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ROK X. M 95 (2603) Numer dzisiejszy zawiera 34 stron oraz dodatek „Słówko" 

PRZEDSTAWICIELSTWA: . E 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — e Jaźwiuskiego. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. : NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — Księgamia T-wa „Rach”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. OGSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

DUKSZTY — Bufet Kolejowy: 2 PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

GŁĘBOKIE — ul. A — W Włodzimierow. POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

GRÓDNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 15 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. STOŁPCE — Karna Twa Raho, 

Р : : я - IWIENIEC — Sklep tytoniowy -— S. Zwierzynski. E Ч 

WILNO, Niedziela -26 kwietnia 1931 r. 2 onek Ari ptak ye KLECK — Sklep „Jedność”. ё 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewskz 

Redakcja ś Admimstracja, Wino Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. Otwarta od g. 9 do 4. Tel: Redakcji 17-82, Administr. 228. 

   
ŁIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

  

    
    

     
    

  

     
    

  

    
   

     

    

        

  
>“ CENY OGŁOSZEŃ: wiersz. milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty : oraz 

nadesłane milimetr 50 gr, Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

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

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

    
   
   

    

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

PRENUMERATA miesięczna z Gdniesieniem do domu lub z 
przesyłką pecztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K,O 

_ Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego n-ru 20 gr, 

Dziś lub jutro kulminacyjny punktpowodzi 
МИа dosięgła ul. Mickiewicza.-Podziemia Katedry pod wodą 

ELEKTROWNIA BRONI SIĘ JESZCZE PRZED NAPIERAJĄCYM ŻYWIOŁEM WODNYM 

Woda w górnej Wilji opada. — W Wilnie jeszcze przybiera 

1550 mieszkańców Wilna ZALANE TERENY W ŚRÓDMIEŚCIU I NA KRAŃCACH 

    
  

  

Wywiad z prezesem Wileńskiej Dyrekcji 

Dróg Wodnych p. inż. B. Bosiackim 
stopniowo giną pod wodą zapasy W skutek stałego przyboru  Wilji 
drzewa w nadbrzeżnych tartakach. woda postąpiła już do połowy: pla- 

,, Tyle najróżnorodniejszych wersyj 

kursuje dookoła _powodzi, a raczej 

szkód przez nia wyrządzonych i tak 

wielkie jest temi sprawdmi zaintereso- 

wanie społeczeństwa, że nie bacząc na 

nawał prac jakiemi jest obecnie obar- 

сгогу Dyrektor Dróg Wodnych inż. B. 

Bosiacki udaliśmy się do niego z proś 

" bą 6 informacje. 

Fan Dyrektot wrócił właśnie „z 

terenu“. 
— Chcielibyśmy się dowiedzieć 

jaknajwięcej o przyczynach i skutkach 

powodzi — oświadczamy. 

-—Powódz obecna była do przewi- 

dzeria, mówi p. Dyrektor. Swego cza- 
su składałem władzom wojewódzkim 
odnośny raport, to też poczynione by- 

ły przygotowania. Rzecz jasna, że ni- 
koni: nie przychodziło do głowy aby 

powódź przybrała takie, jak obecnie 
rczmiary. 

Fowtarzam, była do przewidzenia 

gdyż jesień mieliśmy b. dżdżystą, a opa 
- dy śnieźż. zwłaszcza w dorzeczach Niem 

na wprost niebywałe, to też w konse 

kwencji tego już od początku zimy po- 
ziom wody notowano 14 mtr. ponad 

normalny. 

Całe szczęście, że mieliśmy spóźnio- 
ną i zimną wiosnę, w przeciwnym bo- 

wiem razie katastrofa przybrałaby roz 

miary jeszcze straszniejsze. Zaznaczyć 

też należy, że nie mieliśmy zatorów lo- 
dowych, które tworzą chociaż chwilo- 

we, ale nieraz b. silne podniesienie się 

4 wód. 
— A czego możemy oczekiwać w 

najbliższych: dniach? 

—- Największa iala przeszła przez 

Wiiejkę powiatową w dniu 23 bm. (o- 
becnie tam notowany jest już niezna- 
czny spadek poziomu). Ponieważ wo- 

da płynie z szybkością 120 — 140 klm. 
na dobę należy się spodziewać, że 
przez Wilno fala ta przejdzie pod wie- 
<czór 27 bm. a więc jutro. Do tego cza- 

su woda będzie przybierać. 

Obecnie najgroźniejsza fala jest w 
- Michaliszkach. 

W dopływach poziom wód opada 

nieco z tej więc strony nie grozi zadne 

niet. ezpieczeństwo. 

— jaki jest obecnie (sobota — 2 
po poł.) poziom wód Wilji? 

— Poziom wód przekroczył  juž 

8 metr. 20 cm. jest tę więc o półtora 
metra więcej niż było notowane kiedy- 

kolwiek. 

W roku 1888 było 6 mtr. 70 cntm., 

Tak jest na Wilji i zupełnie tak samo 
na Niemnie. 

W Grodnie jest obecnie 4 mtr. 20 
cntm. i niewątpliwie podniesie się zna 
cznie, gdyż dopiero koło 30 bm. mo- 
żna tam oczekiwać przesilenia. Naj- 
wyższy poziom notowany w Grodnie 

wynosi 6 mrtr. 30 cntm. niewątpliwie 

więc, i tam obecnie liczba ta zostanie 

przekroczoną. 

Teraz możemy powiedzieć, że 

Czare wszystkich nieszczęśc. została 
już wychyłona, jednak w wypadku sil- 

6 deszczu sytuacja mogłaby się 

pogorszyć jeszcze bardziej, gdyż na- 
siąknięta ziemia nie przyjmie już wię- 
cej wody. 

W tym wypadku mogłoby być bar- 

dzo źle. 
— A jakie są straty materjalne? 

— Straty są b. znaczne lecz kon- 

kretnie na te pytanie nikt dziś nie bę- 

dzie umiał dać odpowiedzi. 
Zniszczeniu uległo wiele, wiele do- 

Móstw i kilka mostów. Nie 'vleży to w 
inojej kompetencji jednak wiem, że np. 

+ 

most w Michaliszkach jest. rozebrany 

częściowo, a w całości swej zagrożo- 

ny. Most,w Niemenczynie, jako wysoki 

mniej jest narażony. 

Na Niemnie sytuacja przedstawia się 
katastrofalnie. Szereg mostów na po- 

graniczu, a zwłaszcza Szczorce może 

ulec całkowicie zniszczeniu. Zresztą o 

sprawach tych wiem z tej racji, że 
zwracano się do mnie o pomoc. Nieste 

ty, niewiele możemy zrobić. 

A co się stało z portem w Wilnie, 

mamy tu na myśli zimowisko dla tabo- 

ru dyrekcji na Antokolu? 

— Budując port przewidzieliśmy 

niebezpieczeństwo powodzi i przewi- 

dzieliśmy wały ochraniające tabor przy 

stanie wód wyższym o metr od naj- 

wyższego (6.70 w 1888 r.) Obecnie i 

ta ochrona okazała się niedostateczną, 

jednak nic zaszkodzi to bardzo porto- 

wi. 

Budynki mamy-tam murowane, a 

pewne oszlamienie da się usunąć. W 
kilku innych punktach m. in. pod Grod 

nem woda zalała składy i warsztaty, 

straty te są jednak b. nieznaczne. 

— Chcielibyśmy jeszcze wiedzieć, 

czy powódź może wpłynąć na zmianę 

łożysk Wilji i na jej sprawność. . 

—- Zmian wielkich nie może być 

przy tego rodzaju powodzi, jaką ma- 

my obecnie. 

Gdyby były zatory, a co zatem idzie 

raptowne podniesienie się poziomu 

wód możliwe byłyby zmiany koryta. 

Przy obecnym stanie należy oczekiwać 

tylko pewnego zamulenia, raczej za- 

piaszczenia nurtu i najwyżej b. niezna 

czne zboczenia w ruchu wód. 
To co obsypało, powiedzmy w 

Wiłnie, to nas nie dotyczy, gdyż prąd 

uniesie to ku granicy litewskiej, a mo- 

że nawet dalej. 

Zresztą, na Wilji mamy tylko trochę 

spławu i lokalną żeglugę, gorzej jest 

na Niemnie, gdzie ruch jest większy. 

Zapiaszczenie to może wywołać 

konieczność przeprowadzania robót— 

mamy w tym celu pogłębiarki, myślę 

jednak, że do tego nie dojdzie. 

Żegnając się i przepraszając p. Dy- 

rektora za zabieranie czasu wysuwa- 

„ny na swoje usprawiedliwienie to, że 

Sprawa powodzi interesuje tak żywo 

wszystkich. 

— Jest to zainteresowanie najzu- 
pełniej zrozumiałe, mówi p. Bosiacki, 

takiej powodzi nie mieliśmy, za na- 

szej pamięci. Centralne Biuro Hydro- 
graficzne wydelegowało do Wilna 

swego przedstawiciela, który przybył 
dziś aby dokonać pomiarów. Pracow- 

nicy naszego biura hydrograficznego 
dokonują tych pomiarówfstale w tym 
jednak wypadku chodzi o zjawisko 

tak rzadko notowane, a więc budzi 
żywe zainteresowanie. 

Może pan uspokoić swoich czytel- 
ników. Jutro wieczorem, przypusz- 
czam, że się nie mylę, zacznie się 
spadek wód i jedynie deszcz może 
sytuację znacznie pogorszyć. М. T. 

(M je dit 
powodzian 

A V 

wyzutych przez powódź 
WEDŁUG STANU Z DNIA 25 B. M. GODZ. 20 (8 WIECZ.) 

Antokoli: Domów zatopionych 25, rodzin ewakuowanych 52, osób 261. 

Domów zniesionych 2. 
Sofjaniki: Domów zatopionych 8, 

Domów zniesionych 2. 
Na terenie Ill komisarjatu P. P.: Domów zatopionych 48, rodzin ewakuo- 

wanych 211, osób 978. 
Zwierzyniec: Domów zatopionych 14, rodzin ewakuowanych 33. osób 151, 

Ul. Pijarska: Domów zatopionych 15, rodzin ewakuowanych 25, osób 72. 

RAZEM: Domów zatopionych 110, roddzin ewakuowanych 342, osób 1550 oraz 
domów zniesionych 5. 

Doraźna pomoc dla ofiar powodzi w Wilnie 

rodzin ewakuowanych 19, osób 88. 

cu katedralnego, zaś od strony  Cie- 
lętnika podchodzi pod zabudowania 
Inspektoratu Armji. 

Wielkie masy wody płynące jedno- 
cześnie od il. Lelewela i Zygmun- 
towskiej zatopiły jezdnię na ul. Wi- 
leńskiej uniemożliwiając w ten spo- 
sób normalną komunikację z przed- 
mieściami za Zielonym Mostem. 

Ruch odbywa się w ten sposób, 
żę przez zalany teren przeważa się 
autobusami. 

Na ul. Pijarskiej pod wodą znaj- 
duje się 15 domów a - jednocześnie 

W Zakrecie usuwa się w dalszym 
ciągu brzeg wraz z drzewami. 

Zagrożoną jest poważnie Ra- 
djo Stacja wobec stałego usuwa- 
nia się ziemi. 

saperzy śpieszą z ratunkiem, za- 
bezpieczając teren nasypami i wor- 
kami. 3 

' Такзато 
ujścia Wilenki. 

Na Zarzeczu, pod 21, runęła 
częściowo kamienica Tomaszewskiego 
podmyta przez Wilenkę (która opadła 
już o blizko 2 mtr.). 

podmyty jest most u 

Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 
łecznej przekazało telegraficznie urzę 
dowi wojewódzkiemu w:.Wilnie zło- 
tych 20 tysięcy na pomoc doraźną w 
zakresie opieki społecznej dla - naj- 
bardziej poszkodowanych powodzią. 
W najbliższych dniach Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej przekaże 
ponadto jeszcze złotych 30 tysięcy 

PRZYBYCIE MINISTRĄ OPIEKI 

na ten sam cel dla województw wi- 
leńskiego. i nowogródzkiego. 

W dn. 25 b. m. p. wojewoda 
otrzymał depeszę, podpisaną przez 
prezesa Czerwonego Krzyża War- 
szawskiego p. Darowskiego, w której 
Warszawski Czerwony Krzyż ofiaro- 
wuje swe współdziałanie w akcji po- 
mocy ludności, poszkodowanej Skut- 
kiem powodzi. 

SPOŁECZNEJ. DORAZNA РО- 
MOC POWODZIANOM. 

W dniu dzisiejszym przebywa do 
Wilna minister Opieki Społecznej p. 
Hubicki, który zwiedzi tereny nawie- 
dzione powodzią i zbada na miejscu 
jej skutki. 

Wczoraj zaś przyjechał do Wilna 
uaczelnik wydziału min. "Opieki Spo- 
łecznej p. Grunwald w celu zwiedze- 
nia wileńszczyzuy w miejscach na- 
wiedzonych powodzią, 

Z chwilą przybycia p. ministra 
będzie poruszona sprawa doraźnej 
pomocy poszkodowanym [i ich rodzi- 
nom, bowiem powodzianie stracili 
większość majątku i  warsztaty 
pracy. 

W związku z przyjazdem p. mi- 
nistra odbędzie się tegoż dnia o g. 

9-w mieszkaniu p. wojewody konfe- 
rencja, poświęcona omówieniu 
tworzonej w związku z powodzią sy- 
tuacji. Prócz p. ministra i p. woje- 
wody w konferencji wezmą udział 
dowódca O. K. lil gen. Litwinowicz, 
naczelnik w-łu M stwa Pracy i Opie- 
ki Społecznej p. Grunwald, naczelnik 
wojewódzkiego wydziału bezpieczeń- 
stwa p. Bruniewski, wiceprezydent 
miasta p. Czyż, prezes Wileńskiego 
Czerwonego Krzyża p. Uniechowski, 
starosta grodzki lszora, komendant 
policji na m. Wilno Izydorczyk, do- 
wódca 3 baonu saperów płk. Landau, 
naczelnik wydziału pracy i opieki 
społecznej Urzędu Wojewódzkiego p. 
Jocz, p. dr. Maleszewski i inni. 

W mieście woda jeszcze przybiera 
W ostatniej chwili dowiadujemy się, że Wilja jeszcze przybiera, jak- 

kolsiek już nie w tem tempie co poprzednio. Sytuację na gorsze zmienić 

imoże jedynie deszcz. _ Po północy nii iebo się znacznie zachmurzyło i rzeczy 

wiśce począł padać deszcz, ale względnie drobny. — O godzinie 1-szej w 

nocy poziom Wilji wynosił ogółem 8 metrów 35 cm. jest to poziom dotych- 

czas nie notowany w kromkach wileńskich. 

wilja w górny m biegu opada 
WiLEJKA, Pat. W górnym biegu Wilji stan wody opadł 

o metr 25 cm. poniżej najwyższego poziomu. 

ŚWIĘCIANY, Pat. 25. IV. g. 
chaliszek woda na Wiiji opad 

OSZMIANA, Pat. 25. IV. g. 
opada. 

16 min. 35. W okolicy Mi- 
ła o trzy cm. 
20. Woda na Wilji stopniowo 

WCIĄŻ ALARMUJĄCE WIEŚCI Z PROWINCJI 

Z prowincji nadchodzą ciągle nie- 
pokojące wieści o stanie powodzi: 
140 domów w Drui zalanych. Woda 
podniosła most'koło Lenpola. Dźwina 
rozlata na szerokość dwóch kilome- 
trów. 

Sytuacja w Dziśnie katastrofalna. 
25. 4. 12 m. 50 9/10 terenu miasta jest 
pod wodą. Znaczna ilość dómów w 
Dziśnie zatopiona powyżej okien. Sto 
rodzin obozuje .pod gołem niebem. 

Niebezpieczeństwo powodzi na rze 

kach Niemnie, Szczarze, Berezynie i 
ich dopływach w województwie nowo 
gródzkiem minęło. W-g otrzymanych 
wiadomości, woda na wszystkich rze- 
kach zaczyna stopniowo opadać,  u- 
trzymując się na dotychczasowym 

poziomie jedynie okeło Zbójska.' 
W tektórowni w Grzegorzewie wo 

da sięga do okien. W rejonie Nowych 

Trok zalanych 18 domów. W rejonie 

Rzeszy woda zatopiła 30 domów. 

  

PONOWNA POWÓDŹ W KOWNIE I NA ŁOTWIE 
RYGA. Pat. Wszystkie rzeki na 

terytorjum Łotwy z wyjątkiem „Dźwi- 
ny wystąpiły z brzegów. „Powódź 
wyrządziła ogromne -siraty państwu 
oraz osobom prywatnym. Dziesiątki 
kilometrów kw. pówierzchni zostało 
„ūiszczonych. 

KOWNO. Pat. W Kownie ponow- 
nie rozpoczęła się powódź. Wiele 
ulic znajduje się pod wodą. Cały 

szereg mieszkań został zalany. Spo- 

dziewany jest dalszy przybór wody. 
  

KEESSTYPSTITT RAIT TRIO 

"APEL DO ZAGROŻONYCH MIESZKAŃCÓW 
Zaszedł szereg wypadków wzywania przez mieszkańców . miasta Wilna z bła- 

ft saperów na pomoc. hych | czy: 
Ai sytuacja powodziowa w wielu iktach miasta jest istotnie bardzo po- 

ważna i wymaga niejednokrotnie szybkiej interwencji saperów, proszono nas O Zwró- 
cenie się do ludności miasta Wilna z apelem, aby we własnym dobrze zrozumianym 

interesie nie wzywała patroli saperskich i pogotowia saperskiego bez dostatecznie u- 

zasadnionych przyczyn. 

wy-. 

Czy katedrze grozi niebezpieczeństwo 
Dziś rano rozeszła się alarmująca pogłoska, że niebezpie- 

czeństwo grozi Katedrze. Na miejsce wydelegowano komisję, zło- 
żoną z rzeczoznawców, przedstawicieli Dyrekcji Robót Publicz- 
nych i Wojskowości. Okazało się, że woda zalała już podziemia 
atedry i niektóre groby i skiepy pod kapiicami. — Komisja jed- 

nak usfaliła, że niebezpieczeństwo nie jest bezpośrednio groźne 
Woda przesącza się przez ściany | wiewa się do środka podzie- 
mi przez kanały podziemne. Wszelako fundamentom I ścianom 
nic narazie nie grozi. — O ile woda podniesie się jeszcze na 75 
cm., wezwane zostanie pogotowie saperów, które otoczy Katedrę 
workami z piaskiem i wykopie wokół rowy odpływowe. Nabożeń- 
stwa w Katedrze nie zostały odw SEA 

GROŹNA SYTUACJA OBYDWUCH MOSTÓW 
Zachodzi możliwość odwołanią ruchu przez 

mosty Zielony i Zwierzyniecki 
Sytuacja na moście Zielonym, nadal jest bardzo groźna. Sa- 

perzy pracują w dzień i w nocy celem umocowania przyczółka 

mostowego od strony ulicy Kaiwaryjskiej. Komunikacja przez 
most odbywa się narazie w ten sposób, że policja reguluje ilość 
pojazdów, wjeżdżających na most jednorazowo.gPrócz tego szyb- 
kość została ograniczona do minimum. Mimo to wszakże zacho- 
dzi możliwość odwołania ruchu kołowego i pieszego przez ten 
most. Nastąpi to w chwili, gdy wody Wiiji podniosą się jeszcze 

o 20 cm. — Wówczas cały ruch skierowany zostanie ulicą Zwie- 
rzyniecką, Witkomierską I Witoldową, na most Zwierzyniecki, o 
ile oczywiście i ten móst nie będzie przedstawiał niebezpieczeń- 
stwa dla ruchu ulicznego. 

"Tymczasem otrzymujemy właśnie alarmujące wiadomości, 
że sytuacja mostu Zwierzynieckiego, uległa w ostatniej chwill 

znacznemu pogorszeniu. Tu również przyczółek mostowy został 
silnie pódmyty, a mianowicie od strony Zwierzyńca. Wezwano 

saperów, którzy zagrażające miejsca wzmacniają workami z pia- 

skiem. Wokół mostu obsypują się znacznezwały ziemi, zagraża- 

jąc wysoko stojącym domom. Woda coraz bardziej podmywa 
grunt. Część domów została już ewakuowana. Stan filarów mo- 

stu Zwierzynleckiego, nie budzi najwidoczniej obaw, mimo, iż 

wytrzymują one ogromny napór wód, niesłychanie siinege prądu 

Wilji. — Nie potrzebujemy chyba dodawać, że w razie unierucho- 
mienia obydwuch mostów, sytuacja mieszkańców, w dzielnicach 

położonych za Wilją, stanie się wprost tragiczna, ponieważ wszel- 

ka komunikacja poprzez wezbrane i rwące fale Wilji jest niemo- 

i Groźny napór wód na elektrownię 
CIEMNOŚCI I POPŁOCH W MIEŚCIE 

Wczoraj o godzinie 10 minut 15 wiecz. wezbrane wody Wilji załały 

Elektrownię Miejską. Nagła ciemność o gornęła całe miasto. Zgasło światło e- 
lektryczne, stanęły wszystkie motory zasilane prądem miejskim. W mieście 
powstał popłoch i panika. Groźną sytuację spowodowała ta okoliczność, że 

niezliczone tłumy, korzystają: z sobctniego wieczoru wyległy na brzegi za- 

kinych ulic obserwując przybierającą powódź. W teatrach, kinach, sałach 
pblicznych i td. powstała panika. 

Po pewnej chwili światło zapaliło się ponownie. Telefony nie działały 

kilka minut. Następnie na przeciąg jednej godziny znowu zaległy cieraności. 
Okazało się że wody przedostały się do maszyn i motorów i częściowo je za- 
tały.. Wezwao fiatychmiast stcaż ogniową i wojsko, które pomagały przy na- 
B motórów i wypompowywaniu wody. Po godzinie światło się za- 
paliło ponownie. R 

*_ Niestety, nie trwało to długo. Po pewnym czasie, około godziny 11 mi- 
mi 35 poraz trzeci tego wieczoru zgasło światło, ale tym razem nie we | 

wszystkich dzićhiicach. Mianowicie przedmieścia położone za Wilją, oraz 

ulicą Mickiewicza, Plac Katedralny, oraz północna - zachodnia część miasta 

byla ošwietlona. — Przed samą godziną 2-gą w nocy zapaliło się światło na 

ulicach Królewskiej, Zamkowej, Wielkiej i t.d. : 

Według wiadomości otrzymanych na miejscu, zagrażała Elektrowni д 

miejskiej nie woda przedostająca się z góry, gdyż wał worków z ziemią oka- || 

zał Się dobrą Ochrorią, ale woda sącząca ad dołu do hali maszyn. — W ostat- | 

niej chwili zdołano zapobiec sączeniu się wody. Eiektrownia według zapew- 

nienia jakie otrzymaliśmy, wytrzyma jeszcze wzrost poziomu wody © 35 do 

50 cm. W wypadku dalszego przyboru zostanie unieruchomiona. 

       



ECHA KRAJOWE 
  

SLONIM 

— „Białe kruki** w Słonimie. Przepra- 
szamy Szanownych Czytelników za nieco 
aryginalny tytuł niniejszego artykułu, uwa- 
żając jednakże, że jest on zupełnie odpo- 
wiedni do zawartej w nim treści, z przyjem. 
nością konstatujemy, że „białe kruki”, o któ- 
rych będziemy mówili, są właśnie u nas w 
iodzimym, a skromnym Słonimie. 

Nazwa ta wprost przylgnęła do grupki 
skromnych pracowników społecznych, wy- 
stępujących pod firmą T-wa Domu Ludowe 
go, a zwłaszcza koścca tej organizacji i 
oczka jej — sekcji artystycznej. Organiza- 
cją tą nie zajmowaliśmy się, gdyż cicho, a 
skromnie, prowadziła ona swoją działalność, 
nie rzucając się zbytnio w oczy, obecnie 
jednak przypadkowo zatknęliśmy się z jej 
działaczami i z prawdziwą satystakcją kon- 
statujemy rozmach i ogrom tej bezintere- 
sowinej pracy. Dia przykładu podajemy, że 
52 członków T-wa Domu Ludowego z 24 
członkami Sekcji Artystycznej w przeciągu 
roku, jak wykazują obecnie dane sprawoz- 
dawcze, przygotowane na walne zebranie, 
potrafili dać 58 popularnych przedstawień, 
ź czego 34 w Słonimie. 4 w Żyrowicach, 
6 w BŁ 6 w Albertynie, 8 w Dereczy- 
nie i Ż aż w sąsiedniej Różanie Poleskiej, 
Ponadte 2 bale, 2 koncerty, dwa występy 
chóru, oraz dwie wycieczki społeczno kra- 
joznawcze, w czasie tym zwiedziło przed- 
stawienia sekcji artystycznej ponad 13700 
asób i około 4.000 dzieci, którym zwłaszcza 
zaimponowały specjalnie dla nich urządzo- 
nych 5 przedstawień, a zwłaszcza ostatnie, 
połączone z nagrodami za najlepsze dekla- 
macje. Pomysł ten poza ogólnem wielkiem 
znaczeniem, wyrabiającem poczucie estety- 
ki u dzieci i rozwijający zdolności fonetycz- 
ne, znalazł też zupełne zrożumienie u rodzi- 
ców, czego wyrazem było zgłoszenie się w 
pierwszym dniu przedstawienia do deklama- 
cji konkurscwej 8 dzieci, gdy następnego 
dnia, aż 32 

Na podkreślenie zasługuje fakt rozdania 
wszystkim tym dzieciom nagród, przyzna- 
wanych przez specjalne jury z udziałem ro- 
dziców — w postaci pięknych i ciekawych 
dla dzieci książek, które niewątpliwie posłu- 

bodźcem do da!szego ich zainteresowa- 
mia sie jak akcją T-wa tak i książką wo- 
ole. Charakterystycznym objawem jest 
akt, że nikt z „artystycznej braci" nie zo- 

„stał pokrzywdzony i nawet najsłabsi dostali 
aagrodę pocieszeni 

Zastanawia п skąd to szczupłe grono 
.zerpie tak duże środki finansowe, gdyż 
budżet przygotowany na walne zebranie 
wynosi prawie 25.000 zł. w wydatkach i 
dochodach. Widzimy jednakże, jak dużo mo- 
że ten — kto chce i jak duże rezultaty da- 
je skromna mrówcza praca i zapobiegliwość 
zarządu, który potrafił środki te własną pra- 
cą zdobyć i tylko przy 1400 zł. zapomóg, 
budżet ten bezdeficytowo zrealizować na- 
wet w tak cieżkim okresie kryzysu gospo- 
darczego i przyjść jeszcze przy tem z po- 
moca pokrewnymi organizacjom, jak Liga 
Morska i Rzeczna, Komitet Pomocy Bezro- 
botnym, oraz przyczynić się do  odremon- 
towania kościoła po-Bernardyńskiego i ufun 
dowania łodzi podwodnej „Odpowiedź Tre- 
viranusowi“ 

Dowiaduiemy się obecnie, że Sekcja Ar- 
tystyczna, nawiązując do już ustalonej tra- 

fcji, kiedy to na przyjazd do Słomina Pier- 
'wszego Obywatela kraju, Dostojnego  Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej — dała Тазсупща 
ce przedstawienie pod odkrytem niebiem, z 
udziałem około 360 osób p.t. „Odpust w 
Żyrow'cach*, (pióra Walerjana Charkiewi- 
cza) -— z udziałem artystów polskiego Radja 
z Wilna na czele z p. Hohendlingerówną, 
oraz w dniu 3 maja 1930 r. — „Kościuszko 
pod Racławicami" -- pod odkrytem niebem 
z udziałem piechoty i artylerji, oraz kawale- 
«ji w ówczesnych narodowych strojach w 
ilości +00 osób, — już własnemi siłami sek- 

cji i. miejscowego garnizon, — obecnie za- 
pawiadaja nam olbrzymie płakaty  posta- 
wienie w dniu 3 maja r. b. również pod od- 
Ach niebem olbrzymiego widowiska p. t. 
„Obrona Olsztyna” WŁ. S roko 

- Wykonawcom i inicjatorom tak olbrzy- 
mich pomysłów, życzymy powodzenia i wy- 
trwania, nadmieniając, że do sprawy dzia- 
łalności T-wa jako całości, tudzież Sekcji 
Artystycznej — jeszcze powrócimy w sensie 
przyjemnym dla nas, a stanowiącym nie- 
wątpliwie chlubna kartę w dziejach T-wa. 

OSZMIANA 

‚ — Zakup koni. Sława o koniu oszmiań- 
skim, była znana już oddawna. Husarja pol 
ska, jako ciężka jazda, posiadała konia 
typu, jaki obecnie najczęściej spotyka się 
na terenie powiatu tutejszego, a obecnie 
jest kupowany do wojska — do artylerji 
lekkiej. 

„Konia oszmiańskiego można bvło spot- 
xać przed wojną na ulicach Berlina, w ar- 
mjach państw ościennych, ba, nawet Tur- 
cja i ta sprowadzała do swej armji konie 
ż powiatu Oszmiańskiego. Ale co dziwniej- 
sza, wojna światowa niejako zgarnęła z 
terenów tutejszych wszystek  materjał po- 
ciagowy; przed dwunastu laty, można po- 
wiedziec, nie było ani jednego porządnego 
konia, porównując zaś z chwilą obecną, wi- 

    

  

dzimy, że mamy nadmiar koni i szukamy jęte. 

    Wilno — Wilnu 
Dziś o godz. 12 na uroczystem po- 

siedzeniu Rady Miejskiej. zostanie 
wsęczona nagroda artystyczna miasta 
Wilna pierwszemu laureatowi wileń- 
skiemu — profesorowi Ferdynandowi 
Ruszczycowi. 

Niezawodnie, jest to odznaczenie 
wielkie, bardzo wielkie i zaszczytne 
i nie ulega najmniejszej watpliwości, 
że w gronie wileńskich małarzy  Ru- 
szczyc zajmuje pierwsze miejsce, jako 
artysta o wiełkim talencie i olbrzymich 
zasługach. 

_ Prof. Ruszczyc rzetelnie zasłużył 
2 ppsrode, ale — i znacznie ją prze- 
rósł, 

Na jakimkołwiek bądź gruncie F. 
 Rmszczyc może być uważany za wiel- 

kiego artystę-malarza, którego imię 
nadługo się utrwali w dziejach polskiej 

sztuki, ` : 
„Gdzieindziej można mierzyć E. 

Puszczyca rniarą, którą się mierzy ar- 
tystów, można porównywać go z inny- 
mi twórcami, oceniać przedewszyst- 
kiem podług wartości , kilkudziesięciu 
iego płócien. 

W Wilnie 'trzeba zastosować do k. 
Ruszczyca inną miarę, trzeba ogarnąć 
go całego, jakim jest on tylko na grun 
cie wileńskim. 

„Ferdynand Ruszczyc* — znaczy 
w Wilnie nietylko: artysta, profesor 
Uniwersytetu, członek przeróżnych nau 
kowych, artystycznych i społecznych 

rynków zbytu, gdyż to jest gwarancją po- 
wodzenia dalszej hodowli. - 

/ zego, Koło Hodowców. Ko 
у starania ku zdobyciu rynku 

0, ponadto zrobiono reklamę na 
kim, wysyłając 12 roboczych ko- 

    

   

  

  

ni na wystawę — Targi do Verony, gdzie 
konie zrobiły b. dodatnie wrażenie, dowo- 
detn czego 7 koni zostało zakupionych do 
włoskiej artylerji. 

Jedynie zamiłowanie rolników do kodo- 
wii koni mogło wskrzesić hodowlę w tak 
krótkim czasie. 

Postęp hodowli leży na sercu tutejsze- 
go Koła Hodo w Koni, które ma jedno 
z zadań — wynaleźć rynki zbytu na mate- 
rjał «oński. W tym cełu został nawiązany 
stały kontakt z szefem Zakładu Remontu 

   

  

   

Koni M. S. Wojskowych p. pułkownikiem F. 
Rozwadowskim, który jest członkiem hono- 
rowym n 0 Koła, dzięki czemu Woj- 
skowa Komisja Remontowa zjeżdże' kilka 
razy do roku na teren powiatu Oszmiań- 
skiego. Tak, w roku ubiegłym sprzedano 
do wojska 112 koni na sumę 116.000 zł. 

W dniu 15 i 16 kwietnia r. b. w Oszmia 
ше 1 17 kwietnia w Smorgoniach, Wojsko- 
wia Komisja Renioutowa zakupiła 60 koni 
— na sumę 52.200 zł. przeważnie do lek- 
kiej artylerji. 

Swa obecnością zaszczycił powiat szef 
zakładu pułkownik Rozwadowski, który prze 
konał się naocznie, że pomimo wywiezienia 
z terenu pow. w ciągu 1930 r. przeszło 800 
koni, to jednak hodowcy ieszcze mają ko- 
nie i dła wojska. 

Zawdzięczając sprężystej działalności in- 
spektora hodowli koni p. mjr. M. Kirjackie- 
go i agronoma powiatowego p. W. Perepecz 
ki, zakup koni odbył się nadzwyczaj spraw 
nie, gdyż zostały poczynione wszelkie udo 
goduienia, aby Komisji Remontowej ułatnić 
pracę. Komisja widząc dobry materjał koń- 
Ski w powiecie, oraz wszlkie dogodności, 
przyrzekła swój przyjazd na czerwiec. 

Wobec powyż 0, Koło Hodowców Ko 
ni projektuje w czasie zorzanizować 
pokaz koni, aby owa Komisja Remon 
towa mogła zapoznać się z całokształtem 
hodowli koni w powiecie. 

Koło Hodowców Koni 
w Oszmianie. 

GŁĘBOKIE 

— |-sza Głębocka Drużyna Harcerska 
„Przygotowawcza“ im. Zawiszy Czarnego. 
W dniu 17 lutego 1928 r. na terenie gimna 
zjum Unji lubelskiej w Głębokiem, została 
zorganizowana drużyna harcerska przez 
drubnę Władysławę  Muzolfową. Drużyna 
stopniowo się rozwija i już w r. 1928 wy- 
syła dwóch harce na kurs zastępowych 
horagwi Wileńskiej. 
W r. 1029 zastęp w liczbie 8-miu har» 

cerzy wyrusza na zlot harcerski w: Pozna- 
niu, gdzie zwiedza Powszechną Wystawę 
Krajową. W tymże roku wydaje pierwsze 
pisemko — jednodniówkę harcerską „Po- 
budkę” ku uczczeniu swej rocznicy. 
W r. 1930 w Ignalinie, nad jeziorem „Bał- 

tis" urządza pierwszy obóz drużyny, w któ 
rym przebywa 18 harcerzy, qdzie poznają 
życie harcerskie i zdobywają wyższe stop- 
nie harcerskie. 

   

  

    

  

    

   
   

  

Drużynowy odbywa obóz  instruktorski 
Ken,endy Chorągwi Wileńskiej. 

Rok 1931 zastaje pracę w. zmożonem | 
tempie. Przy drużynie organizuje się groma 
da Wiłczat, która jest uzupełnieniem druży- 
ny harcerskiej. 

Drużyna zdobywa kwalifikacje: w r. 
1028 — próbną „C”, w roku 1929 — przy- 
getowawczą „B* i w r. 1930 — przygoto- 
wawczą „В“. Miejmy nadzieję, iż r. "1931 
przyniesie jej kwalifikacje „A”. 

Drużyną opiekuje się, prócz Opieki Szkol 
nej, Koło Przyjaciół Harcerstwa, które 

   

    
    

oprócz opieki morałnej wspiera ja także i PA 
ntaferjałnie, » 

BORUNY 

— Owocna praca oddziału ZPOK w Bo- 
vunach, W okresie stałego narzekania na 
„złe czasy” i „złych łudzi* z przyjemnością 
skonstatować należy fakt, iż na szczęście 
nie brak jednakże. ludzi pracy, którzy w 
najtrudniejszych nawet warunkach podejmu- 
ja piekny czyn społeczny. Przykład tego 
widzimy w oddziałach Związku Pracy Oby 
watełskiej Kobiet w Borunach. Zorganizo- 
wany w dniu 8 lutego r. b. w następującym 
składzie zarządu: prezeska p. J. . Lurowa, 
iwiceprezeska — p. ]. Jeleniewska, sekretar- 
ka p. W. Markowska, skarbniczka — p. B. 
Stankiewiczowa, niezwłocznie przystępuje 
do pracy, wyniki której z radością należy 
powitać. W dniu I9III Zarząd Z.P.OK. 
urządził przedstawienie amatorskie, dochód 
z którego został całkowicie przeznaczony na 
rzecz niezamożnej dziatwy szkoły powszech 
nej w Borunach. 35 dzieci otrzymało nowe, 
przyzwoite ubranka, co dla obdarowanych 
było prawdziwem dobrodziejstwem. W dniu 
29-Ш Zarząd Z.P.O.K. zorganizował wiec 
kobiet (około 50 osób), na którym przema- 
wiala prezeska p. J. Lurowa, zachęcając ko 
biety wiejskie, hy zapisywały się do od- 

działu, „co odniosło ten skutek, iż z miejsca 
11 kcbiet zapisało się do Związku. Nastąpi- 
ło później rozdanie wspomnianych ubranek 
co zarówno przez dzistw. С д 

SĘ о a w 

Premjer Mikołaj Jorga 
W 23 RGKU ŻYCIA PROFESOREM 

Jvowy prezydent ministrów w Ru- 
munji, to człowiek nadzwyczajnej ener 
gji, uczony światowej sławy, autor 
licznych dzieł historycznych, drama- 
tycznych i poetyckich, wybitny przed- 
stawiciel rumuńskiej nauki i rumuń- 
skiego życia kulturalnego wogóle. Po 
strdjach uniwersyteckich w Jassach, 
Paryżu, Berlinie i Lipsku został w ro- 
ku 1893 (w wieku lat 22) promowa- 
ny na doktora filozofji na uniwersyte- 
cie lipskim. już w następnym roku po- 
wołany został w charakterze profeso- 
ra na katedrę historjj powszechnej 
uniwersytetu bukareszteńskiego. Był 
to zapewne najmłodszy profesor; liczył 
bowiem wówczas 23 lata. W tym cza- 
sie też rozpoczął swą działalność pu- 
oliczną. Zostaje wybrany przewodni- 
czącym założonej wówczas „Ligi Kul- 
turninej' a stanowisko to zajmuje do- 
tychczas Stowarzyszenie to, mające na 
celu jedność kuliuralną wszystkich ru- 
murów, grupuje obecnie najwybitniej- 
szych pracowników kulturalnych i od- 
„grywa wielką rolę w kulturalnem życiu 
rumuńskiem. 

W czasie swej działalności uniwer- 
syteckiej, powierzono mu wychowanie 
ówczesnego następcy tronu rumuńskie- 
go a dzisiejszego króla Karola II. Jor- 
ga wszczepiał zainteresowanie się 
życiem ludu j kulturą rumuńską. O ile 
król Ferdynand, ojciec Karola, był po- 
chodzenia niemieckiego, to Karol jest 
ciałem i duszą Rumunem. 

Bezpośredni udział w życiu poli- 
'tycznem wziął Mikołaj Jorga w roku 
1907, kiedy wybrany został posłem 
partji narodowo-demokratycznej. Póź- 
niej stał się przywódcą tej partji. Wy- 
bitną role odegrał on w czasie wojny 

światowej. Wspólnie z przywódcą 
liberałów [. Bratianu i przywódcą kon- 
serwatystów Take — |опезси praco- 
wał w kierunku utrwalenia przyjaźni 
w stosunku do Wielkiej Koalicji i on 
też przyczynił się do zwycięstwa tego 
kierunku. W ciężkich czasach wojen- 
nych, zwłaszcza w r. 1917 i 1918 Jor- 
ga pracował jako dziennikarz i jako 
przedstawiciel rumuńskiego życia naro 
dowego, dodawał otuchy i wzmacniał 
wiarę ludu w zwycięstwo rumuńskiej 
sprawy. 

Powojenne stosunki polityczne w 
Rumunji, uniemożliwiały  Jordze wy- 
korzystanie swych doświadczeń i sze- 
rokiego przeglądu. Jego zdanie jedna- 
kowoż zawsze uznawano nawet w ko- 
łach, jego ideowych przeciwników. 
W swej działalności naukowej ograni- 
czał się do *historji rumuńskiej z 
uwzględnieniem państw sąsiednich 
dla stwierdzenia ich wpływu na Ru- 
munów. Opublikował cały szereg prac 
w tej kwestji, jak: „Historja stosun- 
ków rosyjsko-rumuńskich", „Historja 
stosunków serbsko-rumuńskich ', „Hi-- 
storja stosunków grecko-rumuńskich'*. 
Po wojnie wydał „Historję stosunków 
czesko-rumuńskich'. Prof.. Jorga jest 
uznanym autorytetem w historji Tur- 
cji. Życie kulturalne swego narodu 
opisał w „Historji rumunskiejsztuki“, 
„NMistorji rumuńskiej literatury", „Hi- 
storji rumuńskiej prasy' i „Historji 
rumuńskiego stanu rolniczego”. Wy- 
dał on jeszcze cały szereg innych cen- 
nych publikacyj. Pisał również utwory 
dramatyczne na tle historycznem. Jego 
twórczość poetycka odznacza się wy- 
bitnym klasycyzmem i czystością ję- 
zyka. 

  

  

ZAWITAŁO SŁONECZKO! 
Już nadeszły ostatnie nowości letaie jak: 

Georgette, Mouślin de-lainy i Markizety des. 
Jedwabie sztuczne, krepony, perkale 

K. RUTKOWSKI | JJ. DOMAGAŁA 
Wilno, Wielka 47. Tel. 14-02. = 

Sir Eryk Drummond w Berlinie 
Generalny sekretarz Ligi Naro- 

dów sir Eryk Drummond przybywa 
do Barlina, gdzie zabawi kilka dni, by 
z ministrem spraw zagranicznych dr. 
Curtiusem odbyć konferencję w spra- 
wie prac majowej sesji Rady Ligi Na 
rodów, której — jak wiadomo — prze 
wodniczyć będzie dr. Curtius. Cho- 
dzi tu głównie o ustalenie miejsca 
przyszłej międzynarodowej konferencji 
rozbrojeniowej. Barcelona, która aż do 
wybuchu rewolucji w Hiszpanii, usil 

Zdrojowisko w 

Druskieniki 
adininistracji Dep-tu Służby Zdrowia pow. Gro- 

dzieński 18 klm. od stacji kolejowej. Szosa — autobusy — ta- 

ksówki. Położone nad Niemnem w otoczeniu rozległych lasów so-. 

snowych i malowniczych jezior. Kąpiele: solankowe (nowe źródło 

wysokiej wartości), kwasowęglowe, 

Elektroterapia, Inhalatorjum. Nowe urządzenia lecznicze na pozio- 

mie współczesnej nauki i techniki. Pierwszorzędny Zakład stoso- 

wania słońca, powietrza i ruchu. 

dowe. Plaża na wyspie niemeńskiej . Spacery na łodziach. Rybołó- 

stwo. Grzybobranie. Zdrowo, zacisznie, przestronnie i tanio. Sezon 

trwa od 15 maja do 30 września 

es009060060906809906Q035©0600 
ę, jak i przez ro- meruje obecnie pismo „Praca obywatelska“ szczać, że tak pięknie zapoczątkowana pra- 

nie starała się, by w niej odbyła się 
ta konferencja, obecnie nie wchodzi 
w rachubę. Przeciwko Londynowi wy- 
powiada. się Francja, która najchęt- 
niej widziałaby Genewę, jako miejsce 
konterencji. Nie chodzi jednak tak da 
lece o ustalenie miejsca międzynarodo 
wej konferencji rozbrojeniowej, ile o 
caly szereg kwestyj, połączonych z 
prawidłowym jej przebiegiem. S$ 

borowinowe, Hydropatja, 

Jedyne w Polsce kąpiele kaska- 
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dziców z najwyższa radością zostało przy- i zabiera się do pracy kułlturatno-oświato- ca rozwinie się dalej pomyślnie i nie każe 
Zarząd Z.P.O.K. w Borunach — ргепй- 

organizacyj, kawaler takich a takich 
orderów, — „Ruszczyc* w Wilnie zna- 
czy coś więcej, lecz co? — niespo- : į 
sót, dokładnie określić. 

. Trudność powstaje dlatego, że 
nie tyle Ruszczyc jest w Wilnie, ile 
Wilno jest w Ruszczycu!.. 

Niema człowieka, któryby repre- 
zentował Wilno tak pięknie, dokładnie, 
godnie i wszechstronnie, jak to robi 
Ferdynand Ruszczyc. 

_ No bo właściwie jest On uosobie- 
niem Wilna, bo w Nim, jak w soczew- 
ce skupiły. się zasadnicze cechy Wilna. 
„Wilno“ jest zjawiskiem odwiecznem 
i mezmiennem, pomimo wciąż się zmie 
niające pozory. | 

Wilno jagieliońskie, w którem jak 
stwierdzał bezstronny świadek poeta 
i prawnik Piotr Rojzjusz, — „w dzień 
panował król, w nocy zaś — złodziej”, 
miasto, włoskiego przepychu i litew- 
skiej nędzy; —- Wilno decydujących 
walk religijnych i nieoczekiwanych 
prób unijnych różnych wyznań; — 
Wilno barokowe, niema! tylko w przer 
wach pomiędzy jedną a drugą bitwa 
wznoszące wspaniałe świątynie; — 
Wilno wiosny Uniwersytetu; Wilno 
okresu rządów Murawjewa — ma jed- 
nak pewne stare cechy, zaznaczają- 
ce się wyraźnie, choć w coraz innych 
formach. 

Podstawową cechą wiecznego Wil 
na, jest wybujałość uczuć. Nic dziw- 
nego: tu, na tych właśnie ziemiach 
krzyżowały się różne wpływy, ścierały 
się różne kultury. „ wznioślejszym. 

wej aa terenie wiejskim. Należy przypu- 

I dotychczas daje się nieraz posły- 
ć jakieś echa czasów pogańskich, 

eś głosy, dolatujące z dumnych, 
ch republik ruskich — z Nowo- 

grodu, z Pskowa, lub z „macierzy 
grodów ruskich * — Kijowa, a jedno- 
cześnie jakie miasto jest tak niero- 
zerwalnie związane z Krakowem, jak 
Wilno, — i czy nie Hiszpanom, Wło- 
chom i inńym „niemcom*  zawdzię- 
czamy niejedno dzieło sztuki, niejeden 
wysiłek kulturalny. 

Dłatego też Wilno wypowiada się 
— w religji, sztuce, literaturze bardzo 
zdecydowanie, bezkompromisowo i z 
wielkim rozmachem: barokowo — w 
znaczeniu najszlachetniejszem, no i— 
nieraz — ujemnem nawet! 

7. tej cechy wypływa druga, któ- 
rej rozwojowi sprzyjały warunki poli- 
tyczac: - buntowniczość, kanciastość 
przy pozornym nieraz braku tempera- 
mentu. 

I wreszcie cechę trzecią, tak zro- 
zumiałą w kraju „łąk zielonych i pa- 
górków leśnych' -— jest bezgranicz- 
ne przywiązanie do ziemi. 

Mówię, naturalnie, o Wilnie wiecz 
nem, Wilnie idealnem. I któż, jeżeli 
nie Ruszczyc, może być nazwany je- 
go reprezentantem? 

Jest Ruszczyc artystą, żołnierzem 
i budowniczym w jednej osobie. Jego 
dzieła są — czynem. 

Nie znaczy to bynajmniej, iż talent 
swój podporządkowuje chociażby naj 

programom i sztukę 

  

    

czekać dłużej na piękne wyniki  Ignotus. 

oddaje w służbę tendencji, nawet naj- 
szlachetniejszej. 

Nie. Ruszczyc jest tylko sobą. 
Jest na tyle odważny, że może po- 

zwolić sobie na wielką szczerość, jest 

na tyle mocny, iż stać go na gorącą 
miłość. 

Ma w sobie ducha Wilna, więc 

jest wybujały, rozrzutny, po wielko- 

pański, aż nierozsądnie hojny w sza” 

fowaniu swym talentem, w sposobie 
artystycznego wypowiadania. się!.. 

I nie.byłby Ruszczyc Wilnianinem 

z Bożej łaski, gdyby nie znalazł dla 

siebie miejsca w Krakowie!.. 
Działalność Ruszczyca: w Krako- 

wie, ale .dla Krakowa i Wilna, jest 
jeszcze jednym dokumentem duchowej 
łączności tych dwu polskich miast. 

Roli Ferdynanda Ruszczyca na 
gruncie wileńskim niesposób ująć w 
paru słowach. 

Na stałe osiadł w rodzinnem Wil- 
nie w r. 1908, czyli w latach, kiedy 
garstka entuzjastów zaczęła odgrzeby- 
wać polskość z popiołów zgliszcz... 

Jako artysta o wielkim talencie i 
wybitnej kulturze, jako Europejczyk 
czystej krwi, jednocześnie tkwiący ca- 
ła dusza w ukochanej ziemi, — był 
Ruszczyc osamotniony. 

Musiał sam nawiązać łączność z 
odchodzącą w niepamięć świetną prze- 
szłością wileńskiej szkoły malarskiej 
Smuglewiczów i Rustenów -— i musiał 
nietylko wyciągać dłoń ku nieznanej 
przyszłości, lecz przyszłość tę —— two- 
rzyć!.. 

W WIRZE STOLICY. 
ŻYWIOŁOWA KATASTROFA 

Przyjemnie byłem połechtany, wchodząc 

wczoraj do Adrji. Z paru stolików naraz 

zasygnalizowano mi. — Halo! panie Karolu, 
chodź pan do nas! 

— „Urok mój jest nieprzeparty* — po 

myślałem —  wzrastam w popularność* — 

. przysiadłem się do najliczniejszego towa- 

rzystwa. 

— No! — zawołali wszyscy, — co sły- 

chac w Wilnie? 

Be muszę dodać, że wi Wilnie mają mnie 

za warszawiaka, a w Warszawie uchodzę 

za rodowitego wilnianina. 

—— Cóż, nic nadzwyczajnego .... 
— lak to? a powódź? lakie wieści? O- 

powiedz pan, czy bardzo straszno, ile ty- 
sięcy ofiar? 

— Eeeee, nie; jeden saper wpadł do 

wody i dostał kołem ratunkowem po łbie, 

ale go zaraz wyciągnęli. 

„—. А to zawalenie się góry Bekieszowej, 

cóż to jest? 
- Ta góra, to takie wysokie wzniesie - 

nie, woda podmyła — więć ziemia zaczęła... 

-— Czy duże !udzi zwaliło się do rzeki 
razem z górą? 

— Eeeee, nie; tam ludzie nie mieszkają, 

jedno drzewo spadło.... 
— Po ulicy Zygmuntowskiej jeżdżą łód- 

kani, całe miasto jest więc pod wodą? 

-- Eeeee, nie; ta ulica jest nad samą 

Wilją i dlatego... 

-— Boże! co to za idjota! — westchnął 
szczery jak zawsze Bożek, — nic pan nie 
wiesz o katastrofie i najwidoczniej nic nie 
widziałeś! 

— Eeeee, bo istotnie, jak byłem ostatni 

raz w Wilnie, żadnej katastrofy nie zauwa- 

  

łaścicieli jezior 
Uwadze uż Kotwówi 
Gospodarstwo rybne w Lubowie (pow. 
Wil. Trocki) posiada do sprzedania 
50.000 sztuk zarybku (100 szt. waży -1- 

1 kilo) Karasla Selekcyjnego. 
Szczegóły i korespondencja: Wilno, 

Portowa 23, K. Ślizleń. 

Zanim znajdzie się pod 
gilotyną 

Piotr Kiirten, sławny „upiór z 
Diisseldorfu'' , którego proces właśnie 
się odbywa, nigdy nie marzył w swo- 
jem życiu, aby mu się tak dobrze dzia 

  

ło, jak obecnie. Cela więzienna jest 
dla niego „krainą obiecaną”, ponie- 
waż władze sądowe niemieckie drżą 
na samą myśl, że mógłby odwołać 
swoje zeznania, albo popełnić samo- 
bójstwo. 

Podczas śledztwa dawano mu 
więc wszystko, czego sobie życzył, do 
jedzenia, picia i palenia, a Kiirten, ze- 
psuty tem traktowaniem, żąda tego 
samego także i obecnie. 

Spełniając te żądania, władze wię- 
zienne ustawiły mu w celi zamiast 
tapczana, dobre łóżko z siatką spręży- 
nową, materacami i watowaną kołdrą. 
Kii:ten nie chce nic innego jeść, tylko 
najlepsze potrawy z pierwszorzędnej 
restauracji w Diisseldoriie. Wprawdzie 
prawo pozwala mu na to za swoje 
pieniądze, ale ponieważ bandyta ich 
nie ma, państwo musi płacić za dostar 
czane-mu smakołyki, w obawie, aby 
nie rozpoczął strajku głodowego. 

Kiirten w więzieniu nabrał też ko 
kielerji. Zamawia sobie codziennie 
fryzjera i to nietylko do golenia, ale 
również do układania loków jego fry 
zury, zapomocą gorącego żełazka. My- 
je się tylko ciepłą wodą i najwytwor- 
niejszemi mydełkami toaletowemi, a 

na chwilę, wolne od rozprawy, sądo- 

wej, każe sobie przynosić najnowsze 
wydawnictwa księgarskie, zwłaszcza z 
zakresu historji sztuki, jak się zdaje 
jednak, głównie dla ilustracyj i to 
przedstawiających nagie postacie ko- 
biet. 

Jedno tylko przypomina Kiirteno- 
wi, że jest w więzieniu, a mianowicie, 
jego cela tak jest przebudowana, aby 
go można było obserwować bezustan- 
nie i ze wszystkich stron, żeby sobie 

jakiejś krzywdy nie zrobił, zanim się 

zdąży go skazać na powieszenie. 

I tworzył... Stworzył nawet: zor- 
ganizowanie Wydziału Sztuk Pięknych 
na Uniwersytecie było nietylko wskrze 
szeniem najświetniejszych wileńskich 
tradycyj, ale i koroną wysiłków Ru- 
szczyca — artysty, obywatela, Polaka. 

Dzisiaj, na uroczystem  posiedze- 
miu Rady Miejskiej artysta malarz 
Ferdynand Ruszczyc otrzyma nagrodę, 
nagrodę zaszczytną. 

Będzie to wyrazem uznania za trudy 
które poniósł artysta w służbie sztu- 
ki. Ale i dziś, w przemówieniach przed 
stawicieli miasta i społeczeństwa Z0- 
staną niezawodnie podkreślone olbrzy- 
mie zasługi, jakie położył prof. F. 
Ruszczyc dla miasta i kraju. : 

Dziś więc Wilno, reprezentowane 
przez swych oficjalnych  przedstawi- 
cieli, złoży hołd  Wilnu —* nosobio- 
nemu w postaci wielkiego artysty!... 

4 W. Ch. 
AR w 

PROFESOR FERDYNAND RUSZCZYC 

Utodzon$ w BOhdanowie, pow. Oszmiań- 
skiego, 10 grudnia 1870 r. gimnazjum  kla- 
syczne ukończył ze złotym medalem w Miń- 
skuiw r 1 wstąpił na Wydział Prawa 
Uniwersytetu w Petersburgu. Po dwuletnich 
studjach na prawie przeszedł jednak do Aka 
demii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 
r, 1897, jako uczeń znakomitego profesora 
Kaindży. 

W celu dalszych studjów artystycznych 
odbył szereg podróży nad morze Czarne 
(Krem), na wyspy Rugję i Bornholm, oraz 
zwiedził Niemcy (Berlin, Drezno, Mona- 
chitm), Belgję, Francję, północne Włochy, 
Szwajcarję, Wiedeń. 

Po powrocie osiadł wi rodzinnym mająt- 
ku Bohdanowie, intensywnie pracując i wy- 

  

  

żyłem -— coprawda byłem tam pół roku te- 

mu. 
W tej chwili wszedł Franio Bujda - Ple 

ciuchowski. Był caiy mokry; — „biedak, — 

pomyślałem, — wybrał się bez palta i zła- 

pał go ten deszcz nieznošny““. Franio rzu- 
cił się ku nam: 

— Powiadam wam, wracam wprost z 

'Wilaa. O, jeszcze m mokry od tej Wilji. Co 

się tam dzieje! Co dzieje!! 
— No, no, opowiedz, 

się wszyscy. 

— Ulice zamieniły się w rzeki. Nowa 

Wenecja. Autobusy chodzą, ale okien pod 
groźbą kary 5 - złotowej otwierać 'nie wol 

no, — woda wilałaby się zaraz do środka. 

Spółdzielnia uradowana:  Trotuary zalane, 

piechotą chodzić niepodobna, wszyscy je- 

żdżą Bramy pozamykane, stróże w ten spo 
sób bronią swe podwórza przed groźnym 

żywiołem: dużo kucharek, miast drałować 

rano na targ, wychodzą na balkony z węd 

kami i cyp, - cap — łowią ładne okazy, 

jedna w moich oczach ciurnęła dwukilowe- 
go jesiotra. Na Mickiewicza obsługa Geor- 

ges"a zaciągnęła wielką sieć — pojmano 
kilka łososi, prosto z rusztu. 

Siedzę wieczorem w teatrze na Pohuian- 

ce — nagle coś mokro! To woda aż na sa- 
lę się wdarła. Krzyk, panika, ale Zełwero- 
wicz wybiegł przed kurtynę i poprosit pub- 
liczność o przeniesienie się na balkon i ga- 

lerję. Tak też zrobiono — przedstawienie 
ukcńczono, teraz rewolucja w cenach  bile- 

tów.  galerja najdroższa, parter dla bieda- 

ków, 1--szy rząd 50 groszy, ale zato wody 

równo de siedzenia. 

W restauracji Myśliwskiej wody na pół 

metra -— ale ogrzana. Dyrekcja nie może u- 

sunąć wody, — bo powódź, a więc przynaj 

mniei ogrzała ją przyzwoicie. Goście trzy- 

maja aogi w wodzie o temperaturze 24 

stopni -— to nawet zdrowo na odciski. 

A Sztrall wywiesił plakat: „Zapewnia 

się szanowną publikę, że woda przed doia 

niem kawy jest starannie filtrowana". Swo- 
ją drogą obniżył cenę pół - czarnej — pew 
nie! woda go już nie kosztuje! 

Magistrat jubiluje. Zapowiedział, że mia- 

sto przed upływem pół wieku. będzie ska 

nalizcwane i -— dotrzymał słowa. A jeźdnie 

asfaltowe —- naco? poco? Jak dobrze, że nie 
pchał pieniędzy pod wodę. I tak niktby ich 
teraz nie widział. 

Góra Zamkowa i Trzykrzyska- zalane. 

Tylko cypelki wystają. Na tych wysepkach 
urzęduje pogotowie, kilku lekarzy, policja. 

Trupy, spuchnięte ciała płyną ławą — poli- 

cja łapie je bosakami, wyciąga, doktorzy 

osłuchują: jeśli delinkwent żyje — dobra! 

dają mu wódki, czystą chustkę do nosa; jeśli 

stanowczy nieboszczyk — spychają znów 

do wody, niema miejsca na cmentarz.... 

— Niesłychane, niebywałe! Wiecie, po- 

jedziemy w niedziełę do Wilna, — zapropo 
nował Bolek. 

— Tak, tak, oczywiście -— byle 

nie spadła! 

— A ja pójdę do 

iekcyj pływania. 

— Chodźmy! Trzeba przyszykować 

do "irogi. 
Franio Bujda - Pleciuchowski też wstał, 

ale rozmyślił się i skierował do coctail - 

baru. Tak się udało zalewanie o zalanem 
Wilnie, że postanowił dla uczczenia okazji 

sam zalać kolejkę. Karol. 

woda 

się 
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syłając swe obrazy na wystawy krajowe. 
‚ № г. 1900 wszedł jako członek, później 
jako prezes — do krakowskiego tow. arty- 
stów polskich „Sztuka”, rozwijając na grun 
cie Tow. energiczną działalność. 

W r. 1904 został profesorem  warszaw- 
skiej Szkoły Sztuk Pięknych, której był jed- 
nym z organizatorów, po paru zaś latach 
zosta: powołany do Krakowskiej Akade 
mji Sztuk Pięknych na katedre pejzażu po 
śmierci Jana Stanisławskiego. 

- Pragnąc jednak całkowicie się poświęcić 
aa dla Wilna, w r. 1908 przeniósł się do 

iina i rozpoczął niezwykle intensywną 
Gziałalność we wszystkich dziedzinach ży- 
cia kulturalnego. 

Olbrzymie znaczenie pracy prof. F. Ru- 

    

Szczyca ocenili nawet Niemcy, którzy po- 
Święcili artyście jeden z ilustrowanych nu- 
merów pisma .Zeitung der X Armee" („F. 
Ruszczyc — numer”, 9-V 1917 r.). 

W r. 1919 F. Ruszczyć wszedł w skład 
Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Wileń- 
kiego i „biorąc wybitny udział we wszyst- 
ich pracach S, specjalnie "się za- 

jał zorganizowaniem Wydziału Sztuk Pięk- 
nych 

14-1X 1919. został powołany na profeso 
ra zwyczajnego, malarstwa w USB i otrzy- 
mał nominację dziekana Wydziału. 

W r. 1920, podczas inwazji bolszewic- 
kiej, wstapił do Armji Ochotniczej, oddając 
służbie narodowej swój talent i wiedzę. 

Po wyzwoleniu od bolszewików Wilna, 
wrócił na stanowisko profesora i dziekana 
U.S.B. 
_ Dorobek artystyczny prof. Ruszczyca 
jest olbrzymi; zasługi w dziele krzewienia 
kultury narodowej, szczególnie na gruncie 
wileńskim — nieoszacowane 

Treściwą monografję o F. Ruszczycu na- 
pisał i. Remer („W służbie sztuki* — AI- 
ma Mater Vilnensis — Nr. 5, oraz w od- 

bitce). Ъ 
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SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METE- 
OROLOGJI U.S.B. W WILNIE 

z dnia 24, IV. 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 762 

Temperatura średnia -l- 10 

Temperatura najwyższa -l- 15 
Temperainra najniższa -|- 

Opad w mm. — 

Wiatr: połudn.-wsch. 

Tenmdencja: bez zmian 

Uwagi: pogodnie 

WOJSKOWA 

— Termin ćwiczeń dła oficerów rezer- 
wy. Terminy ćwiczeń dła oficerów rezerwy 
piechoty ustalone zostały w roku bieżącym 
na trzy turnusy. | turnus rozpoczyna się w 
dniu 1 _ sierpnia rozpoczyna się w 
dnia 22-go czerwca ki ończy się w 
dniu 8 sierpnia i kończy się w dniu 17 wrze 
śnia. M turnus zaczyna się w dniu 5 paź 
dziernika i kończy w dniu 16 listopada. 

Celem umożliwienia wszystkim oiicerom 
rezerwy, którzy szostaną powołani w roku 
bieżącym na ćwiczenia, odpowiedniego przy 
gotowania się dowództwa pułków rozešlą 
wszystkim zawiadomienia Oo terminie ich 
powołania. Niezależnie od tych zawiadomień, 
przed ćwiczeniami oficerowie rezerwy otrzy- 
mają karty powołania. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersystetu. Dnia 27 kwietnia br. 

w poniedziałek o godz. 19 w Aut Kolum- 
nowej Uniwer. prof _ Uniwersytetu Jagiel. 
p. Władysław Konopczyński wygłosi — od- 
czyt p.t. „Unja czy zdrada" (układ Kiejdań 
ski 7 r. 1655). 

Wstep wolny dla wszystkich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Komitetu Woj. Wileńskiego 

LOPP. na dzień 10 maja rb. zwołuje Ža 
wozdawcze I zgromadzenie, które od- 
będzie się w lokalu biura LOPP-u przy ul. 
Magdaleny 4 o godzinie 18 6 wiecz.) Porzą 
dek dzieńny: 1) Zagajenie, 2) wybór pre- 
zydjum, 3) sprawozdanie zarządu z działal- 
ności za rok 1930, 4) sprawozdanie komisji 
rewizyjnej, 5) sprawy organizacji VIII Ty- 
odnia LOPP. 6) Referat „Nowe prace L. 
.P.P.* 7) wybory: a) uzupełniające do 

zarządu, b) komisji rewizyjnej, c) delega- 
tów na ogółne zgromadzenie LOPP-u, 8) 
wolne wnioski. 

— Komunikat Zwiazku Pań Domu. Zawia 
damiamv, że z przyczyn od nas niezależnych 
zebranie naznaczone na dzień 26 bm. pod 
tytułem „Dzień Dziecka" jest przełożone na 
10 maja. 

Donosimy również, że prace nad statutem 
Związku ora końca. 

W dniu 21, 22, 23 bm. odbył się w War- 
szawie Zjazd Komisji Organizacyjnej z 12 
istniejących już oddziałów Związku Pań Do- 
mu. U. 

Osoby praciace się zapoznać z projek- 
tem, statutu Związki mogą to uczynić w 
Setretarjacie w poniedziałki, środy i soboty 
od 5 — 7 Zamkowa 8. 

RÓŻNE 
"— Muftjat podaje do wiadomości muzuł- 

„man m. Wilna, że 28 kwietnia w pierwszym 
dniu Kurban Bajramu o godzinie 9 r. odbę 
dzie się w meczecie nabożeństwo. 

— Centralny Zarząd Polskiej Macierzy 
Szkołnej Z. W. Dorocznym zwyczajem zwra- 
ca się z wielką JE do Sz. Pań i Panów 
Nauczycielek i Nauczycieli o pomoc w dniu 
3 Maja, w zbiórce „Daru Narodowego". Pro 
simy szanowne nasze naluczycielstwo o ła 
skawe uświadomienie młodzieży o ważności 
tej zbiórki i zachęcenie, by w dzień 3-go 
Maja, na piersi każdego polskiego dziecka 
jaśniał znaczek Macierzy, świadczący, o zło 
u ofierze na rzecz oświaty. 

raczki, chorągiewki i nalepki, znajdu- 
jące się na składzie w biurze Polskiej Ma- 
cierzy — Wileńska 23 — 9. 

—Harcerski Kornitet Organizacyjny Wido 

  

wiska Ludowego p.t. „Zabicie Smoka - Ba- 
zyliszka* podaje niniejszem do wiadomości, 
że z powodu powodzi miasta -- widowisko 
zostaje przeniesione na dzień 24 i 25 maja 
(Zielone Świątki). 

Prograni nie ulega zmianie. Nabyte zna 
czki i bilety zachowują swoją wartość. 

Akademija bazyliszkowa w sali miejskiej 
(na Końskiej) odbędzie się, 

—- Wyjaśnienie Dyrekcji Poczt. W związ 
ku z niezgodnem z prawdą przedstawieniem 
powcdow zwolnienia ze służby Józefa Mickie 
wicza, b. dozorcy urzędu pocztowego w 
Słenirnie, podanem przez niego samego w 
nrzę 87 z dnia 17 IV. b. r. „Słowa”, "w 
wzmiance p .t.: „Panu prezesowi Dyr Poczt 
i Tciegraioów ku  łaskawej uwadze” 
uprasza się o zamieszczenie w najbliższym 
numerze redagowanego czasopisma — na - 
stępującego sprostowania: 

1) Tóześ Mickiewicz, b kontraktowy do 
zorca urzędu pocztowego w Słonimie zo- 
stał zwolniony ze służby za nadużycia służ- 
bewc, do których sam się przyznał wobec 
inspektora Dyrekcji, przeprowadzającego do 
chodzenia; 

2) Według własnego zeznania tegoż 
Mickiewicza nosił on w swoim czasie na 
czelnikowi urzędu poczt. w Słonimie węgiel, 
za co otrzymał wynagrodzenie za należytem 
pokwitowaniem, zaś do żadnych innych po 
sług nie był pociągany, ani on , ani jego 
rodzina; 

3) Wniesione przez Mickiewicza odwo 
łanie przeciwko zwolnieniu ze służby nie zo 
stało przez Ministerstwo Poczt i Telegra 
fów uwzględnione.. 

  

EIEZŻZES 
Inż. Żuchowicz. 

—- Resursa Rzemieślnicza w Wilnie. Z 
inicjatywy grona rzemieślników wileńskich 
powstała myśl założenia stowarzyszenia, któ 
re pod nazwą „Resursa Rzemieślnicza w Wil 
nie' miałaby za zadanie szerzyć pracę kultu 
ralno - oświatową wśród społeczeństwa rze 

mieślniczego. . 
W dniu 23 kwietnia br. odbyło się Or 

ganizacyjne Zebranie przy ud-ziale p. Wła- 
dysława Szumańskiego, prezvdenta Izby: Rze ° — 
mieślniczej, p. Jana Łazarewicza, dyrektora 
Izby Rzemieślniczej, p. Jana Wysockiego, 
dyrektora Spółdzielczego Banku  Rzmieślni- 
ków i Kupców Polskich w Wilnie, oraz 20 
starszych Cechów Wiłeńskich. 

Przewodniczył p. W. Szumański, sekre- 
tarzował p. Jan Łazarewicz. 

Po zaznajomieniu obecnych z ideologją 
Resursy, przewodniczący otworzył dyskusję, 
w której zabierali głos calv szereg osób 
stwierdzając, iż ze względu na brak w Wil- 
nie organizacji rzemieślniczej o charakterze 
kulturalno - oświatowym, gdyż Cechy i Zwią 
zek Cechów, spełniając swe zddania poru- 
szały zagadnienia Ściśle zawodowe — ko- 
uieczne jest założenie R«sursy Rzemieślniczej 
które wprowadzając czynnik _ kulturalno 
oświatowy, tak ważny wi życiu społecznem, 
dałaby możność podnieść poziom umysłowy 
rzemieślnika, oraz zapewniałaby godziwą roz 
rywkę i współżycie towarzyskie. 

Nastepnie odczytano statut opracowany 
przez Komisję Organizacyjną, którv został 
jednogłośnie przyjęty. 

Celem zaznajomienia szerszego _ społe- 
czeństwa rzemieślniczego z dotychczasowe- 
mi pracami Komisii Organizacyjnej postano 
wiono zwołać w dniu 26 bm. o godzinie 
12,30 liczniejsze zebranie w, lokalu Izby Rze- 
mieslniczej w Wiinie przy ul. Mickiewicza 23 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godzi- 
nie 2.30 ukaże się po cenach zniżonych peł- 
na napięcia tragicznego sztuka L. Andreje- 
wa „Ten, którego biją po twarzy” Wspa- 
niała sztuka ta ukaże się dziś po raz ostat- 
ni w sezonie. 

Wieczorem o godzinie 8 „W nocy ze Śro 
dy na czwartek” fascynująca sztuka Leo 
Lenza.ł Nowość ta, ciesząca się niezwykłem 
powodzeniem, schodzi z afisza ze względów 
tepertuarowych. : 
„ Dyrekeja Teatrów Miejskich zawiadamia 
że bilety zniżkowe i kredytowane są ważne 
do dnia I maja, po tym terminie zaś zostaną 
unieważnione. 

— Teatr miejsk: w Lutni. Występy Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego z Rygi. 

ziś teatr czynny dwukrotnie. Po południu 
o godzinie 3 ukaże się głośna sztuka Ostrow 

  

Reumatyzm i przeziębienia 
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 
tyłko miała nastąpić zmiana pogody, czu- 
łem cierpienia. Leczyłem się w najrozmait- 
szy sposób, lecz niestety, bezskutku. Nie- 
dawno temu, czytałem w gazecie o Togalu 

"1 choć mało miałem zaufania do tego środ- 
ka, to jednak zakupiłem jedno pudełko. Już 
po zażyciu . zawartości. tegoż, poczułem 
znaczną ulgę w bólach stawów przy naci- 
Skaniu pałcami. Zachęcony tym rezultatem, 
począłem regułarnie 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- 

leczył przy pomocy Togalu swą małżonkę 
z następstw ciężkiej prypy i niema wprost 
słów pochwały dla skuteczności działania 
Togalu. Podobne doświadczenia poczyniło 
wiele cierpiących, którzy z najlepszym skut- 
kiem przyjmowali Togal przeciwko reuma- 
tyzmowi, podagrze, bólom nerwowym i gło- 
wy, oraz przeziębieniom. Togal bowiem nie 
tylko uśmierza bóle, lecz w naturalny s] 
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 
myślne rezultaty. Przeszło 6000 orzeczeń 
lekarskich! Tysiące udręczonych, odzyskało 
dzięki Togalowi swe zdrowie. Spróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie tylko 
Togal. We wszystkich aptekach. 

OEROERETEZT OCE ZĘ BOO TT ETZO OC OYE REOTEWEDZ 

    produkcji i silniki Diesel'a w 

rolniczych. 

  

Kurskierowców samochodawychi seggc-=y. 
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH W WILNIE. 

6 maja rb. zostaną rozpoczęte zajęcia z nowemi grupami kan- 
dydatów na kierowcow zawodowych i kierowców - amatorów. 
Kurs 8 tygodniowy. Specjalnie uwzględnione wozy Krajowej 

zastosowaniu do samochodu. 
Opłaty znacznię zniżone. Informacje w Sekretarjacie Warsztatu 
Pań stwowej Szioły Technicznej ulicu Holendernia 12 tel. 1192 
Przy kursach warsztaty dla naprawy samochodów i traktorów 

  

Domy 
dochodowe, kamie- 
nice bez dekretu 
ńajkorzystniej do 
kupna przy małej 
gotówce poleca 

Dom H.-K. „Ža- 
ctheta“ Mickiewł- 

<ха 1, tel. 2-08.     
  

  

   Zakłady Ogrodnicze 
PAMIĄTKOWG 

poczta i st, kol, Pamiątkowo, pow. Poznań, 
połecają po cenach przystępnych: 

RÓŻE 
` DALJE 
Wysadki truskawek 

        
        

    

    
  

Aa nm 

Wiosenn 

ciepły i słoneczny 
w Zaleszczykach 
Pensjonat „Zofija“ 
juž otwarty 20 po- 
kojów ładnie urzą 
dzonych z balkona- 
mi, elektrycznością, 
w pobiiżu piaży. 

Kuchnia wykwintna 
i dejetetyczna. Ce- 
ny na pierwszy se-   zon_ zniżone. 

  

   
KU i 

we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środza od odcisków 

Prow. A. PAKA 

     

  

      

SŁ O 

skiego „l.as*. Wieczorem o godz. 8. „Do- 
bra wróżka" komedja F. Molnara. Obie te 
sztuki w swietnem wykonaniu artystów ro- 
syjskich staną się prawdziwą atrakcją dla 
szerokich sfer publiczności wileńskiej. 

W. poniedziałek „Biała gwardja* Bułha- 
kowa. 

— Jutrzejsza premjera w teatrze na Po- 
hulance. Wystepy J. Kurnakowicza, Jutro 
premjera doskonałej komedji W. Rapackiego 
„W czepku urodzony* ze świetnym artystą 
scen stołecznych, Janem Kurnakowiczem w 
roli Frania. Znakomity artysta zalicza tę rolę 
do najlepszych w! swoim repertuarze. 

Ceny miejsc zwykłe, przy ważności bi- 
letów zniżkowych i kredytowanych. 

—- Jubileusz dyr. A. Zelwerowicza. Dnia 
5 maja br. odbędzie się w teatrze na Po- 
hulance obchód 30-lecia pracy scenicznej 
dyr Aleksandra Zelwerowicza. Wystawioną 
zostanie najnowsza komedja F.  Molnara 
„Wróżka i adwokat", w której dyr. Zelwe- 
rowicz odtworzy rolę dyr. Sporuma. 

   
Ś TABLICE GOTOWYCH ILOCZYNÓW 

LICZB DOWOLNYCH 
czyli 

zamiast mnożenia 
tylko sumowanie iloczynów 

zamiast dzielenia 
tylko odejmowanie 

Wydawnictwo podręczne w pracy 
buchalterów i rachmistrzów 

opracował JÓZEF ZGIERSKI 
a“ Do nabycia we wszystkich ksi garniach 

 ZOWEERZZEZÓE TY TORRESA S INSANE 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Na Zachodzie bez zmian, 

Casino — Pieśniarz gór. 

Pan — Indyjski grobowiec 
Światowid — Diana 

Stylowy — Jakichi drwal 
Lux — Djablica z Trypolisu. 
Kiro Miejskie — Romans kadeta. 
Ignisko — Niewolnica miłości, 
Heljos —- Monte Carlo 

W razie przeziębienia, kataru, zapalenia 

gardzieli, przy bólach nerwowych i łamaniu 

w kościach, należy dbać o codzienne, regu- 

larre wypróżnienie i w tym celu używać 

pół szklanki naturalnej wody  gorzkiej 

„Franciszka - Józefa". Żądać w aptekach i 

drogerjach. 320—0. 

  

    

  

  

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Przy rozładowywaniu braunin- 

ga postrzelił się w głowę. Nocy wczo- 
rajszej o godzinie 1.45 urzędnik cywil- 
ny 5 p. lotniczego w Lidzie, Bożyczko 
Franciszek zamieszk* , przy ulicy Ko- 
lejowej nr. 9 po powrocie z zabawy z 
Ogniska Kolejowego  roztadowując 
brauning beligijski kal. 6,35 przez nie- 
umiejętność spowodował wystrzał, о- 
trzymując powierzchowną ranę głowy. 
Wysłany na miejsce wypadku przodo- 
wnix Stasik z komisar. PP stwierdził 
że Bożyczko posiadał broń nielegalnie, 
a Bożyczkę odstawił do szpitala powia 
towego, skąd po nałożeniu mu opatrun 
ku przez dr. Jelca udał się do domu. 

-— Zlikwidowanie szajki ban 
dyckiej w pow szczuczyńskim. 
Ostatnio na terenie powiatu szczuczyńskiego 
została zlikwidowana szajka bandycka zło- 
żona z 5 opryszków. 

Banda ta działająca na terenie powiatu 
szczuczyńskiego i sionimskiego w czasie swe 
go istnienia dokonała 2 napadów rabunko- 
wych. 

‚ — Rabunek na szosie Si- 
niawka — Lubieniec. Onegdaj 
па przejeżdżającego z Siniawki do La 
chewicz na szosie Siniawka — Lubie- 
niec handłarzar Szmatami Samuela 

po- Chojnowskiego m-ca m-ka Lachowicze 
pow. Baranowickiego w odległości 4 
kim. od Siniawki kilku rabusiów napad 
ło i zapomocą pobicia i groźby zrabo- 
wano mydło, zapałki i grze- 

  

IM PRAWDZIWY RAJ!!! 
prawie, że za darmo stworzy sobie 

każdy. kto zakupi 

SORTYMENT DALJI 
złożony z Najpięknieiszych na Świecie 
Odmian, po najniższych cenach za 

Ё wyborowy towar 
10 dalji w 10 odmianach z nazwami 

ZŁ 16 
20 dalji w 10 odmianach z nazwami 

ZŁ 30. 
W tych samych odmianach i jakości 
10 dalji bez nazw 8 zł — 

„ э 15 zł — 
za pobraniem  pocztowem wysyłają 
Błudnickie Zakłady Ogrodnicze 

adres: Błudniki, woj. Stanisławowskie 

NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary 
gwarantowanej dobroci u GŁOWIŃSKIE- 
GO. Polecamy tweedy, na kostjumy f suk- 
nie, jedwabie sztyczne i perkale w pięk- 
nych deseniach, materjały mundyrkowe, 

UWAGA — WILENSKA 27 
AEL TAI 

"mioszkańcy gm. Hrycewickiej 

wo 33 

ZE ŚWIATA 7 76R50 DCU MOCKATONENCZNCONTORZARE 

MODERNIZACJA ZWYCZAJÓW 
PERSKICH. 

W dażeniu do medernizacji zwyczajów 
perskich, prasa tamtejsza prowadzi obecnie 
kampanję, nawołując Persów do przejmowa 
nia od Europy nietylko złych, ale i dobrych 
nywyknien. Pod tym względem zaleca się 
Persom stosowanie większej punktualności 
w sprawach i w odwiedzinach za przykła- 
dem narodów zachodnich. Okazuje się, że 
powaga osobista wymaga w Persji spóźnie 
nia się do urzędów i na wizyty. Jedno z 
pism perskich opowiada, że gdy w Europie 
jest tolerowana naogół punktua'ność w gra 
nicach od 10 do 15 minut, to w Persji pun- 
ktualnosč ta rozciąga się przynajmniej na 
dwie godziny. To samo powtarza się nie- 
tylko w życiu towarzyskiem, lecz i w sto 
sunkech gospodarczych, posiedzeniach pub- 
licznych i w stawianiu się do urzędów. 

2,776 MILJONERÓW W ANGLJI. 
Anglja posiada pomimo ostrego kryzysu 

imponującą jeszcze liczbę osób, dysponują- 
cych rocznie dochcdem od miljona złotych 
i wyżej: Otóż osób fizycznych, mających 
od 20 do 25 tys. Ł. rocznie dochodu, jest 
w Anglii — 930, od 25 do 30 tys. Ł. 
527, od 30 do 40 tys. L. — 571, od 40 do 
50 tys. Ł. — 261, cd 50 do 75 tys. Ł. — 
253, od 75 do 100 tys. Ё. — 104, a powyżej 
100 tys. Ł. — 130. W sumie zatem posia- 
da Anglja 2776 miljonerów, którzy dyspo- 
nują dochodem rocznym w wysokości od 
jednego do 4 i więcej miljonów złotych 

Świadczy to wymownie o wielkiej kon- 
centracji kapitałów w kraju, w którym po- 
za powyższą grupą  miljonerów, istnieje 
jeszcze grupa 1,814 osób, posiadających 
roczny dochód w sumie od 15 do 20 tys. 
Ł. (600 do 800 tys. zł.) oraz 4,568 osób, 
mogących się wykazać dochodem rocznym 
w wysokości od -10 do 10,000 Ł. (400 do 
600 tys. zł.) 

OFIARY 
Akademicka korporacja Aquilonia, w 

związku z aktualną klęską powodzi  ini- 
cjuje niniejszem prasowy pojedynek między 
korporacyjny. Składając w „Administracji 
„Stowa“ 20 zł., śle wyzwanie ak. K! Vilnen- 
sji, 7 prośba o kontynuowanie łańcucha po 
jedynkowego. Zebrana w możliwie jak naj- 
bliższym czasie kwota zostanie odesłana do 
dyspozycji odpowiedniego komitetu niesienia 
pomocy dotkniętym klęską powodzi, który 
— jak należy się spodziewać — wkrótce po 
wstanie. 

  

Prezydjum 
Ak. K! Aguilania. 

raduka lnie usuwa 

bienie. Zawdzięczając- energicznym po- 
szukiwaniom napastników przez poli- 
cję wszystkich sprawców napadu ra- 
bunkowego ujęto. Okazali się nimi 

pow. 
nieświeskiego Suszyński Mikołaj, Hryn 
kiewicz Sergjusz, Chmielewski Bazyl, 
Nowik Bazyl i Stanisław Mosiejczyk. 
Wymienionych zaaresztowano i prze- 
kazano do dyspozycji władz sądowo- 
-šledczych. 

  

Chcesz pozbyč się 
kataru, chrypki, bronchitu 

osłabienia słuchu, 

Chcesz odzyskać powonienie 

Splesz do nowoczesnego 

INHALATORJUM 

Zdro jowiska solankowego 

Inowrocław 
Sezon od 1-go kwietnia, 

'cem wsi Rusowszczyzna, gm. 

S. p 

z bar. HARTINGH'ÓW 

ANATOLJA hr. BROEL PLATEROWA 
WDOWA PO Ś. P. GUSTAWIE 

Opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Bogu dnia 25 kwietnia 1931 r. 
w Wilnie mając lat 80 

Eksportacja zwłok z domu żał.by (Kasztanowa 7) odbędzie się w 
poniedziałek do Kościoła Św. Jakóba o godz. 5-ej p. p. 

Nabożeństwo w tymże Kościele we wtorek o godz. 10-ej rano i pogrzeb 
na Rosie, 

D czem zawiadamiają Krewnych Przyjaciół i Znajomych apogrążeni w 
smutku. 

Córki, zięciowie, wnuki I rodzina 
prosząc o inodlitwę za drogą im Zmarłą 

Osobne zawiadomienia rozsyłane nie będą 

BADJ0 WILEŃSKIE 
NIEDZIELA, DNIAJ6 KWIETNIA 

9,15 — 10,15: Transm. uroczystego 
otwarcia targów poznańskich. 

10,15 — Transm. nabożeństwa z Kato- 
wic. 

11,40: Odczyt inisyjny z Warszawy. 
12 — 12,30: Transm. z politechniki war- 

szawskiej (1 kongrćs naukowy Pol. Mł. Aka 
demickiej). 

12,30 — 13,20: Poranek 
EE (Fragment). > 

13,20 4: Zabicie Smoka na Bakszcie 
— pierwszy fragment uroczystego pochodu 
ku czci św. Jerzego (Narada na dziedzińcu 
wojewodzkim). Reportaż prowadzi Antoni 
Bohdziewicz. 

z Filharmonji 

14, — 14,20: Konkursy rolnicze wśród 
samodzielnych gospodarzów — odczyt Wy- 
głosi Edward Żywiecki. я 

T4,20 — 15,20: Muzyka i odczyty rolni- 
cze z Warszawy. : 

15,40 — 16,00: Audycja żołnierska 
17,00 — 17,15: „żelazny wilk* — od- 

czyt wygłosi Mieczysław “ Limanowski , 
prof: USB. : : 

17,25 — 17,40: „Wiadomości przyjemne 
i pożyteczne z Warszawy. 
24740 — 19,00.: koca Ai 4 

19,05 — 19,25: „Kukułka wiłeńska* — 
19,25 — 19,40: „Wiosna i my* — @а- 

log z Warszawy. pani Buczyńskiej i  Deh- 
nelówny. 

20,00 — 20,20: 
we z Warszawy. 

Słuchowisko kabareto- 

  

-[ГО РНОФ А е 
PIEQi WaQrY. zmarszczki i inne wódy cery 

  

siniaw- 
skiej Mikołajem Jarmołowiczem,  po- 
dejszewając go o prowadzenie pokry- 
jomu gorzelni. Onegdaj u wymienione- 
go dokonano rewizji mieszkaniowej, 
podczas której ujawniono dobrze u 
rzadzoną gorzelnię dla wyrobu samo- 
gonki. Ponadto w mieszkaniu u wymie 
nionego odnaleziono kilkanaście bute- 
lek wódki samogonki: t 

— Spłonęła stodola We wsi Telminowi- 
cze, gminy niedźwiedzkiej z nieustalonej 
narazie przyczyny, wybuchł pożar skutkiem 
którego spłonęła doszczętnie stodoła i o- 
bora, należąca do Michała _ Maksimczuka. 

Straty wyrzadzone pożarem wynoszą 0- 
koło 2 tysięce zł. 

— Ujęcie podpalacza. We wsi Zalesnej 
gm. kamionkowskiej, pow. szczuczyńskiego 
policja aresztowała, podpalacza Witołda, So- 
szko, który usiłował podpalić dom swego są 
siada przez włożenie do strzechy żarzących 
węgli owiniętych w szmatę. 

  

— Pożar wsi Stara- Spu- 
sza. W Starej Spuszy gminy Kamioń 
skiej wskutek zapalenia się sadzy wy, 
buchł pożar, który strawił 7 domów, 7 
chlewów, 2 stodoły i 2 spichrze. Straty 
wynoszą około 20000 zł. Poszkodowa- 
nym p. starostą szczuczyński  Siela- 
wo udzielił doraźnych zapomóg. 

— Wykrycie potajemnej gorzelni. 
Policja Państwowa od dłuższego cza- 
su prowadziła obserwacje nad mieszka 

    

  

Fabryka i skład ntebli 

W. Wilenkin i 5-Ka 
Spółka z ogr. odp. 

Wilno, ui Tatarska 29, dom własny, 
Istnieje od 1843. 

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

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

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

AMATORZY FOTOGRAFJI!! 
Popierajcie przemysł krajowy 

Kupujcie aparaty i materjały fotogra- 
ficzne tylko w Spółdzielni Cechów 
Fotografów Wileńskich. Solidne 
i prędkie wykonywanie robót amator- 

skich. Ul. Tatarska 6. 

  

  

  

  

  
    

do sprzedania 

a Co 100--150 sąžni 
ul. Bobrujska 26-1 

OBYWATELE! Nie wyrzucajcie napróż- 
no pieniędzy, nie płaćcie za zwyczajną 
maszynę do szycia 700 — 800 zł., kiedy 
również dobrą, takiej samej wartości użyt- 
kowej, oryginałną, amerykańską (SINGE- 
RA  rekonstruowaną) możecie nabyć 

w składzie maszyn 
ZYGMUNTA NAGRODZKIEGO W WILNIE 

(Zawalna 1l-a) za połowę tej ceny, 
Żądajcie cenników. 

      

  

  

- uwagę dotychczasową 

20,30 —- 22,00: Koncert z Warszawy. 
22,00 — 22,15: „Przepowiednie i prze- 

czucia" — feljeton z Warszawy wygłosi 
Viator. 

22,15 —2235: Koncert kameralny + 
22,50 — 24,00: Komunikaty i muzyka 

taneczna z Warszawy. 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 27 KWIETNIA 

12,05 — 12,50: Muzyka operowa (płyty) 
14,50 — 15,15: Lekcja francuskie, aš 
16,10 — 16,15: Komunikat dla żeglugi - 
16,15 — 16,45: Audycja dła dzieci 
16,4 — 17,15: Program dzieany i kon 

-cert dla młodzieży (płyty) z pogadanką 
Cioci Hali... 

17,15 — 1740: „Sucz — wielki szlak 
morski* — odczyt z Warszawy wygłosi 
prof. B. Richter. 

18,45 — 19,00:  Wiłeński komunikat 
sportowy. 

19,10 — 10,30: „Handel, jako zawód” — 
odczyt wygłosi Stefan Rucki. 

20,00 — 20,15: Odczyt aktualny z War 
ŻA 

20,15 — 20,30: Omówienie koncertu wie 
deńskiego z PA 

20,3) — 22,00: Koncert europejski — + 
22,00 — 22,15: Wywiad z Warszawy. 
22,15 — 22,35: Utwory Czajkowakie 
23,50 — 24,00: Komunikaty i muzyka ta 

neczna z Warszawy. 

Z SĄDÓW 
KARA ZA MORD RABUNKOWY 

Sąd Okręgowy w Nowogródku na sesji 
wyjazdowej w Baranowiczach, rozpoznawał 
sprawę 2 mieszkańców z osady Boign, gm. 
niedźwiedzkiej, oskarżonych 0 dokonanie 
potwornei zbrodni, która dzięki sprawnie 
Sprowadzonemu dochodzeniu została ujaw- 

niona. 3 
W sierpniu roku ubiegłego spłonął do- 

szczętnie dom mieszkałny w osadzie Bobin, 
stojący w lesie na ustfoniu. Pod zgliszczami 
znaleziono 2 trupy zwęglone właściciela Sa- 
lamonowicza i jego konkubiny. 

Przeprowadzona sekcja zwłok nie mogła | 
już ujawnić śladów zbrodni z powodu zwę- | 
glonego ciała obojąa ofiar. Ponieważ jed- 
nak wiadomem było, że kilka dni przedtem 
Salmanewicz sprzedał dom przeto organa 
w tym kierunku pchnęły śledztwo. W cza- 
sie dochodzenia skierowano podejrzenie na 
Bazylego Jaśmontowicza i Szymona gajo- | 
wego, pochodzących z osady Bobin, któ- 
rzy nie mogli wykazać swego alibi. ` 

Podczas śledztwa obaj przyznali się do po 
twornej zbrodni, którą popełnili przy nastę- 
puijących okolicznościach: Wiedząc o tem, 
że Sa'manowicz otrzymał bszą  gotów- 
kę, za sprzedany dom udali się obaj kryty 
cznej nocy do mieszkania Salmanowicza i 
zażądali od niego wydania gotówki. Salma- 
nowicz począł się opierać twierdząc, że go- 
tówkę zdążył już wydać. Wówczas Jeśmo 
towicz uderzył go pałką po głowie. - 
uowicz padł na ziemię zbroczony krwią. Ko- 
chanka Salmanowicza, w panicznym strachu 
poczęła wówczas błagać o litość i wskazała 
Sawiczowi ukryty portfel z pieniędzmi w 
stodole pod belka. Po zrabowaniu pienię- 
dzy Sawicz powrócił z ofiarą do mieszkania 
gdzic |eśmontowicz zdążył już zamordować 
Salmonowicza kilkakrotnem uderzeniem — о- 
skardem w głowę. Po krótkiej naradzie obaj 
mordercy w okrutny sposób zamordowali ko 
chankę Salmanowicza poczem dla zatarcia 
śladów podpalili don z trupami. Deszcz, któ 
ry podówczas rzęsiście padał, zatarł do re- 
szty wsżelkie ślady, które mogłvby wska- 
zać na sprawców ohvdnego mordu. Wzięci 
w krzyżowy ogień pytań, mordercy poczęli 
się plątać w zeznaniach, aż w końcu obaj 
przyznali się do winy, przedstawiając  do- 
kładnie przebieg dokonanej zbrodni. 

Sąd Okręgowy pod przewodnictwem p. 
sędziega Downar Zapolskiego, biorąc pod 

niekaralność оби 
więzie- 

  

  

zbrodniarzy, skazał na dożywotnie 
nie. 

Nasiena warzyw i kwiatów, 
najwyższej wypróbo- 

wanej dobroci poleca firma 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. 
Uwaga. Skład posiada własny aparat 

do próbnego kiełkowania nasion 

  

  
P a LL M 

: UWAGAI 

  

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

TANATOL FPprusakom "0" 
ORWIN Pszczurom 7 
MOGIL przeciw piuskwom, 

SINTIN prniom rt p. 
a przekonacie się, że z oltecmijsza: 

W użyciu od 11 roku. 

Laboratarjum Chemiczne J. Sroczyński i S-ka 
Warszawa, Elektoralna 21. я а ы 

DO DEZYNFEKCJ! 
smoła gazowa i ocet drzew- 

ny, węgle drzewne do samo- 

warówi żelazek. 

Gazownia, Cicha 5. 

  

  

Mierniczy przysięgły 
WŁODZIMIERZ BORONIECKI 

Wilno, ul. Beliny 16,m. 5 tel. I5—43 
Przyjmuje wykonania parcelacyj,“ po- 
miarów miejskich i podmiejskich, projek- 
towanie osiedli podmiejskich i letnisko- 
wych, regulacja miast i miasteczek, ek- 
spertyzy sądowe, likwidacja serwitutów, 
sprawdzanie i wykonywanie planów oraz 

sporządzenie planów dla hipoteki   Godz. przyjęcia: od 9—2 i 6—7 PP.     

Tanie meble 
Pracownia koszykarska 
trzcinowe, wiklinowe, o: męce specjalne wózki dziecinne, letniskowe meb le. oraz najrozmaitsze rzedmioty. W. POHULANKA 5, : 

W. SŁONICZ 
CENY ZNACZNIE ZNIŻONE 

Nagr. Złotym med. na II Tar. Półn, 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wlino, ul. Wileńska 28, tel. 846 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

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

EEEE 

  

   

  

  

ZAWIADOMIENIE 
Wobec chwilowego zerwania komunika- 
cji z naszem głównem biurem wskutek 
pcwodzi przy ul. Arsenalskiej 4, uprasza- 
my Szanownych P. Interesantów o 
zwracanie się z wszelkiemi sprawami do 

figi naszej -— przy UL. 3 MAJA 15. 
M. i W. Woroniczowie 

WŁ. BIURA POGRZEBOWEGO 
„M. KACZYŃSKA”. 

Wilno, Arsenalska 4, tel. 7-18. 
  

HE BRISTOL“ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22 

tel. 764. aj: 
zawiadamia swych szanownych klieni 

i przyjezdnych do Wilna, iż 

Ceny na wszystkie pokoje 
zostały zniżone na 

         

  

    
   

o    

  

Įėjo A i 
OBWIESZCZENIE Nr. Z — 3238/30. 
Sąd Okręgowy w Wilnie obwieszcza, że 

decyzją z dnia 25-go lutego 1931 r. po - 
Stanowił: udzielić Firmie „Nosel 
Paulański" skład maszyn i narzędzi roln 
czych w Wilnie odroczenia wypłat, ciążą- 
cych na nim długów na przeciąg trzech 
miesięcy od dnia 25-go lutego 1931 r. 

Z — 3238/30 r. 
8 St. Sekretarz. 

(—) (podpis nieczytelny) 

V i) 
   BEI 
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* KUNU Gi dnia 24 do 27 kwietnia 1981 r. włącznie dekich męż filmy: Juki kob 

4 , "(Jakich mężczyzn lubią kobie 
MIEISKIE | „„ROMANS KADETĄ““ “ aa 0 

W rolach główiych: George O'brien i Heiena Chandier 
Nad program: „Podróż poślubna z przeszkodami''* Komedja w 2 aktach, 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „„Tajemnica kajuty okrętowej'* 
Cena blietó w Parter 60 gr. Balkon 30 

Ostrobramska 3. 

  

: ' Džwiekowe 
Kino-Teatry 

„иии Na Zachodzie bez zmian 
Wobec niezwykłego zainteresowania, które wzbudził ten film ma całym świecie i spodziewanej nadzwyczajnej 

frekwencji również w Wilnie arcydzieło to wyświetla sięsjednocześnie w dw6ch kinach „Hollywood“ i „Helios“. 

Dła uniknięcia natłoku uprasza się Sz. Publicznośc o przybywanie na wcześniejsze seansy i na początki 
seansów o godz 4, 6, 8 i 10,15 w sobotę i niedzielę o godz, 2-ej. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. Film który każden powinien obejrzeć. 

   
      Jutro premjera! Cudo-Fim! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genjalaego 

Dźwiękowy E z niezr. pałaą czaru, bohate ką „Parady Mi- 
2 rnesta Lubitscha Ё 

КОВ | ооеноные MONTE CARLO ..- jaanatta Mac Donald 
„k Liūs w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwycił I oczarował cały Świat. 
Ul. Wileńska 38 Nad program: Wszechśw. Przegląd Dźwięk. Fox'a (ostatnie nowiny oraz dźwięk. atrakcje). 

Tei. 925. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1).15. Ykrotis super przebój Śjiewno-dźwiękowy 
„MOJE SŁONECZKO". Janet Gaynor, (Charles Farrel. 2 

  

Dziś! Przebój dźwiękowy! 100 proc. dźwiękowiec 

PIEŚNIARZ GÓR cieskorRyszka) 
Arcydzieło ze śpiewem z udziałem najgłośniejszego śpiewaka, Fascynująca treść! Przepych 
wystawy! opery „Metropolitanin* w Nowym-Yorku LAW TISBEV. Cały flim w naturalnych 
kolorach. Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.30, 

Na 1-szy seans ceny znižone. 

DŹWIĘKOWE KINO 

| CGJING 
WIELKA 47. tel. 15-41 

  

jutro premjerai Najwiekszy dźwiękowo-śpiewny przebój Polski 
JANKO MUZYKANT Wspaniały i wzruszający do łez dremat aa tle 

‚ i znanej noweli Henryka Sienklewicza 
W rol. gi. piękna g viazda ekranu polskiego Marja МайсКа, Witold Conti i królowie One „CASINO“ 

  

  

  

  

  
     

    

  

  

  

    

  

  

  

  

          

  

  

Chcesz otrzymać po- 
sadę? Musisz ukończyć 
кигбу fachowo - ko:es- 
pondencyjne im. prołe- 
sora Sekułowicza. War- 
szawa Żurawia, 42. Kur- 
sy wyuczają listownie: 
buhalterji/rachunkowo- 
Ści kupieckiej, kore- 
spondencji handlowej, 
stenografji, nauki han- 
ilu, prawa, kaligrafji, 
pisania na maszynach, 
towaroznawstwa, — an- 
gielskiego, francuskie- 

AR : go, niemieckiego, piso- 
ROK i wmi, gramatyki polskieį 

długoletnia działalność wyłącznie w i oraz ekonomji. Po u- 
e pielęgnacji włosów, dowiodła mi kończeniu egzamin. 

ucie, że niezliczone choroby włosów Żądajcie prospektów. 
o których interesowani często sami nic nie 

    

    

    
   

        

       

    

   

  

    

      
     
   
   

     
     
   

         

   

wiedzą — hamują regularne funkcje syste- 
mu włosowego i je z czasem zupełnie nisz- Oszczędności : 

czą. Zdecydowałem się wobec tego na ten swoje złote i dolary 
najw: ejszy środek zapobiegawczy,  ja- ga na wysokie 

kim jest ю oprocentowanie.  Go- 
tówka twoja jest zabe- 
zpieczona złotem, Sre- 
brem i drogiemi kamie- 
uiami. LOMBARD Plac 
Katedrałny, Biskupia 12 
Wydaje pożyczki pod 
zastaw: złota, srebra, 
bryłantów, futer, me- 
bli, pianin, i wszelkich 
towarów. 

zupełnie bezpłatne 
chemiczne badanie włosów 

dla każdego. Wszystkim, którzy ' zauważą jak siajdrobniejszą waae w swoich włosach, 
a to: 

łupież, wypadanie włosów, rozdwajanie i łamanie się włosów, przetłuszczenie lub wy- 
3 suszenie włosów, przedwczesne siwienie i t.p. 

umożliwiam stwierdzenie właścjiwej przyczyny i jak należy jej przeciwdziałać. 

    

  

Sprzedaje się 
kamienica w Śródmie- 

  

  

  

Nie kosztuje to nici nikogo do niczego nie obowiązuje! |sdu o 20" mieszia- 
1. Nazwisko — — — — — -- — — — A zatem proszę wypełnić sumiennie i do- niach, dochód roczny 
Ź kładnie ten kupon, Sala go i eko mi 31.000 zł Inkoeinaėje 
J. ё й i wra7 z kžilkoma w ostatnich dniach wycze Gimnazjalna 6 — 15 

4. Czy wypadają wosy? — — е ее sancmi włosami. Najpóźniej do dn. 8 prze- godz. 4-6 pop. 
26. Czy włosy są suche czy tłuste — —- — ślę vw zamkniętej kopercie bezpłatny wynik L 
"e S aa 22 = badania, przyczem obowiąznję się do zacho- Kupię 

wania hezwzęlędnej dyskrecji, ponieważ od- l с młodego, rasowego 
adnotacje przechowuję w własnem ar 8. Czy włosy są rzadkie, c psa pokojowego. Arse-     

    

         
     

  

  

  

      
    

ul. Wielka 47 śmiechu Kazimierz Krukowski, Adoif Dymsza, którzy odśpiewają cały szereg piose- BRL AS = 1, Nie zaniedbajcie wi j k i 
nek w języku polskim. Nad program: Wazechiwiało dy dodalaki dźwiekośi Bot. 9. Czy pielęgnuje Pan(i) włosy? — — — okazji i piszcie niezwłocznie, . dy bania R 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić Świąt. o g 2. Ceny zmiżone na pierwszy seans”, 10. Czy cierpi Pan(i) na ból głowy? — — zwłoka poniści się tylko na Was samych! TANI 

NĄ KERR SEZ AE aa PY j 10 
2- į tydzień rekordowegó I astatnia serja oraz streszczenie 1-ej serji Załączyć 25 gr. znaczek pocztowy na od- MA i Gonty sprzedaje 

gi powodzenia 2-ga najpotęzniejszego filmu Świata S. w. РЕ POLSKI LLOYD = = i W. 1038k LWÓW, Warszawska 9/11 ul. Kijowska. 

ko ndyiski Grobowiec 32 > „P AN" Wielka epopea miłości i poświęcenia W rolach głównych. 7 asów ekranu: Conrad Veidt, Mia May 
ч a э s 

Wielka 42. Lia de Puti, Paul Richter, Bernard Goetzke, Erna Morena i Olaf Fons. 
YE ą EB o godz. 3-ej. W dnie świąt o godz. EE > ae A na 1-szy seans. 

A Nasz następny Ł F ilm o którym mówi cały świat. W rol. gł EMIL 
JAKNINGS, HARRY LIEDTKE, Paul Wagener, 

Ž nons: EAS ona araona * Lidja Sałmonowa EP 

я .. ° © ° 1 

Trójka na prąd z wbud. 4 bieg. głośnikiem 
4. Lączy w sobie zalety najdroższych aparatów 

5 .2. Może zadowolić najwybredniejszych Radjo- 
sluchaczy 

3. Stała się w tym sezonie przebojem na ca» 
lej kuli ziemskiej 

| PROSTA OBSLUGA! LUKSUSOWE WYKONANIE! NISKA CENA! 

i D i inteligentne Ok 
w e panie  po- azyjnie 

0 S T R z E Ž E N I E! | KOSMETYKA szukują jednego, sklep galanteryjny w 
Pewna Firma w Wilnie rozlewa swoje е a 2 RA śródmieściu tanio do 

małowartości i uchnią i randą odstąpienia. Całkowite . ° MOB TI о найеь orze L 
: 2 A : ° su esistej miejsco- f- Ž z * 

| %y ŻYWCÓ:I wpłówzdła tea w bląd. Śz. RACJA, BA LA 2 suchej I я RZ i и cykli Harley-Davidson na rok 1931, doje 
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