
„BRACIA JABŁKOWSCY** SP. AKC. 

e ° Я + + + 
zawiadamia pp. Akcjonarjuszów, że dnia 

26-g0 maja r b. o godz, 5-ej p. poł., w 
lokalu firmy Dom Towarowy „Bracia 
Jabłkowscy', Sp. Akc. w Warszawie, przy 
ul. Brackiej 25, odbędzie się Walne Żgro 
madzenie, z następującym porządkiem 
obrad: 

1)  Zagajenie 
przewodniczącego; 

2) Sprawozdanie Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, przedłożenie bilansu na rok 
OPC 1930 i podział zysków; 

3) Plan działań i budżet na rok 1931: 
4) Wybory do Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnęjj 
5) 'olne wnioski. 
P. p. Akcjonarjusze, pragnący ucze- 

stniczyć w: Zgromadzeniu, winni złożyć 
swoje akcje lub zastępujące dowody w 
siedzibie Spółki (Wilno, uł. Mickiewicza 
18) lub w Zarządzie firmy Dom Towa- 
rowy „Bracia Jablkowscy“, Sp. Akc. 

posiedzenia i wybór 

  

Ni s włącznie Dęczie 

MIEJSKIE 
SALAM IEJSKA 

Ostrobramska 3. 

Ja ula 15 do 19 kWielnia 1504 „swielany film 

6 Dramat miłości i poświę-- 

„GWIAŻDZISTA ESKADRA: cenia. Aktów 10. 
W rolach głównych: Urocza Ba$ka Orwid,Jana Krysta, Janusia Halny I Jeż Kobusz. 

Kasa czynna 4 g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej Nasiępny program: „Wiosna uczuć" 
Cena blietów Parter 60 ar. Ralkan 30 

Wilii Fiitsc 
  

>duipafiski rrzebo, uŹwiękowy! 
Nastrój... Urok... Czar... budzą ulub. kob.et 

1 oltaterka fiu 
„Droga do kaju Liljana Harvey 

^ еа уу 
К!МО-ТВАТ» 

56 w czarującym Udział biorą Serda, Hans Junkierman, 
a 5» i i % dźwiękowcu WALC Alos ci G. Alexsander, | 

"Tai. 026. Nad program: Wszechšw. Przegląd dźwięk. „Foksa* (ostatnie nowiny) między int*mi polskie wesele góralskie 
WE a ! Na 1 szy seans ceny zniżone. Seanvsy o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

rótce 
największe przeboje 

wszechświatowe „Biała Talu"' „Na zachodzie bez zmian“ į „Monte Carlo“ 
Dziśl 

  

  

Dzwięsowe Ńiuu Arcysensac jny przebój dźwiękowy! Potężne arcydzieło Abła Gance'a. 

HOLLYWOODG" = w a p-g id i Flamm:rion*. Dranat miłos:y i tragedja ludz- 
Ą Micziawie > TR Koniec świata kości agrożonej zagładą. W rolach gó * nv: h: 

tel. 15.28 Abel Gance, Gollette Darfeul!   
1 inni. 

Nad program: Tygodnik dźwiękowy „Foxa*. Początek seansów o god”. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie Świąt, o godz. i-ej. 
^ Na 1-szy Seans ceny zniżone 

Wkrótce największe przeboje 
*wszechświatowe gg Na zachodzie bez zmian” i „Pod dachami Paryża” 
  

  

  

  

  

  

|ZWĘKOWE Kino Dziś premier! Charles Bickford, Fred Kohlien, Rymond Hatton 
C Gi | N © zaprezentują się naszej Sz. Publiczności w zeroekranowym dźwiękowcu p. t. 

WIELAA 47. tei. 15-41 w-g powieści B. Купа. Jad program: Re «ela yjne dodatsi džwiękowe. D a młodzieży dozwolone 
Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, w dnie. Świąteczne o g. 2-ej Wa 1 -zv Seans «eny zniżone 

Halio! Hallo! Dwa słowa — Tysiąc wrażen, 
a sz a Dziś najwięks'y 

KINO film Świata! Wszechświatowy szlagier 
„P A N“ Wznowien e! W nowem literackiem 

я opracowaniu!Nowa kopia! Nowa edycja 

Wielka 42. Nieśmiertelneg> dzieła Joe M>y. Wielka eposea miłości i poświęcenia W rolach główiych 7 asów ekranu: 

Mia May, Conrad Veiit, Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna 
Morena i Olaf Fons. lustracja muzyczna orklestry symfonicznej pod batutą proł. A Jadlowkera, 

Pocz. o godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. l-ej. Ceny zniżone tylko ua 1-szy seans. 
Bilety honorowe nie ważne 

Kino Kol. Dziś i dni następnych. Wielki 12 aktowy dramat polskiej produkcji p. t. 

в imponująca wizja życia ludzkiego według 
„OGNISKO* „„LIEAIA O©BIECANŃ R słynuej powiesci Wł. Rejmonta 

wy zuj W rol. gł. Jadwiga Smosarska, Junosza Stępowski, Solski, Gorczyńska, Modzelewska. 
Rzecz dzieje się w Łodzi i jej okolicach Pocz. seansów o godz. 5 w niedzielę i świę a o g. 4 pp.     
  

МОВА W3L 
Trójka na prąd z wbud. 4 bieg. głośnikiem 

1. Laczy w sobie zalety najdroższych aparatów 
2. Może zadowolić najwybredniejszych Radjo- 

sluchaczy 
3. Stala się w tym sezonie przebojem na ca» 

łej kuli ziemskiej 

  

  (Warszawa, ul. Bracka 25), z zastosowa- 
niem się do przepisów $ 26 Statutu. 

iui ii KOALA ni REOSKIBÓAAI 5- 

TABLI! E GOTOWYCH ILOCZYNÓW W 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowarie lloczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawniciwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

  
    

  

NA RATY 
5 zł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykań- 
skie gwarantowane, oraz 
wszelkie wyroby platero- 
wane Norbilna I Frageta. 

F-ma „Wygoda”, W. Pohulanka 16, m. 36,   
  

  

UWAGA! 
Żądajcie we wszystkich aptekach i drogerjach i t. p. Jedynie niezawodne środki 

TANATOL Pruszkow 
przeciw myszom ORWIN I szczurom 

k>raluchom 

MOGIL przeciw pluskwom, 
przeciw molom, 

p SINTIN pchłom It p 
: a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. В W užvciu «d 1911 roku. 

  

KAZIMIERZ LECZYCKI. 

„DWUDZIESTY 
(POWIEŚĆ) 

Prawa przedruku i przekładu zastrzeżone. 

W Paryżu postojowość Romana 
okazała się jedynym ratunkiem od 
zupełnej bezideowości. Po upływie pa- 

_ ru miesięcy był już najwybitniejszym 
okazem człowieka paryskiego  posto- 
ju, organiczną cząstką Paryża — Zwy- 

 cięzcy, który pragnie zapomnieć o tru 
_ dach wojennych! Wiosna beztroska i 

pogańska o 7 lat spóźniona, wstrzyma- 
" ma przez uparte śniegi, tajnych kółek, 

_ jawnych społeczników, stajnie huzar- 
skie i ramy strzeleckie spadła nań w 
jednej sekundzie. Wszystkie uprzed- 
nie postoje, nawet najbardziej miły 

_ postój w Jaworowie, odpadły jak ucię- 
_ te nożem. W każdą komórkę jego cia- 
ła i duszy wszedł Paryż! Paryż, jako 
nastrój, uśmiech, wyuzdanie i bohater- 
stwo. 

    

7 
0 Im bardziej Stach Łęski zbliżał się 
_ do siedziby swego pułku, tem więcej 

_ wydawało mu się, że powraca do ja- 
jegoś Jaworowa Nr. 2-gi. Nie  dla- 

tego, ażeby tak bardzo tęsknił za wo- 
jaczką, ale poprostu dlatego, że każ- 
dy punkt na kuli ziemskiej, w którym 
spędził więcej niż jakieś dwa tygod- 

_ me. stawał się dla. „prawie domem" 
I jego każdorazowi domownicy i on 
sam, gotowi byliby przysiąc, że tam 
właśnie, a nie gdzieindziej urodził się, 
bawił i romansował „kochany, złoty, 

  

   

  

    
_ drogi Stach!* 
* 

  

Laboratarjum Chemiczne J. Sroczyński i S-ka 
Warszawa, Flektoralna 21 

NORA ITS IR INRI TANI RDAASCEAN BCE, ANK TSSTINN AS 

| NOEOWAOROEETYZECZ POETA PWC EP TOOSATWNEZ RTZEO PSO IIA 
Cóż więc dziwnego, że słowa „ро- 

rucznik Stach wrócił* wywarły w szwa 
dronie pokutującym w najbardziej za- 
padłym kącie bardzo zapadłego Pole- 
sia, wrażenie słów „front przerwany”, 
lub czegoś podobnego! Por. Łęski o 
niczem nie zapomniał, wszystko, 
wszystkim w Warszawie pozałatwiał, 
prawie każdemu coś przywiózł od 
siebie, ale niewątpliwie najcenniejszym 
upominkiem był on sam! 

: Po nie obfitej, ale sprośno weso- 
łej wojennej libacji, poszedł z wach- 
mistrzem do swoich ludzi i z rozko- 
szą zobaczył oddawna znany słonecz- 
ny promień radości, jaki przeleciał po 
zaciętych, chmurnych twarzach. Po 
szablonowem, ale nie sztywnem powi- 
taniu zbiorowem, nastąpiły powitania 
indywidualne. Jak zwykle z wielką 
maestrją potrafił Łęski utrzymywać 
się na pograniczu ostatniego stadjum 
popularności, nie dopuszczając do 
pierwszego stopnia spoufalania się. 
Znał na wylot gatunek duchowy każ- 
dego z podkomendnych, traktując po- 
ważnie, z nieco przesadną grzeczno- 
ścią ambitnych i malkotentów, z hu- 
morem wesołków i ofermy, z łaskawem 
ośmieleniem  nieśmiałków i zahuka- 
nych. Instynkt prawiecznego człowie- 
ka roli, który wie od dziecka, jak trze- 
ba się obchodzić z koniem i służbą — 
dopełnieniem ziemi, związał go z tymi 
„moimi ludźmi* nie węzłami prawa, 
sle raczej tego ku uertort psychicznc- 
go, jaki panuje w dobranych  stad- 
łach małżeńskich! Pomiędzy siebie i 
swoich podwładnych, Łęski nie pchał 
żadnego paragrafu. Zresztą i sam na- 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
«u Do nabycia we wszystkich ksi garniach 

SSE PÓZ ROCA NIN USA L OIS 

Fabryka i skład mebli 

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

Wilno, ul Tatarska 20, dom własny, 
Istnieje od 1843, 

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

W.JUREWICZ 
byty majster lirmy 

      

  

    

  

Paweł Bure 
poleca wielki wybór zegarów 1 bi 
žmterji oraz precyzyjna naprawa 

po cenach zniżonych 

Wilno, A. Mickiewicza 4. 
  

  

pewno nie zdałby egzaminu z teorji 
wojskowości nawet na „dostatecznie. 
Był typem oficera —' wirtuoza, genjal- 
nego improwizatora, niezrównanego w 
swojej prostocie planów i metod dzia- 
lania. Oddział Łęskiego był poprostu 
iednym z folwarków  Jaworowskich, 
krwawem,  wędrownem gospodar- 
stwem, włóczącem się pod jego rzad- 
costwem po dzikich wertepach Pole- 
sia. Jego agronomja wojskowa obywa- 
ła się bez jakichkolwiek metod nau- 
kowych. Ot poprostu płynął, jak wo- 
da, wyrastał, jak las... i zwyciężał, jak 
żywioł. 

Nazajutrz zrana wyruszył już na 
zwykłą inspekcję odcinka. Pełnił służ- 
bę zazwyczaj na nartach, traktując ją 
więcej, jako miłe przypomnienie poko- 
ju, niż jako niebezpieczny obowiązek 
wojenny. Na tym odcinku linja o ile 
„to“ można było nazwać linją wogó- 
le, była aż za spokojną, przynajmniej 
jak na zasób energji por. Łęskiego. 
Oddziały  nieprzyjacielskie lokowały 
się po wioskach. Walczyły przeważnie 
patrole wywiadowcze, ostrzeliwując 
się dla przyzwoitości! 

Było mu dziś wyjątkowo dobrze i 
lekko na duszy. Jaworowskie 'waka- 
cje były niewątpliwie bardzo miłe, ale 
cóż w takiem Jaworowie robić z ener- 
u, **'a z całą iwtdziestoparoletnią 
pasją szuka ujścia? I tu narazie niema 
wiele roboty, a cóż dopiero tam! Jak 
to dobrze, że i szpital i domowe sana- 
torjum, już poza nim... a przed nim 
coś. czego nie można, ani przewidzieć, 
ani określić! 

(D. C. N.) 

       
Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz uk 'ńczyć 
kursy fachowo - kores- 
pondencyjne im. profe- 
sora Sekułow icza. War- 
szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 
bulialterji,rachunkowo- 
ści kupieckiej, kore- 
spondencji” handlowej, 
„tenogralii, na ki han- 
ilu, prawa, kaligrafii, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 
go, niemieckiego, piso- 
wni, gramatyki polskiej 
oraz ekonomii. Po u- 
«ończeniu egzamin. 
Ządajcie prospektów. 

    

   

— : 
awyższei Obuwie 

„CETAKIA” 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. KABACZNIK, ul. Wileńska 32. | „BEZET” ul. Niemiecka 24. 

G. SZANIES ul. Wileńska 17. „UN CHIC SOULIER", ul Wileńska 24 

  

    
  

        

Dr Glnsberg 
Choroby skórne, we. 
arryczne i moczopłcio BE 

LEKARZE 
   

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje 

  

      

    

    

  

  

  

       

  

Dr. medycyny Z M agaka A ie Mieszkanie małowartościowe piwo w używane butelki 

A. Cymbier 567. 23 pokol i kuchnią ze $y „Patentt | ARCYKSIĄŽĘCEGO BROWARU 
Choroby weneryczne, wszelkiemi wygodami " ® w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
skórne I narząda im0- DOKTOR nowoczesnemi, wanną a aa) _ Konsumentów 
czowego. Mickiewicza Blumowicz na miejscu, do wyna 

    

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatam i 

prosimy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na oryginalną etykletę i korek z firmą 

Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 
Reprezentacja: Wiino, Zarzeczna 19. Tel. 18-62 

jęcia, ul. _Słowackie- 
choroby weneryczne go 17 
skórne i moczopłciowe = 

WIELKA 21 i 
tel. ZI o40-113-9 Mieszkania 

W Z.P. 2%, różne z wygodami do 
wynajęcia,  Kalwaryj- 
ska 31. 

Pokój 
nieduży ze wszystkie- 

    12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—8. 

Tel. 15-64. 

Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- MKUMENEESWNUENINNSE 
ryczne i moczopłciowe 

% Akuszer* 

  

  

   
   

  

  

ileńska 7, od 9—1 
4—8 w. tel. 10-67. 

    

  Dr AKUSZERKA _ mi wygodami do wy- 
s ŚMIAŁOWSKA najęcia osobie inteli- 

gentnej i solidnej, Pań- 
oraz Gabinet Kosmety- ska 4 m. 4 Łukiewicz Fortepiany, Pianina, Fisharmonje 

” czny, usuwa zmarszcz- mL SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE 
horoby skórne i we-ki, piegi, „ łupież, i o eryczne | bfodaski, kuzakiwy: Mieszkanie Ceny fabryczne 
Przeprowadził się 

na ul. Mickiewicza 44, 
m. 20. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor, skórne,  wene- 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1, 

5—8 wiecz. 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

NE ZZ e 

KOSMETYKA 

GABINET 
RACJONALNĘJ 

sł neczne na I piętrze 
5 pokoi, kuchnia, po- 
kój dla służby, łazienka, 
water i in. wigody, 
do wynajęcia. Zakreto- 
wa 7 m. 6. ogl. od 2—5 

- Pokój 
umeblowary dla pań 
wygody, światło, opał, 

KOSMETYKI usług. Kasztanowa 7. 

LECZNICZEJ _ m. 4. 
WILNO, MICKIEWI: - 

CZA mi m. 4. 
kobiecą 

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

  

  

      

Sprzedaje się 

SKLEP 
Wino-Wódczany-Kolc- 
njalny przy ul. Mickie- 

E a 

umeblowany 
"ze wszelkiemi wygoda- 
*mi od zaraz ul. Rz-- w k E 
czna 14—7 (z Zakre- Do wvnajęcia wicza, dobrze prespe 

Do wynajęcia towej koło Uniwersy- lub 3 pokoje ac; adres w redakcji 
teiu)  Oglądać można nadające się na biuro g“ 

2 lub 3 pokoje od 10-2i3 6. przy ul. Jag eilońskiej Sprzedaje się 
nadające slę na biuror———————— 3, m.5. Wejście fron- kamienica w Śródmie- 
przy ul. Jagiellońskiej PAD towe. ściu o 29  mieszka- 
3, m. 5, wejście fron- p 1——niach, dochód roczny 
towe. DŻ BI 4 Kamienica 31.000 zł Informacje 

+ 42 <. ka i 2 pietrowa do sprze: Gimuazjalna 6 — 15 
Mies k nia dania, cena 4.500 dol g0d/. 4—6 pop. 

z a ziemi 200 saż. dochód je 
2i3 pokojowe do wy- Nauka 4,800 zł. Antokolska Letniska 
najęcia. Ul KrakoW-pijsania na maszy- 19 m. 1. 
ska 51 informuje do-P nach. > na 30 osób poszukuje 

Sprzedaje się 
rower marki 

„Brennabor“ 
Zarzeczna 26 m. 1. 
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raty i do wynajęcia. brylantów, tuter, me- Mcżejko. 
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