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DYWERSJI 
Nadzwyczajną sesję Sejmu zwoła- 

ną dła załatwienia sprawy miljardo- 
wej pożyczki kolejowej zjednoczona 
opozycja od p. Rybarskiego j Strońskie 
go do Niedziałkowskiego i Róga przy 
uczynnej komunistów zamierzała wy- 
karzystač dla demagogicznych demon- 
stracyj i dywersyj, których efekt całko 
wicie jednak zawiódł. Zachowanie się 
opozycji podczas kilkudniowej sesji po 
święconej pierwszorzędnej deniosłoś- 
ci sprawie gospodarczej i społecznej 
dowodzi jeszcze raz, że opozycja nie- 
chce i nie może być czynnikiem pozy- 
tywnej pracy państwowej a rezerwuje 
sobie nadal smutną rolę warchołów 
demagogów dla których „schadenfreu- 
de' jest wytyczną postępowania. 

Dywersja opozycyjna była dość mi- 
sternie zaaranżowana a role podzielo- 
ne. Początkowo zgłoszono wniosek nie 
ufności dła marszałka Sejmu, a gdy 
wniosek ten przepadł klub narodowy 
wniósł wniosek o wotum nieufności dla 
Rządu. 

Wniosek klubu Narodowego zawie 
rał następujące uzasadnienie: 

„Marszałek sejmu na posiedzeniu w dn. 
23 bni. oświadczył, że brzmienie zarządzenia 
p. Prezydenta Rzplitej zupełnie wyraźnie o- 
granicza sesję nadzwyczajną do załatwienia 
jrożjestu ustawy, o oddaniu francusko - pol- 
skiemu towarzystwu kołejowemu S.A. w Pa- 

<ryżu koleq Nowe Herby —. Gdynia do eks- 
płoatacji i udzieleniu poręki państwowej, W 
myśł tego oświadczenia marszałek sejmu nie 
zgodził sę na uzupełnienie porządku dzien- 
nego To oświadczenie p. marszałka sejmu 
nie spotkało się z zaprzeczeniem ze stron 
rządu, który według przepisów konstytucji 
jest za zarządzenia p. Prezydenta Rzplitej 
odpowiedzialny. Art, 25 konstytncji w posta 
nowieniach swych o sesjach zarówno zwy- 
ay jak i nadzwyczajnych nie zawiera 
żadnej podstawy, do jakichkolwiek ograni- 
czeń .uprawnień sejmu i senatu, dokładnie 
okreśłonych rozdziałem Il (władza ustawo- 
dawcza) i III (władza wykonawcza) Kon- 
stytucjj Wprowadzenie takiego ogranicze- 
nia jest złamaniem konstytucji przez wła- 
dzę wykonawczą. Ograniczenie praw sejmu 
jest nietyško sprawą zasadniczą ze stanowi 
ska obowiązującego prawa państwowego, 
ale także czyni dotkliwą ujmę interesom pań 
stwa, uniemożliwiając załatwienie nagłych 
spraw wynikających z wewnętrznych I za- 
granicznych stosunków politycznych, a zwła 
szcza ze stanu gospodarczego kraju. Nie mo 
gac opanować sytuacji gospodarczej rząd 
star? się uchylić od krytyki przedstawiciel 
stwa narodowego, Rząd w sposób niezgod 
ry z Konstytucją unika kontroli, do której 
na mocy Konstytucji powołany jest sejm ze- 
brany na sesję. W tym stanie rzeczy żądanie 
ustąpienia rządu zgodnie z art. 58 konstytu- 
cji jest obowiązkiem sejmu". 

Na posiedzeniu sobotniem wniosek 
klubv Narodowego motywował pos. Ry 
vaiski rozwijając tezy wniosku na co 
odpowiedział wicemarszałek Car. 

Wicemarszałek Car poddał szcze- 
gółowej analizie stronę prawną kwestji 
czy sesja nadzwyczajna może być o- 
graniczana do jakiegokolwiek pojedyń 
czego zagadnienia dobitnie wykazując 

dną taktykę opozycji której cho- 
dzi tylko o warcholstwo. 

*_ Konstytucja — mówił wicemarszałek Car 
° — mie daje ścisłego określenia, co to jest 

sesja zwyczajna, a co nadzwyczajna, ale 
Uzeta zrozumieć wolę ustawodawcy, bo je- 
żeli uważa On za stosowne użyć tych obu 
terminów, to tnusiał mieć jakieś znaczenie, 
Tu musi przyjść z pomocą zdrowy rozsądek. 
leżek sesja zwyczaina służy do załatwienia 
wszelkich spraw, to nadzwyczajna winna 
być zwoływana tylko wtedy, gdy zachodzą 
„akieś nadzwyczajne wypadki czy sprawy, 
ale nie wszetkie mcżliwe, tecz tylko te, któ- 
re muszą być wyraźnie, expressis verbis 

wy w zwołującem orędzitt. Panowie 
żądejąc w zeszłym roku zwołania sesji nad 
zwyczajnej, zrobiliście to samo, bo w 
swoich motywach wymieniliście cały szere; 
Spraw, @@ których uważacie zwołanie ses, 
za potrzebne, a więc Panowie sami stwo- 
rzyliście ten precedens, My nie jesteśmy za- 
<hłanni, nie «hcemy wam odbierać palmy pier 
z ana © Że rmnieliście słusz 

my kontynuj emy tę samą wasz 
praktikų (oklaski). a . 3 я 

step 3 art. raówi o Sesji nądzwycza 
T 9 %гиешісіціс zwołanie jej albo a 
Ywy Prezydenta, albo z inicjatywy 1/3 o- 
£ółu posłów. Panowie twierdzą, że przez to, 
iż Prezydent zwołał sesję z określeniem 
Przedmiotu, a my ściśle do tego zarządze- 
mą sę stosujemy, przez to odej zy Pa- 
10m prawo inicjatywy ustawodawczej. Ale 

Panowie uważają, że są sprawy rów- 
nie pie j nagłe, jak w która skłoniła Pa- 
na Prezydenta do zwołania sesji nadzwyczaj 
nej, to macie prawo domagać się sesji nad- 
zwyczajnej, zehrawszy 1/3 podpisów i po- 
dając przedmiot obrad tak, jak w zeszłym 

Gdybyśmy Staneli na stanowisku, że mię 
dzy sesja zwyczajną, a nadzwyczajną nie 

odzi żadna sóżnica, to dojdziemy da 
osurdu, bo wystarczyłoby, aby konstytucja 
*tówjła o sesji wogóle, a nie o sesji zwy- 
<zajnej i nadzwyczajnej. 

„ Przemówienie swoje zakończył p. 
*ar następującym zwrotem: р 

Od diužego czasw dążymy do racjonali- a. = * 

ZACH prac Sejmu, i te naszą dążność ilu- 
'ały cyfry, przytoczone przez Pana Mar 

maga wa kończ poprzedniej sesji, Zracjo- 
BO: wąnie pracy, naszem zdaniem, powin 
sją także w tym samym kierunku, że se- 

Zwyczajna zwoływana jest w celu wy- 
jacyej la wszelkich uprawnień,  przysługu- 
ba Sejmowi z mocy Konstytucji ale trze 

idowi dać możność wykonania te- 
<o się przez 5 miesięcy uchwala. Kto 

zo, 
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-. FIASCO OPOZYCYJNEJ Zamknięcie nadzwyczajnej sesji 
Sejmu i Senatu 

Dekrety Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Warszawa. PAT. — Po posiedzeniu Senatu p. prezes Rady. Ministrów 

Walery Sławek wręczył p.p. marszałkom Sejmu j Senatu zarządzenia Pana 

Prezydenta Rzeczypospołitej w sprawie zamknięcia sesji nadzwyczajnej Sej 

mu i Senatu. —: Zarządzenia te brzmią: 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji 

nadzwyczajnej Sejmu. Na podstawie art. 25 konstytucji, zamykam z dniein 

dzisiejszym sesię nadzwyczainą Sejmu. 

Spała. Dnia 27 kwietnia 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I. Mościcki. 

Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek 

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zamknięcia sesji 

nadzwyczajnej Senatu. Na podstawie art. 37 konstytucji, zamykam z dniem 

dzisiejszym sesję nadzwyczajną Senatu. 

Spała. Dnia 27 kwietnia 1931 roku. 

Prezydent Rzeczypospolitej (—) 1. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów (—) W. Sławek 

Senat przyjął ustawę o pożyczce kolejowej 
WARSZAWA, PAT. Na poniedziałkowem posiedzeniu Senatu po za 

łatwieniu spraw formalnych lzba przystąpiła do obrad nad projektem usta- 
wy o oddaniu T wu francusko-polskiemu kolei Górny Sląsk— Gdynia. Po 
referacie sen. Sobolewskiego .w dyskusji zabierali głos w imieniu Kl. Nar. 

sen. Głąbiński, w imieniu PPS sen. Gross oraz sen. Wielowiejski (B.B.) 
Na zakończenie przemawiał minister komunikacji p. Kuehn podkre- 

ślając, iż nie zamyka oczu na pewne ujemne strony tranzakcji ale niema 
na Świecie takiej tranzakcji, któraby była dła jednej strony w 100 proc. 
dobra. Nasi kontrahenci — mówił p. minister — zawierają interes dobry, 
chodzi tylko o to, czy i my zawieramy dobry a stwierdzam, że tak. 

Na tem ukończono dyskusję i w głosowaniu projekt ustawy przyjęto 
bez zmian. Po odczytaniu interpelacji o godz. 13 min. 30 marszałek zamk- * 
nął posiedzenie. 

Dalsze próby dywersji opozycyjnej 
! PROTEST KLUBU NARODOWEGO 
WARSZAWA, 27. IV. (Tel. wł. Słowa). Klub Narodowy wystosował 

dziś. do marszałka. Sejmu d-ra.- 
załatwienia na sobotniem posiedzeniu dejmu wniosku tego klubu o wy- 
rażenie votum -nieufności rządowi. Na posiedzeniu sobotniem głosowano 
mianowicie nad wnioskiem, zgłoszonym przez posła Cara (BB) o przejście 
do porządku Aocnutgo nad wnioskiem Klubu Narodowego, žądającym 

ustąpienia rządu. Wobec tego, iż wniosek posła Cara przeszedł, marszałek 

dr. Świtalski orzekł, że wniosek Klubu Narodowego tem samem upadł. 
Klub Narodowy protestuje przeciwko takiemu załatwieniu sprawy 

twierdzi, że wobec tego wniosek, domagający się ustąpienia rządu, wogóle 
nie był głosowany. 

Motywy pisma Klubu Narodowego są oczywiście nierealne, gdyż 
przejście do porządku dziennego nad jakimkolvięk wnioskiem jest może 
najbardziej jaskrawą formą odrzucenia go. Zresztą wobęc zamknięcia sesji 
Sejmu i Senatu cała sprawa jest już nieaktualną. 

Wyjazd Prezydenta Rzeczypospolitej 
do Katowic 

WARSZAWA, 27. IV. (Tel. wł. Słowa). Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej w towarzystwie premjera Sławka, marszałków dr. Šwitalskiego i Racz- 

-kiewicza oraz ministrów dr. Hubickiego, Prystora i gen. Sławoj-Składkow- 
skiego wyjeżdża w sobotę rano do Katowic, gdzie weźmie udział urzędo- 
wy w wielkim obchodzie 10-lecia powstania śląskiego. Prezydent Rzeczy- 
pospoitej weżmie udział we wszystkich uroczystościach urządzanych na 
Górnym Śląsku i wieczorem 2 maja wygłosi przemówienie do powstańców 
zgromadzonych na rynku katowickim. Przemówienie to oczekiwane jest 
oczywiście z zainteresowaniem. 

Na rzecz ofiar powodzi w Wileńszczyźnie 
WARSZAWA, 27. IV. (Tel. wł. Słowa). Magistrat warszawski na po- 

siedzeniu wieczornem postanowił wyasygniować na rzecz pomocy dla ofiar 
powodzi na ziemi wileńskiej 10 tysięcy złotych. Marszałkowie Sejmu i Se- 
natu przyznali w imieniu Izb Ustawodawczych łącznie 2 tysiące złotych na 
rzecz ofiar powodzi. Ponadto z inicjatywy marszałka ,Raczkiewicza urzą- 
dzono po dzisiejszem posiedzeniu Senatn doraźną zbiórkę wśród senato- 
rów na rzecz powodzian na Wileńszczyźnie. Zbiorka ta przynisła 1500 zło- 
tych. Wszystkie ofiary składane w Warszawie przekazywane są tworzące- 
mu się już specjalnemu komitetowi dla niesienia pomocy ofiarom powodzi 
na ziemi wileńskiej. » 

IRL TATENA PETERS TTT SIS PART TASK 
pracował w Rządzie w czasie trwania sesji sek a: o przecóe nad wnioskiem » 
sejmowej, Z że przez ten E wszelkie votum nieutnošci do porządku dziennego. 
prace w Rzadzie się przerywają, najpoważ Wniosek pos. Cara uzyskał więk- nieis; referenci muszą być wysyłani na Ko- šč į Ь 1 ; misję. Taka praca iść nie może. Dlatego też PTO iw ten sposób dywersja opozy- 
jeżeli ma się zwoływać sesję nadzwyczaj- cyjna nie powiodła się a wniosek klubu 
1iq, ta tyłka wtedy, gdy zachodzą istotne ko Narodowego spocznie w archiwach sej 
Row, 22 = нн С!Ё:г:т?е‘} mowych jako świadectwo warcholstwa 

pożyczkii Nathe Pi е przeszkadzają OPCZyCji, która w chwilach ciężkich 
Sony dia państwa wiedząc z góry, iż podob- 

ny wniosek przejść nie może. stawia 
nam w tei pracy, a sądzę, że Sejm wtedy 
tylko może zyskać zaufanie społeczeństwa, 

go w celu dalszego jątrzenia w kraju 
i osłabiania stanowiska rządu zagra- 

jeżeli nie będzie wiecznym wulkanem waśni 
i utarczek, zamiast zajmować się pozytyw 

nicą. 
Zastanówmy się na chwilę nad tem 

racą. Niech Panowie nie eszkadzają 
kok pracy nad odradzanie polskiego 

coby było, gdyby było możliwe to, co 
jest niemożliwe. Wniosek KI. Nar. u- 

parlamentaryzmu, 

zyskuje większość, rząd ustępuje, co 

Myśmy nie chcieli obecnej dyskusji prze- 
Boas ho sadziliśrty, że będzie Sie ona Obra 

dalej? Czy p. Stroński z p. Niedział- 
kowskim i Różkiem z frakcji komuni- 

cała około tego prawnego zagadnienia, któ 

stycznej, potrafią utworzyć rząd, który 

remu ja poświęciem swoje przemówienie, 
to jest około wyjaśnienia incydentu, który dał 

wszystkiemu zaradzi i wszystkie biedy 
usunie? Każde dziecko w Polsce od- 

podstawę do tej całej akcji. Jednak z prze 
mówienia posła Rybarskiego widzę, że Pa- 

powie nam, że z takiej spółki nic wyjść 
dobrego nie może. Jak więc wygląda 

nowie korzystacie ze a: jako z 
możiiwości dywersyjnej, tujecie go jako 

stawianie takich wniosków, które do 
niczego nie prowadzą! T. 

  

  

odskocznię, żeby mówić o wszystkiem 
niczem. Daliśmy Panom wyjaśnienia, ustali 
iśmy nasz widzenia, ale na dalsze 
warcholenie nie pójdziemy. Dlatego też 
śmiem skorzystać z :prawnienia, zawartego 
w art. 20 c) Reguliminu i zgłaszam wnio- 

Numer dzisiejszy zawiera 6 stron 

SŁOWO BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W, Wł 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

TWIENIEC — Sklep 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy 

— A, Łaszuk, 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
tytoniowy — S. Zwierzynski. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — al. Ratuszowa — Księgarnia jažwinskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł. Mickiewicza 13 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch*: 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

K. Malinowskiego. 

lodzimierow. 

jednoszpałtowy 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. rożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Ża dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

Niebezpieczeństwo powodzi minężo. 
Woda na Wilji opada z szybkością 5 cm. na godzinę 

Woda na Wilji w godzinach popo- 
iudniowych w niedzielę zaczęła stop-- 

niewo, lecz stale opadać. Punkt kułmi- 

nacyjny powodzi minął w godzinach 

rannych, z soboty na niedzielę. Powoli 
z tafli wodnej na placu Katedralnym, 

zaczęły wyglądać zamulone kamienie i 

chodnik, wzdłuż domu, w którym mie- 

ści się cukiernia Rudnickiego. W godzi 

nach rannych, w poniedziałek, woda 

ustąpiła ze znacznej części płacu j uł. 

  

ło mostu Zwierzynieckiego, wpadła do 

wody wraz z osuwającą się ziemią nie- 
znanego nazwiską kobieta Nim zdo- 

iano zawezwać pomocy, nieszczęśliwa т > ° 
pochwycit prad, unosząc na środek rze оаы Scena Iki syta ša 
ki. W podobny sposób wpadł do rze- scu zbadać sytuację, wytworzoną przez po- 

ki ti-letni ózei" Bójko, mieszkający też poznać! potrzeby powadlian aoc MO : J też poznać potrzeby powodzian. 
przy ul. Trynitarskiej. Chłopca udało w godzinach pz odbyła. się A 

® icu pod przewodnictwem p, istra Hu- 
się jedn ak uratować. Stec Biekiego kosierencja w przedmiocie akcji 

Ponadto wyscce emocjonujący Wy- raturkowej. 
padek wydarzył się w Zakrecie. Maty _. Na wstępie konferencji wojewoda kir- 

i i i tikfs w wyczer| em ówieniu zapo- 
piesek jednego ze spacerujących pa- znął pań ae eo: o ” po: 

Min. Hubicki na miejscu 
katastrofy 

W dniu 26 b. m. rano jak zapowiadalis- 

=Świtalskiego protest" przeciwko « sposobowi” 

Mostowej. Tak samo stał się możliwy 

dojazd do mostu Zielonego i mieszkań 

przy ul. Wileńskiej. 

Mimo opadania wód, władze. nie 

zezwałają na zamieszkanie w poprzed- 

nie ewakuowanych domach, ponieważ 

wiekszość z nich ma poważnie podmy- 

te fundamenty i grozi osunięciem się. 

Praca w elektrowni wróciła do tor 

mainego trybu niemniej jednak pompy 

są w pogotowiu i beda pracowały je- 
żel: woda zacznie się przesączać przez 

rozmiękły grunt. 

Większość odziałów ratowniczych 

nów spadł z brzegu na osypującą się wą w Wilnie i w powiatach województwa 

ziemię i zawisł nad przepaścią. Wła- jt gp podpala 
ściciel psą rzucił mu się na ratunek i obecnie przyszła kolej na jeno) ia- 
zsunył się nad urwisko o krok od wzbu Kakas ażeby diżyć dok ola alis Ё 
rzonych fal, Kilkaset osób z pobliskiej umożliwić powodzianom przetrwanie cięż- 

kliniki przeciwgruźliczej , z zapartym I as poleć GORE 
oddechem śledziło każde posunięcie pionierzy, wyczerpani są do ostatka, gdyż 

się znajdującego się nad przepaścią ej dia owak SAR do zkaji ; 
człowieka. W pewnym momencie, gdy ratunkowej akademicy, skauci, strzelcy, oraz | 

odwažhy wtašciciel psa wyciagnąl swe SA Ben m E aaa sia 
go ułubieńca i wspinał się na górę, na zapewnieniu im pomocy sanitarnej i le: 

usrnął się kawai brzegn. Na szczęście Je ka RANO SAME : 
udała się mu chwycić się zwisających będzie pomoc w osuszeniu i przyprowadze 

wycofano z miasta i wysłano na powia konarów drzewa. Z wielkim trudem md ay sotenf; TaajScSzON AAA 
ty, gdzie sytuacja powodziowa nadal © włos od pewnej śmierci, wydostał _ Akcja ta obejmie nietylko miasto Wilno, 
przedstawia się zatrważająco. się wreszcie nieznajomy na brzeg, va. Od starostów | 

  

ale teren całego województwa. O: 
już tymczasowe obliczenia ilości | 

‚ Dwa tragiczne wypadki miały miej gdzie przygodni obserwatorzy urzą- dotkniętych powodzią. Najbardziej 
3 : i iedzi il: i uci iaty: sławski i = sce tad Wilją w ubiegłą niedzielę. Ko- dził: mu głośną owację. ski, Lui A nakcieżo 1200. 

  

STAN WILJI O PÓŁNOCY * Yes 2. wólewoty Krka zas) 
е nili jeszcze szeregiem dodatkowych informa- | 

W. godzinach wieczornych spadek czółkach inostu Zwierzynieckiego osu- cyj zarówno p. gen. Litwinowicz, jak pre- 
„wody na Wilji postępował znacznie =*eły się do wody. ns kompanija Pekao A z 2 
szybciej i o północy osiągnął poziom: saperów, przystąpiła niezwłocznie do Lap efstwa. . ., Маю — 
7 mtr. 0 cm. Woda ubywa po 5 cm. ponownego zabezpieczenia przycźół- Pan minister Hubicki,  wysłuchawszy re- mą godzinę. W celu zabezpieczenia ków, układając 1500 worków Z pia- ieratów, przyrzeki swe poparcie, a granice 
ewakuowanych domów, znajdujących skiem, dostarczonych przez Magistrat. pomocy rządu mogły być zakreślone dopie. 
się jeszcze pod wodą, władze policyi- O godzinie 2 po północy, woda "0.00 dokladnieįszem zapoznaniu się z sy- 
ne wysłały na noc wzmocnione patrole ustepiła « ulicy Arsenalskiej do Nr. 6 204 na prowincji, 
na łodziach, które kontrolują wszystkie włącznie, jeżeli tpadek poziomu rzeki 
łedzie przepływające przez zalane te- potrwa w tem tempie, co obecnie, moż- miastó ma być podzielone na 5 rejonów, 
течу. ra spodziewać się całkowitego ustą- każdy z odcinków otrzyma kierownika, opie 

W godzinach wieczornych saperzy pieria wody z ulicy Zygmuntowskiej R pośród znanych i odpowiedzialnych 
zostali zaalarmowani, że zabezpiecza- we środę. koto oo ae OLE 
jące worki z piaskiem na obu  przy- 

Širavę przygotowywać będzie wojsk, zał 
rozda twem żywności, zajmie się zwią: | 

Dźwina wciąż przybiera. Groźna sytuacja 
w Dziśnie wych dla „przygotowania: strawy.. Opieltno. 

Stan wody na ciągu w dniu dzisiejszym nie 2 e społeczni wydawać beda ofiarom po- 

  

RZ 
у я     

  

w celu zorganizowania pomoc dia A 
trzebujących żywienia Dos wileńskich 3 

EL 

      

   
  

Dowódca O.K. gen. Litwinowicz wydał 

      

zek Pracy Obywatelskiej Kobiet. 

DZISNA. 27-1V. wodzi odpowiednie kartki, upoważniające | 

  

rzece Dźwinie w dałszym ciągu zwięk- podnosi się. Coraz więcej budynków, do otrzymania strawy. W akcji tej wybiene 
miejsce zajmie Magistrat i Czerwon: yž. szz sie, dochodzac do 12 m. 47 cm. przedewszystkiem gospodarczych, spły i z 

Sytuacja w dalszym ciagu bardzo po- wa z miejsc. Przymocowuje się je do Ap o ks na okres 14 dni, a 
ważna. Akcja pomocy powodzianom drzew i sąsiednich budynków. Częścio umożliwienia IESZKACO RE KOWNA. wode 
rozpoczęła się na terenie całego powia wo załane wsie Uście, Ługowce, Soko- topionych obecnie domów. 
tu. Bydło pozostaje bez karmu. Są łowce, gminy Mikołajewskiej. Na bieżące potrzeby, związane z doraźną 
ofiary w ludziach. 0 r“ 19 stan wody wynosił 12 pomocą, urząd wojewó dzki wileński ma już | 

DZISNA. PAT. 27-IV godz. 18. Stan mtr. 49 cm. do dyspozycji dusze, wyasygnowane 
wody ną Dzwinie w Dziśnie w dalszym eS: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz. 

Woda wdarła się do kościoła w Leonpolu 2 wojewodą kirikisem, gen. Litvinowi 
czem i innymi zwiedzał dzielnice nawiedzone 

BRASŁAW. PAT. W rejonie druj- i mleczarnia. Załane są wieś Dworcza- przez powódź, od posterunku rzeczne- 
skim woda podnosi się nadal. Domów ny, tolwark Įanczyn, ko w a AE ak Za ŚE 
zalanych 100, woda dochodzi do sta- Na odcinku Puczynowo — Kuryło- Szejniuka, * zabez, Rada jako KG area 
eji kolejowej. W rejonie Leonpolskim, wo zalanych jest 30 domėow. Komuni- powoda. * w okolicy tej a a 

RES е ia Si м mi, akującemi na bržegu w Leonpolu zalanych jest 76 budynków %ację utrzymuje się zapomocą łódek i skok, o „Tas tų a Se ogi Ž 

  

Po konierencji minister Hubicki, wraz 

    

   

    

   
     

      

    

  

     

   
    

        

    
   

    
   

    
  

  

‚ skiej i mostu saperów na Antokolu, zajechał | 
= fd minister na Zarzecze, zachodził na po- 

0 y emna za ewa ą prze = _ dwórza domów, uszkodzonych przez Wiles 
kę. Dłuższy czas zajęło pu zwie- 

mieścia Grodna dzanie brzegu Antokolskiego, przedstawia 

go przytułku, która przybyła przypadkowo | Park zdrojowy w Druskienikach pod wodą dm czasie po twoje rzeczy, połegnala 
L k ego mimstra wem chóraln A 

GRODNO. PAT. — Sytuacja po- cwakuowanc. Na terenie powiatu cał- Pan. ni er rozmawiał z. wielu powodzią: 
wodziowa na terenie powiatu grodzień kowicie są zalane wsie Rybaki i Za- "74 którzy rozlokowali się na bliższych 

šei 7 Р swych obierając sobie na kwat „| ly nych miejscowości, W Druskienikach Пва przeznaczow (li drzewa PR 
w poniedziałek o godzinie 18 wynosił Niemen wciąż wzbiera. Woda załała minister zwiedził również Zwierzyniec i Ka- 
5 mtr. 99 cm. powyżej stanu normal- połowę parku zdrojowego, oraz nowo- : „45 

: я ; 1 godzinie 18 zwiedził ini 
nego. W Grodnie woda załała wiele wywiercone źródło. Na rzece Horod- gzone przez Made! m. RZ 

posiadłości, z których mieszkańców 

nom wieczornego posiłku. Ё 
Wieczorem odjechał p. minister z powro | 

tem do Warszawy, poruczając naczelniko- 
wi wydziału M-stwa p. Grunwałdowi, któ 
ry „przybył w dzień edtem z Warszawy, 
objazd 

oprócz tega majątek Leonpol, kościół tratew. Straty materjałne duże. wodzie, — Po zwiedzeniu elektrowni miej. 

jącego jedno jezioro. Pan minister zwiedził 
t. zw. dom św. Antoniego, a dziatwa z te 

+ е miejscach brzegu olskiego wraz ze 
skiego jest w dałszym ciągu poważna. woszczany, oraz częściowo kilka in- swym iem, nie chcąc oddalać sie od | 

Niemen wciąż wzbiera. Poziom wody 

п ” т ny Krzyż schronisko dła ofiar odzi i | eczanęę woda zniosła dwa mosty 5 i bodaa Ueda pow, KAŻE 
drewniane. R 

wiatów województwa i przedłoże- 

  

SYTUACJA POWODZIOWA W WOJEWÓDZTWIE 
NOWOGRÓDZKIEM 

NOWOGRÓDEK. PAT. W woje- okien. W kilku innych wsiach woda za 
wództwie Nowogródzkiem sytuacja an arms męża moż W gminie 

wodziowa groźnie przedstawia się Orlańskiej wsie ubie i Szersznie z0- 8 

Зіус:\сщз w to wiadę Szczuczyńskim, stały całe załane wodą. We wsi Ko- NIE Pić SUROWEJ WODY. Ё 

Woda na Niemnie utrzymuje się tutaj rytrice zostało załanych wodą 10 d0- — № związku z zanieczyszczeniem wody | 

na wyjątkowo. wysokim poziomie. Wo- mów, a w miasteczku Orli trzy domy. wskutek wylewu Wilji i możliwością wybu- 

da ra rzece Lebioda zerwała groblę, Ze wszystkich tych miejscowości iud- chu epidemii duru brzusznego na terenie 

zalewając okoliczne pola. ność zostąła ewakuowana. Straty w całega miasta Wilna, przestrzegamy przed. 
-/W. gminie Różańskiej, we wsi Za- powiecie Szczńczyńskim Są Ogromne. używaniem wody do picia w stanie Suro- | 

borje i Perekopie, Niemen zalał 18 . Pierwszy z.pomocą doraźną ofia- wym ze studni i wodociągów i zaleca sie 
domów. Woda sięga tutaj powyżej rem powodzi pośpieszył starostą SZczu wżywać wodę do tego celu tylko po przego- | 

czyński. towania. «23 

nie Ministerstwu szczegółowego” sprawozda 
nia, które posłuży za podstawę do okre 
ślenia rozmiarów niezbędnej dla powodzia 
pomocy rządowej. 
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ECHA KRAJOWE 
  

OSZMIANA 

—- Setna rocznica powstania, W dniu 
16. 4. br, Oszmiana uroczyście obcho- 
dziła setna rocznicę powstania oszmiańskie- 
go w r. 1831. 

W dniu 16 kwietnia 1831 r. kozacy - czer 
kiesi pod dowództwem Wierzilina, bojąc się, 
że masowe powstanie sszmiańskie stanie się 
podporą oswobodzenia całej Litwy, porżnęli 
w © zmianie 350 obywateli miasta i zrabo- 
wali Świątynie Pańskie. : 

Miejski Komitet Obchodu setnej Roczni- 
cy „Rzezi Oszniiańskiej* wezwał Obywateli 
miasta do wzięcia udziału w żałobnem nabo 
żeństwie i w akademji ku uczczeniu pamięci 
poległych w Oszmianie w r. 18 31. Miasto 
na znak żałoby wywiesili chorągwie do poło 
wy opuszczone, 

O godzinie 11 odbyło się nabożeństwo w 

kościele Oszniańskim, zapełnionym przez 

młodzież, obywateli, urzędy i władze na cze 
le ze starosta p. W. Suszyńskim. Wielebny 
ks, proboszcz W. Holak odprawił żałobną 

mszę za po!egłych w Oszmianie w 1831 r. 

zaś wikary ks, Jan Mianowski wygłosił pod- 

niosłe kazanie, rozpoczynając litanję  piel- 
grzymską Adama Mickiewicza... „Przez mę 
czeństwo obywateli Oszmiany, wyrzniętych 
w „ościołach Pańskich i w domach, wybaw 

Krew przelana przez poległych 

w r 1831 w Oszmianie łączy się z wysiłkiem 
Narodu w ciągu stulecia do odzyskania nie- 
podległego bytu państwowego. Stuletnia ro 
cznica powstania powinna przyczynić się do 
zrozumienia i pogłębienia naszej troski, o 
najwyższe dobro nasze: wolności i niepodle 

głości. - =ę 
W synagodze o godzinie 9 rabin oszmiań 

ski p, Szmulson Menarze odprawął modły w 

obecności delegacji władbzy pow. na czele 
z zastępcą starosty p. H. Sylwestrowiczem. 
Pienia religijne wykonał honorowy kantor p. 
Chonon Sznejder, Przemówienie okolicznoš- 
ciowe wygłosili: rabin p. Szmulson i wice- 
burmistrz p. A. Strugacz — prezes Żydow- 
skiego Klubu Myśli Państwowej. Pan A. 
Strugacz podczas przemówienia odczytał po 
polsku tekst przysięgi, opatrzonej 200 pod- 
pisami dziadów i pradziadów Żydów Osz- 
mianskich. Demokratyczna Polska daje nam 
tówność i jest naszą drugą Ojczyzną, a my 
lej kochającymi synami. 

W cerkwi żałobne nabożeństwo odbyło 
się o godzinie 10 w obecności zastępcy sta- 
rosty p. H, Sylwestrowicza i pp. J. Zu- 
biela, por. Korolkiewicza i L. Stankiewicza. 

Wieczorem uroczystą  akademję w te- 
atrze Ludowym. w Oszmianie rozpoczęli: 
chór gimnazjum, wykonywując pod kier, p.. 
p. A. Niemirowskiej Hymny Polskie; chór 
dziewczynek ze szkoły powszechnej wyko- 
nał trzy pieśni pod kierownictwem p. 
S. Skowrońskiego (,,Warszawiankę”, .Żoł- 
nierz* 1 „Hej, Polska nie zginęła”). Dodat- 
mie wrażenie na wszystkich wywarły 3 de- 
klamacje dziewczynek ze szkoły powszech- 
nej: E. Kuncewiczówny p.t. „Żołnierz', A. Ko 
rozówny p.t. „Przeznaczeń chwila” i S. Ta 
raszkiewiczówny p.t „Skarga Żmudzinów*. 
Uczeń gimnazjum Firko deklamował history 
czny wiersz „Rzeź Oszmiańska". 

Wśród licznie zgromadzonego społeczeń 
stwa polskiego i żydowskiego miasta Osz- 
miory, solidarnie występujący ku uczczeniu 

. pamięci poległych w Oszmianie w 1831 r., 
ukazał się p. Edward Szczerbicki, owacyjnie 
witany przez: obecnych, 

"Pan E. Szczerbicki, ' obecnie inspektor 
szkolny w Brasławiu, w ciągu swego 5-let 
nies 'pobytu rw Oszmianie, pierwszy po 
wojnie wszechświatowej rozpoczał pracę nad 

- bisforja 1831 r. w powiecie oszmiańskim. I 
miał.szczęście. Pionerską praca jego „Rok 
1531 w powiecie oszmiańskim”, ogłoszona w 
„Roczniku Gimnazjum  Oszmiańskiego za 
1926 — 27 r.“, pociągnęła za sobą szereg 
prac podobnych w sąsiednich powiatach, 

Już mamy ogłoszone drukiem prace „Hi 
storia pow. dziśnieńskiego' p. Hade mana, 
Rok TAS3f w pow, święciańskim" p. Biliń- 

"skiego i cały zastęp młodych historyków w 
Wilnie pracuje wytrwale nad historją 1831 
r. w pow, telszewskim, kowieńskim, lidzkim, 
trockim, wilejskim i in. Słowem młodzi histo 
rycy rozpoczęli w Wilnie szereg prac nad 
historją powstania 1831 r. na Litwie i Zie- 
mi Wileńskiej. Fakt doniosły. Nawet Oszmia 
na odczuła ożywczy prąd naszej młodzieży. 
Na akademji w Oszmianie wygłosili przemó- 
wienia: p. E. Szczerbicki p.t. „Rok 1831 w 
Oszmianie* i b. obiturjent gimnazjum  osz- 
miańskiego, obecnie magister historji p. S. 
Levan p.t. _ „Udział Żydów w powstaniu 
Oszmiańskiem w 1831 r.* Profesor i jego u- 
czeń poruszyli moc faktów, wypadków i za- 
gadnień z niedawnej przeszłości naszej, 
Przed oczyma obecnych ożyły wypadki i lie 
dzie, których solidarność i patrjotyzm 
dobrze świadczył o współżyciu i łączności na 
rodowiości w walce w 1831 r. o wolność i 
niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli profesor p. E, Szczerbicki wskrze- 
sil przed oczyma obecnych, oszmiańczuków 
z r. 1831 i ich Jos tragiczny (E. Ważyń- 
skiego, Tyszkiewicza, Przeździeckiego, So- 
roko, bohaterski poryw Tadeusza Stelnic- 
kiego i jego szardżę na ulicach Oszmiany w 
dn. 16 kwietnia 1931 r, nieugiętych oficerów 
Paszkowskiego, Pławskiego, Pola, Czernic- 
kiego, Skrzydlewskiego i bohatera pod Ru- 
niem Pudzinowskiego i in., wskazał przyczy- 
ny niepowodzenia, wartości i. doniosłości po- 
wstania oszmiańskiego dla całego powstania 
ttewskiego, to p. $. Lewin poruszył nowe 
zasadnienie przez nikogo jeszcze nie ba- 
dane: udział Żydów w powstaniu na litwie 
(1831), ustalając zasadę współdziałania i 
charakter udziału ich w powstaniu oszmiań- 
skiem. 

Akt formalnego przystąpienia żydów do 
powstania i zaprzysięganie wierności i posłu 

   

  

  

Trzy godziny 
Monte Carlo, 16-IV 31 r. 

Pierwszorzędną atrakcją Sezonu 
wiosennego na Riwjerze, stał się przy 

_ jazd Charlie Chaplina. 
Przed nastaniem letnich upałów, 

. lasny Brzeg kipi życiem—Teraz, gdy 
pogodny, lazurowy dzień przynosi „naj 
wyżej” 30 st. ciepła — tłumy zalegają 
place i ulice Nicei, Monte Carlo, pełne 
są wille i pensjonaty rozsiane nad 
morzem na wąskim pasku między brze- 
giem a górami. — I w ten różnobarw- 
ny, różnojęzyczny tłum pada elektry- 

zująca wiadomość: „Charlot przyjeż-- 
dża'*, — Charlot —- tak nazywają Fran 
cuzi Chaplina. Publiczność na Rivjerze 
przyzwyczajona jest do ciągłego świę- 
ta, do atrakcyj, konkursów i popi- 

sów, przeplatanych skandalami, a nie- 
szadko i tragedjami w Monte-Carlo. 

Minione święta przeszłyń pod zna- 
kiem Charlot'a. Były w Nicei wielkie 
doroczne święta produkcyj francu- 

skich, na których obrano piękną kró- 

Jlowę z Alzacji. Wielką paradą, a za- 

razem serdecznością witany był 9 b.m. 
na Rivierze prezydent Francji G. Dou- 
menigue. Ale sensacją stał się przyjazd 

szeństwa rządowi powstańczemu Żydzi OSz- 
mianscy w liczbie 200 z robinem Abraha- 
mem Berkowiczem Kahanem na czele, wy- 
konali w dniu 7 kwietnia 1831 r. Żydzi osz- 
miańscy brali udział w powstaniu pow, о- 
szmiańskiego i udział ich był zgodny z za- 
sadami wyrażonemi w przysiędze. Naj wa- 
żniejszemi tego udziału momentami były: 0- 
sobiste przez Żydów pełnione służby w 
gwardjach miejskich i spełnianie rekwizyj- 
cyj na rzecz powstańców. Zrozumiała więc 
rzecz, że po stłumieniu powstania, rząd ro- 
syjski, wywier: zemstę na powstańcach, 
wytoczył też procesy żydom oszmiańskim o 
udział w powstaniu. 

Społeczeństwo polskie i żydowskie, lic. 
nie zgromadzone w Oszmianie w dniu 
kwietnia 193! r. na akademii, miało moż- 
ność słyszeć rzeczowe przemówienia swych 
światłych obv eli i stwierdzić, że łączność 
różnych nai wości w sprawach państwo- 
wych dawniej tez świeciła przykładem i mia- 
ła chwile triumfu. W podniosłym nastroju, 
późnc, bo o godzinie 10 wszyscy rozeszli 
się, pokrzepieni na duchu, i mając nowe i 
współczesne tematy do omówienia PiE 

  

   

      

BORUNY 
— Obchód setnej rocznicy rzezi oszmiań- 

skiej, W dniu 16 kwietnia cała ziemia osz- 
miańska obchodziła smutną uroczystość set- 
nej rocznicy rzezi dokonanej przez wojska 
rosyjskie na bezbronnej ludności m. Oszmia- 
ny, tragicznego epizodu powstania  osz- 
miańskiego, wybuchłego w dniu 4 kwietnia 
1831 -r. Odpowiednie obchody urządzono w 
większych ośrodkach powiatu oszmiańskie- 
go, między innemi także w Borunach, które 
przed ;wiekiem chlubną kartą zapisały się 
w dziejach powstania. 

© godzinie 11 odbyła się w kościele u- 
roczysta msza żałobna, celebrowana przez 
ks. W. Nurkowskiego, poczem licznie zgroma 
dzona publiczność udała się do gmachu Pań 
stwowego Seminarjum Naucz, gdzie odby- 
ła sie akademia, poświęcona uczczeniu bo- 
haterów powstania oszmiańskiego. Nauczy- 
ciel seminarjum p. Stanisaw Kunc wygłosił 
przemówienie okolicznościowe, w którem po 
dał historję powstania oszmiańskiego,  za- 
trzymując sie dłużej nad najważniejszym wy 
padkiem — rzezią mieszkańców m. Oszmia 
ny, dokonaną przez pułkownika kozackiego 
Wierzilina, w dniu 16 kwietnia 1831 r. 

W dalszym ciągi swego przemówienia 
pre'egent oświetlił ruch zbrojny szlachty i 
ludu oszmiańskiego, jako jedno z ogniw dłu- 
giej walki o wolność ojczyzny,  chlubnie 
świadczące o patrjotyzmie i poświeceniu się 
dla sprawy, Po przemówieniu nastąpiły de- 
klamacie, poczem odśpiewanie przez obec- 
nych hymnu, „Boże, coś Polske“ zakończy- 
ło te smutną ale zarazem podniosłą uroczy- 

stość. Ignotus. 

SLONIM 
— Zebranie Zarządu Koła SLIP. Odby- 

ło się tu zebranie członków Zarządu Koła 
SUP, na którem omówiono szereg spraw 
bieżących i zastanawiano się nad kwestją 
celowości istnienia organizacji. Po. dłuższej 
dyskvsji uchwałono zwołać zebranie człon- 
ków, na dzień 30 bm. złożyć sprawozdanie 
z dotychczasowej pracy i wezwać jaknaj- 
szerszy ogół urzędniczy do zrzeszenia się, 
PO ciężkiej sytuacji finansowej urzędni- 
ków. 

Z panujących tu nastrojów daje się wy- 
sądować zainteresowanie się obecną akcją 
SUP' u i żywić należy nadzieję, że na wal- 
nem zebraniu zostanie opracowany plan pra- 
cy na przyszłość, realizacja którego zasila- 
taby kolo słonimskie funduszami, niezbędne- 
mi dla rozwoju instytucji, tudzież przeprowa 
dzona zos taiie odpowiednia propaganda w 
kierunku dokooptowania jaknajwiększej ilo- 
ści członków. х 

GŁĘBOKIE 
— „Ziemia Dziśnieńska* — miesięcznik 

krajoznawczo-łowiecko-literacki, wydawany 
przez Koło Krajoznawcze przy gimnazjum 
im. Unji Lubelskiej w Głębokiem. W dniu : 
imienin Marszałka Piłsudskiego, poświęcając 
Mu swą pracę, wystąpili młodociani publi- 
cyści i literaci z pierwszym numerem swe- 
go piosenka. Pierwszy zeszyt jest nieco nie 
zgrabny, sztywny, uadrabiający miną. Kro- 
niki szkolnej (dział b. ważny!) prawie że 
niema. Ale są w tym numerze dwa artyku- 
liki, które zmuszają czyteinika do większej 
uwagi. jest to — „Samotna kapliczka” 
(patrz Echa Krajowe w „Słowie* Nr..90), 
oraz „Piękno i urok Kresów Wschodnich*. 
Spółka autorska, opracowująca „Samotną 
kapiicz ę*, wykazała wielką skrupulatność 
w zbieraniu materjału historycznego i dla- 
tego pozwała przypuszczać, iż będzie kon- 
tynuowała swe poszukiwania. Do tego na“ 
leży zachęcać młodych autorów, którzy zdra 
dzają zamiłowania historyczne. Piewca uro 
ku naszej ziemi, wykazał szczerość uczu- 
cia, miłość ziemi i wcale dobre operowanie 
słowem pisanem. Ale.. cóż za tragedja, iż 
młode pokolenie wolnych Polaków już nie 
znajduje imienia dla ziemi, która ich uro- 
dziła i którą głęboko kochają. „Piękna jest 
nasza ziemia Kresowa — północno-wschod- 
niai... —- taki jest początek. Kresy są pięk- 
re w swej pierwotnej prostocie i.. czytamy 
w ostatnich wierszach.,, 

Trzeba zaprotestować głośno, stanow- 
cze: nie tu są polskie kresy, nie jest to 
tylko „ziemia  północno-wschodnia”, jakiś 
w nowej edycji „siewiero-zapadnyj kraj”. 

Ale jak się nazywa ten kraj nad jezio- 
rem Berezweckiem?.. Jaka ziemia nas zro- 
dziła? Jaka dzielnicę Rzeczypospolitej Pol- 
skiej zamieszkujemy? 

Na te pytania może zechce łaskawie od- 
powiedzieć kto$ z czytelników i przyjaciół 
„Fch Kraiowych“. 

z: Charłot'em 
Charlie Chaplina, Poprostu dlatego, że 
ujrzenie popularnego aktora filmowe- 
go podnieca tłum. A jeżeli się jeszcze 
doca do tego szczyptę sentymentu, 
którym owiana jest postać z czarnemi, 
wasikami, laseczką j w meloniku, to 
zrozumiały się stanie rwetes, jaki 
uczynił na Rivjerze Chaplin. 

Podróż Chaplina ma niewątpliwie 
cele reklamowe, choć w znacznej mie- 
rze wygląda raczej na tournee arty- 
styczne. Charlot bowiem niedawno 
wypuścił w świat ostatni swój film — 
„Les Lumieves de la Ville“ (City 
Lights) i filmem tym znaczy etapy 
tiiumfalnej swej podróży. — Tytuł fil- 
mu miał być inny. Miał się nazywać 
„Wagabunda“ — od postaci tytuło- 
WEJ. 

Nazwa obecna najlepiej da się prze 
łożyć na polski, jako ,, Światła i cie- 
nie wielkomiejskie“. 

„ Mniejsza zresztą o nazwę. 
Film Chaplina przyniósł kwintesencję 
jego genre'u. Biedny, bezdomny włó- 
częga idzie przez życie przypadkiem. 
Zażenowany swoją własną nieśmiało- 
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Wysiedienie cudzoziemców z Ameryki. 
NOWY YORK. PAT. — Celem ulżenia bezrobociu, władze Stanów 

Zjednoczotych we wzmożonem tempie 
wających w Ameryce cudzi oziemców. 
30 tys. francuskich Kanadyjczyków, 
nach Nowej Angjji. 

wydalają z kraju nielegalnie przeby- 
Obecnie przystąpiono do wydalenia 

którzy nielegalnie przebywaja w Sta- 

  

Przed sesją Komitetu arbitrażu 
i bezpieczeństwa 

Na dzień 29 bm. było wyznaczone 
posiedzenie komitetu arbitrażu i bez- 
pieczeństwa w Genewie, jednakże z 
powodu zaabsorbowania ekspertów 
pracą w Londynie nad porozumieniem 
morskiem francusko - włoskiem, sesja 
komitetu arbitrażu j bezpieczeństwa 
została przełożona na dzień 11 maja, 
r. b. Termin ten nie jest dogodniej 
szy © tyle, że 15 maja rb. zbierze się 
w Genewie komisja studjów nad Unją 
Europejską. której obrady potrwają 
dwa dni, poczem w poniedziałek 18-'* 
go maja rb. zbierze się w Genewie 63 
sesja Rady Ligi Narodów. W pracach 
komisji studjów, jak również w obra 
dach sesji Rady Ligi, weźmie udział 
osobiście minister spraw  zagranicz- 
nych p. August Zaleski. 

Komitet arbitrazu i bezpieczeństwa 
ma przed sobą bardzo ważne zadanie, 
mianowicie opracowanie projektu trak 
tatu o środkach prewencyjnych prze- 
ciwko wojnie. Komitet zajmie się na 
obecnej sesji rozważaniem dwóch pro 
jektów traktatu: francuskiego i angiel 
skiego, które się różnią dosyć znacz- 
nie między sobą. 

Wynik prac komitetu zostanie pod 
dany pod aprobatę zgromadzenia Ligi 
Narodów (we wrześniu rb.) , które 
poweźmie ostateczną decyzję. 

Polska bierze udział w pracach ko 
mitetu arbitrażu i bezpieczeństwa, 
skład jednak delegacji polskiej na o- 
becną sesję komitetu do Genewy nie 
został jeszcze ustalony. 

  

Walka klasowa pomiędzy robotnikamiwZSSR 
Od czasu, kiedy w Rosji poczęto 

prowadzić usilną kolektywizację, da- 
1а się zauważyć liczne wystąpienia 
przeciwko pracownikom komunistycz- 
nym, namawiającym rolników do wstą 
pienia do kolektywnego gospodarstwa 
Walka indywidualistów przeciwko ko- 
lektywizacji i jej propagatorom stała 
się normalnym objawem. W fabry- 
kach natomiast objawy sprzeciwów by 
ły o wiele rzadsze, ponieważ robotnicy 
w ZSSR w pewnej mierze żyją w o 
wiele lepszych warunkach, aniżeli 
reszta ludności. 

W ostatnim czasie jednakowoż wy 
wieiany jest wielki nacisk na fabryki, 
w celu podwyższenia intensywności 
pracy i dla wzmożenia t. zw. konkuren 
cji wewnętrznej. Przez zarządzenie 
takie zaostrzone zostały stosunki mię 
dzy robotnikami i pomiędzy robotni- 
kami zapanowały pewne tarcia i róż- 
nice. Przy wytworzeniu systemu współ 
zawodnictwa t. zw. bojowcy stali się 
w wielu wypadkach pewnego rodzaju 
EEST NE MEDOK OE ROEPOÓK | 

agentami rządu, których zadaniem jest 
śledzić pracę swych towarzyszy, co 
doprowadza do zatargów pomiędzy ro 
botnikami. 

Jeden z takich kinfliktów, mający 
miejsce w montażowych warsztatach 
w zagłębiu donieckim, na stacji Djebal 
cewo zakończony został przelewem 
krwi. Robotnik S. Cziżow, mieszkający 
w koszarach robotniczych, zamordo- 
wał „bojowca* Djemjana, który wystą 
pił przed towarzyszami w koszarach 
z różnemi żądaniami. 

Q doniosłości tego wypadku świad- 
czy fakt, że wypadkowi temu poświę- 
cony został specjalny artykuł w central 
nym organie partji komunistycznej 
„Prawdzie. Morderstwo popełnione 
na stacji Djebalcewo klasyfikowane 
jest jako „zemsta wroga klasowego”. 
W artykule tym wzywa się komuni- 
stów aby stali na straży i nie dopuścili 
do nowych objawów niezgody pomię 
dzy robotnikami w ZSSR. = 

  

Eksplozja granatów na stacji w Pedbrodziu 
W Podbiodziu miał miejsce zagadkowy wybuch granatów 

w okolicznościach następujących: 
ręcznych 

Wybuch nastąpił o godz. 1.10. W hailu stacyjnym dworca kolejowego 

w Podbrodziu, powiatu Świę :iańskiego, eksplodował granat ręczny, rzucony 

przez nieznanego sprawcę do poczekałwi przez okno od strony podjazdu do 

stacji. W tym samym momencie eksplodował drugi granat ręczny zewnątrz 

budynku stacyjnego. Wybuchem pierwszego granatu został Śmiertelnie ranny 

pomocnik maszynisty Hryniewicz z Wilna, który ze stojącego na stacji po- 

ciągu towarOwego przyszedł do bwietu po wrzatek i wracał z 
Hryniewicz, ugodzony odłamkiem granatu w serce, zdołał 

kiika kroków w kierunku pokoju zawiadawcy stacji, poczem upadł i wyzio- 

imbrykiem. 
przejść  jeszeze 

nął ducha. W poczekalni znajdowało się itszcze czterech przyjezdnych wło- 
ścian, którzy cudem tylko wyszli bcz szwunku. Odłamki granatu odbiły w 

kilku miejscach tynk na Ścianie i suficie, nie wyrządzając większej szkody. 

Drugi granat, który wybuchł zewnątrz budynku, wcale szkody nie wyrzą- 

dził. Wybuchy nastąpiły w chwili, kiedy z neronu odjeżdżał osobowy pociąg 

w kierunku Królewszczyzny. Dochodzenie w toku. 

-1,000,060 POLAKOW 

  

% KRAJU. NIE MAJĄ SZKÓŁ..I 

Żł6ż grosz na „Fundusz Polskiego Szkolnictwa zagranicą”; 
na konto P. K. O. 21895, Komitetu Obchodu 25-lecia Walki 

e Szkołę Polska. 
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GENEALOGICZNE 
w herbarzach i rękopisach, znajdujących się w bibljotekach i archiwach  wileń- 

skich, dla osób pragnących uporządkować swoje drzewo genealogiczne. 
Robię wyciągi z pamiętników i zbiorów, listów, oraz opracowują historje rodów, 
a także majątków, instytucyj i miasteczek na podstawie 

z całej 

Do listu z zapytaniem należy dołączyć 

Źródeł sprowadzanych 

Polski 
1 zt w znaczkach poczt. na odpowiedź, 

Przyjmuję w piątki od 5 — 7 
Wilno, Mickiewicza 42 m, 11, telefon 7—94 , Dr. fil. STEFAN BURHARDT, 

} Adjunkt Uniwersyteckiej Bibljoteki Publicznej 

RA A M M E 

  

stara się zajmować jaknajmniej 
M'cjsCa, Stara się wszystko zrobić tak, 
aby broń Boże komuś nie przeszko- 
dzić; Cóż, kiedy zawsze trafia, jak 
kulą w płot! Tym razem los się 
uśmiechnął. — 

Charlie ma wielkie serce. Sam 
biedny, jak mysz kościelna — odda- 
je wszystko, co przypadkiem natural- 
nie, zdobył — równie biednej, ślepej 
kwiaciarce. Chce dla niej pracować — 
udaje mu się jak zwykle naopak. Poś 
więca ostatnią koszulę, zostaje nawet 
„bokserem! Charlie bokserem! 
I tylko ślepy łos, przypadek, daje mu 
w tęce fortunę, — którą bez chwili 
namysłu oddaje kwiaciarce — Elli. 
Siedzi dla niej niewinnie w więzieniu, 
a gdy za pieniądze nieznanego dobro- 
czyńcy odzyskuje kwiaciarka wzrok — 
widzi przed sobą obdartusa... Nie wie- 
rzy, bo w wyobraźni śniła o bogatym 
panu — a tu mały, obdarty człowie- 
czek! Poznaje go dotykiem, bo pamię- 
te tę rękę, która dała jej klucz do 
światła. Duże, dziecięce, naiwne oczy 
włóczęgi patrzą na swoją miłość! Za- 
wstydzony chce już odejść lecz zatrzy 
muje go kwiaciarka — może tylko z li- 

i? Mały człowieczek nie odchodzi 

  

tości 
już w dal, wymachuje dla kurażu lase- 

PROWADZĘ S HERALDYCZNE 
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czką. Zostaje, wpatrzony w óczy, któ 
rym dał możność ujrzeć świat. 

Niepodobna tego filmu  opowie- 
dzieć! — Mówi w nim serce. Toczą- 
ce się koło Losu przygniata co chwilę 
biedną istotę ludzką, która sama, mając 
tak mało — wytęża całą swa lilipucią 
siłę, aby dać szczęście innym. — A 
ten pech Chaplina. Do łez się można 
zaśmiać, patrząc na figle, które przy- 

padek sprawia pełnemu najlepszych 
chęci Charlot'owi. — „Sentymentalny 
wagabunda' zawojował publiczność. — 

Film jest udźwiękowany bardzo do 
wcipnie. Strona mówiona jest sparo- 
djowana, dźwięki naśladowcze wyzy- 
skane nadzwyczaj trafnie. Scenarjusz 
i muzykę napisał sam Chaplin. On. też 
film wyreżyserował. Pośród przebojów 
i nowości ostatniej chwili film Chapli- 
na jest najbardziej artystyczny i naj- 
bardziej opracowany. Łączy się tu te- 
chnika filmowa ze sztuką i artyzmem. 

Premjera filmu Chaplina zgromadzi 
ła w dużem „Beaux-Arfs Cinema* w 
Monte Carlo — elitę towarzyską  Ri- 
wjery. Przepyszne toalety jedwabne, so 
bole i brylanty, czerń fraków i mnóst- 
wo kwiatów na sali — oto powitanie 
Charlot'a. Loża księcia Monaco ubra- 

Jak doszło do utworzenia rządu w Rumunji? 
Kryzys rządowy w Rumunji, trwa- 

jacy przeszło dwa tygodnie, zlikwido- 
wany został w sobotę wieczór przez 
utworzenie gabinetu, na czele które- 
go stanął prof. Jorga. Zamianowanie 
Rowego rządu poprzedzały uciążliwe 
konferencje u rumuńskiego posła w 
Londynie Titulescu, który natychmiast 
po dymisji gabinetu premjera Miro- 
nescu, telegraficznie został wezwany 
do Bukaresztu, aby jako politycznie 
niezależny mąż stanu i doświadczony 
dyplomata wyprowadził politykę ru- 
muńską ze stanu niepewności, w ja- 
kim wewnętrzna polityka znajdowała 
się już od dłuższego czasu. 

Nadzieje, które pokładano w: oso- 
bie Titulescu w tym wypadku nie speł- 
niły się. Zajmującem jest, że misja 
Jitulescu nie powiodła się, nie z po- 
wodu tych trudności, jakie wypływa- 
ły z wzajemnnych stosunków  pomię- 
dzy dwiema najsilniejszemi partjami 
politycznemi, partja włościańska a libe 
rałani, ale z powodu sprzeciwu ma- 
łych grup politycznych t. j. grupy li- 
beralnego dysydenta Jerzego  Bratia- 
nu (partja liberalna rozbita zostałą na 
dwa obozy po powrocie króla Karola 
do Rumunii ub. r. z powodu różnicy 
zapatrywań na nową sytuację politycz- 
ne), dalej grupy chłopskiej dr. Lupu 
(odszczepieńcy wielkiego stronnictwa 
włościańskiego, będącego pod przy- 
wództwem Mihalacha: partja ta połą- 
czyła się w roku 1926 z partją naro- 
dową Mania) i wreszcie narodowej 
partji Jorgi, które zajęły negatywne 
stanowisko wobec rządu koncentracji 
narodowej, tworzonego przez Titule- 
Scu. Grupy te utworzyły pewnego ro- 
dzaju blok w celu przeciwdziałania usi 
łowaniom Titulescu. 

Kiedy usiłowania Titulescu w kie- 
runku utworzenia rządu koncentracji 
narodowej, w  którem  zasiadaliby 
przedstawiciele wszystkich partyj po- 
litycznych, natrafiły na sprzeciw 
wspomnianych ugrupowań  politycz- 
nych, Titulescu złożył królowi mi- 
51е tworzenia rządu, Jednakowoż król 
porownie powierzył mu misję utwo- 
rzenia rządu osobistości. Ale i te usi- 
łowania spełzły na niczem. Tym razem 
główną przeszkodą była osoba Arge- 
toianu, któremu  Titilescu chciał po- 
wierzyć tekę ministra skarbu. Argen- 
toianu jest wybitnym znawcą spraw 
skarbowych i politykiem o szerokim 
światopoglądzie, który jednakowoż 
kilkakrotnie zmienił swe przekonania 
polityczne i znalazł się ostatnio w obo 
zie liberałów, gdzie chciał osiągnąć 
stanowiska przywódcy. Jego wyklu- 
czenie z partji liberalnej po powrocie 
króla Karola, było jednym z następstw 
tarć wewnętrznych, jakie objawiać się 
poczęły po śmierci Ioana Bratianu. 

Przyczyną nieporozumienia pomię- 
dzy Argentoianu a kierownictwem 
partji, były różnice w zapatrywaniach 
na gospodarczą politykę  partji i jej 
metody polityczne wogóle. Petraktacje 
Titulescu z .przywódcą narodowo- 
chłopskiej partji Jul. Maniu w spra- 
wie udziału Argentoianu w rządzie, 
zakończone zostały kategorycznem 
oświadczeniem  Maniu, že partja jego 
nigdy nie zgodzi się na powołanie te- 
go polityka do rządu. 

W następstwie tego, Titulescu znów 
złożył misję utworzenia gabinetu, po- 
czem król powierzył misję przewodni- 
czącemu partji narodowej, rektorowi 
uniwersytetu bukareszteńskiego Miko- 
laiowi Jordze, którego nazwisko zna- 
ne jest w kołach naukowych całego 
prawie Świata. Powierzoną mu misję 
wykonał z taką szybkością, że już w 
sobotę o godzinie ósmej wieczorem 
jego gabinet osobistości złożył królo- 
wi przysięgę. Ministrem skarbu w je- 
go gabinecie jest właśnie ów Argento- 
ianu, o którego osobę rozbiły się usi- 
łowania Titutescu. © dwóch ministrach 
dotychczas nie zadecydowano. Cho- 
dzi tu o posła rumuńskiego w Rzymie 
Ghica, któremu ma być powierzo- 
na teka ministra spraw . zagranicz- 
nych i o Camarasescu, który został 
mianowany ministrem spraw wew- 
nętrznych, ale który pragnie uzyskać 
jeszcze zgodę swej partji narodowo- 
włościańskiej. Tymczasowo minister- 
stwem spraw zagranicznych kieruje 
rgentoianu, zaś ministerstwem spraw 
wewnętrznych aż do rozstrzygnięcia szy a troskach i przykrościach. 

na różami — wszystkie oczy patrzą 
tam — bo za chwilę ukaże się w niej 
zaproszony przęz księcia Charlot.—Tłu 
my zalegają dach kina (sala mieści się 
pod tarasefi nadmorskim). — Zabrak- 
ło biletów, choć najtańszy kosztował 
100 franków (33 zł.). — Kręcą prze- 
gląd aktualny — nikt jednak nie patrzy 
na ekran —czekają na Chaplina. — 
W przerwie przybywa książę Monaco, 
a za chwilę do loży wchodzi mały si- 
wawy jegomość o uśmiechniętej twa- 
rzy — kino zadrżało! Grom oklasków, 
krzyki, znów oklaski... Charlot staje w 
leży — reflektor jasno oświetla jego 
twarz — jest zakłopotany, jakby za- 
wstydzony — zupełnie jak ten Charlie 

z filmu. — Diugo nie milkną oklaski.— 
Charlot dziekuje, klania się, šciska rę-. 
ce... Jest przejęty, widać, że niewy- 
godnie mu być centralną osobą, punk- 
tem, do którego biegną wszystkie о- 
czy, o którym wszyscy w tej chwili 
mówią. Zupełnie jak ten z filmu! — 
A na sali pełno już plotek. „Podobno 
Charlie przez matkę jest Włochem, — 
ale w drugiem pokoleniu dopiero jego 

rodzina jest chrześcijańska — przed- 

tem byli izraelitami* — I już rośnie, 
olbrzymieje wersja: — „Charlie to ży- 
dek!*, Ale wnet pęka bańka mydlana 

partii narodowo-włościańskiej  kiero- 
wać będzie premier Jorga. W nowym 
gabinecie rumuńskim poszczególne re- 
sorty oddane zostały następującym fa- 
chowcom-niepolitykom: komunikacja 
— Valcovici, ministerstwo sprawiedli- 
wości — Harmangiu, minister rolni- 
ctwa — Ionesculesti. Ministrem prze- 
mysłu i handlu Manoilescu, były czło- 
nek gabinetu Averesca i członek jego 
partji, wstąpił później do narodowej 
pactji włościańskiej Maniu. W ostat- 
nich dniach pisma rumuńskie zamie- 
ściły wiadomość. że wystąpił on z 
partji, której Kierownictwo sprzeciwi- 
ło się jego udziałowi w rządzie, Ma- 
noilescu, znany jest powszechnie jako 
bliski przyjaciel króla Karola. " 

Rumunska opinja publiczna przyję 
ła wiadomość o utworzeniu rządu z 
pewnem uczuciem ulgi. LE 

W pierwszych dniach maja zejdzie 
się parlament na sesję wiosenną. Na 
pierwszem posiedzeniu premjer Jorga 
przedstawi program. rządu i zażąda 
wotum zaułania. Ze względu na nie- 
przychylne a nawet wrogie stanowi- 
sko narodowo-włościańskiej partji w 
stosunku do osoby ministra skarbu w 
gabinecie Jorgi, już dziś przejawia się 
pzwien pesymizm w  zapatrywaniach 
na wynik głosowania w -kwestji 
wotum zaufania dla rządu, bowiem 
partja narodowo-włościańska ma w 
parlamencie przeważającą większość. 

W WIRZE STOLICY. 
NIEDZIELA 

Nareszcie odwilż. Tak ciepło, bezwietrz- 

nie, miło, że wszyscy wylegli na ulice. Bia- 

łe waterpruty, duzo młodzieńców do figu- 

ry, panie tylko markotne — nic nie przy 

gotowały jeszcze na wiosnę, nie spodziewa 

ty się jej — już w kwietniu. 

I icst ruch. Nawet bardzo ożywiony. Pew 

nie! przecie: jeden zmyka przed wierzycie- 

lami, irny chce złapać trochę forsy na wy- 

datki bieżące, ów! ucieka się do ostateczno- 

ści, tamten wyjeżdża z ciągłemi pretensja- 

пи, а wszyscy gonią ostatkami, 

Motocykle suną jeden za drugim. On 

z namaszczeniem prowadzi, ona dumina i 

radosna podskakuje z tyłu na bagażniku. 

Trochę niewygodnie, ale zdrowo: świetna _ 

kuracja odtłuszczająca, no i nogi są od- 

s'oniaie powyżej kołan. 

"awki w alejach i ogrodach mają kom- 

pbty. Siedzą rozmarzone, rozleniwione par- 

ki. To czyste powietrze tak rozstraja, upa- 

ia, upija, lepiej niż sama czysta — jakież 

głupstwa się nie mówi przez to powietrze. 

Qt tam jakiś nieokreślony typ, šciska kur- 

czowo panienkę za rękę — szepce namięt- 

nie. Nieborak! oświadcza się. Ha, czem on 

jest i jakiemi słowy? 

Może piekarz. Czy chcesz dzielić ze mną 

dorgonnie chleb z jednego pieca? Zgódź 

się, a będziesz pływała jak pączek w maśle. 

Nie, to raczej furman: Przyjm mnie 

ukochana, a pozwolę ci trzymać cugle na- 

szej wspólnej doli przez całe życie... 
Może to jednak elektrotechnik: Czy 

chcesz być łuba ze mną w kontakcie? O, 

rieprzerwane światło mego istnienia. 
A jeśli to przypadkiem dyplomata: Po- 

zwó, że ci podam do podpisu traktat wiecz- 

nego pokoju... 

Ech, wiadomo, że traktaty są na to, by 

było co łamać. Nie zawracałbyś biednej 
dziewczynie gitary. 

Tu po bocznej alejce kroczy poważna 

trójka: pan Cymełes z żoną i elegancki Pi- 

perr'an, który tylko co wrócił z Riwiery. 

Opowiada z przejęciem: — „jakie tam za- 

hawy kwiatowe, uj, uj! Każdy jedzie z po- 

wozem i ciska na drugich z chryzantem, z 

lilija. z bezem i z różą... 

Ach, Salciu, wzdycha pan Cvmełes, jak- 

bym ia chcieł byś ty była różą 
Mój ty kochanku! |aki ty delikatny, wy- 

suhtelniony. A czemu właśnie różą? 

— Bo wówczas jabym mógł siebie ko- 
muś rzucić. 

Nawet tak szczere wyznania nie mącą 

atmosfery. Słońce, rozkoszne słońce każe 

wszystko przebaczać. I choć niema ani jed- 

nego Fstka na drzewach, choć nigdzie nie 

wida* kszty zieloności — czuje się wiosnę 

4 jeśli kiedy warto żyć na świecie i jeśli 

ziedy jest przyjemnie, to właśnie w ciepłą, 

wiosenną niedzielę, gdy można bez celu, 

„1yšli, planu bląkač się, pętać — zapomniaw 

K. 

płotki. — „Podobno ktoś w rodzinie 
iest pastorem. — : 

A w innym kącie mówi się o tem, 
że Charlot namiętnie lubi tenis, że 
jeździ też konno. Niepokojąco pozo- 
staje bez odpowiedzi — +to jest — 
„ona“? bo akurat gaśnie światło i na 
ekranie ukazuje się człowiek w meloni- 
ku. — 

Tego samego wieczoru 19. 7 bm. 
kręcono premierę filmu Chaplina w 
„Tteatre Marigny“ w Paryżu, ale „ży- 
wy Chaplin" był w Monte Carlo. — 
Film okazał się we Francji po raz 
pierwszy, gdyż zaledwie dwa miesiące 
temu opuścił Amierykę, w końcu lutego 
podczas pobytu Chaplina w Anglji, był 
wyświetlany w Londynie — a niedługo 
przypuszczalnie zawita i do Polski. Na: 
Riwjerze tylko kino „Beaux - Arts" w 
Monte - Carlo miało wyłączność prem 
jery uroczystej -— ale film idzie jedno 
cześnie w Nicei w „Mondial - Cine- 
ma“. 

Właściciele kin płacą olbrzymie su- 
my za prawo wyłączności wyświetla- 
nia filmu w danem mieście. W Paryżu 
zapłacono 3 i pół miljona fr. — 

To się nazywa zbierać laury! 

Tad. C. 
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BIURO LIKWIDATORA MIENIA B. PETERSBURSKO-TULSKIEGO, 
MOSKIEWSKIEGO, POŁTAWSKIEGO ORAZ KIJOWSKIEGO 

BANKÓW ZIEMSKICH 

niniejszem podaje do wiadomości: 

1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Banki wydanych, a również za niespłacenie przeterminowanych pożyczek krėtkoterminowych, 

odbędą się w obecności Likwidatora licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości: pierwsza 27-go maja 1931 roku, a jeśli pierwsza nie dojdzie do skutku, 

druga 11-go czerwca 1931 roku; 2) że zgodnie z $ 24 Ustawy Banku, licytacja rozpocznie się od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki, z doliczeniem do tej sumy 

raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, należności przewidzianych w $ 19 Ustawy Banków, zaległości zaliczonych na rachunek dłużnika z powodu przerachowania pożyczek rublo- 

wych, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których 

informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będą przelane obciążające sprzedaną nieruchomość pożyczki długoterminowa i nieprzeterminowana 

krótkoterminowa, z ratą bieżącą i należnemi odsetkami od niej; 3) że osoby, życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w Kancelarji Biura Likwidatora akta, dotyczące zastawu nieruchomości 

wystawionych na sprzedaż od g. 9 do 1, w dniach urzędowania Biura; 4) że osoby, przystępujące do licytacji, winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadium w wysokości wszyst- 

kich zaległości i wydatków, które obciążą nabywcę nieruchomości; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego wadium i nieuiszczonej pozostałości pożyczki oraz raty 

bieżącej z należnemi odsetkami od niej, a również opłaty aljenacyjne winny być wniesione w ciągu 14 dni od dnia licytacji; w razie zaś nieuiszczenia w terminie wskazanym wyżej wy- 

mienionych należności, nabywca traci złożone przy licytacji wadium, które będzie obrócone na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków uskutecznionych na rachunek 

dłużnika i opłat należnych Bankowi z wystawionej na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie własnością dotychczasowego właściciela i 6) że nieuiszczona pozostałość z przeterminowa- 

nej pożyczki krótkoterminowej winna być uiszczoną przez nabywcę w ciągu 14 dni od dnia licytacji, jeżeli Biuro Likwidatora nie wyrazi zgody na prolongowanie pożyczki w całości lub 

częściowo na prośbę nabywcy. 

Licytacje na nieruchomości ziemskie i miejskie odbędą się w Wilnie, w lokalu Biura Likwidatora (ul. Mickiewicza 8), 

o godz. 12-ej. 

Pierwsza 27 maja 1951 r., druga 11 czerwca 1951 r. 

      

  

Suma należnych Bankowi zale- 
głości w ratach, odsetkach i wy- PSA * 
datkach, poniesionych na rachu- Należności, które mogą 

> . nek dlužnika, ktėra musi byč pozostać na hipotece 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z doli- sprzedawanej nieruchomości 

A OBSZAR czeniem do Aa MAE s 
z : 2 stę i szeństwo przed pożyczką Banku 

® 3 Nazwisko i imię właściciela BAŻWA MAJĄTRU..3.POWBT zaległości podatkowych, skarbo- 
> o : wych i komunalnych, o których Nieumorzona 5 & W HEKTARACH informacje będąotrzymaneprzed pozostalošė 
a A dniem licytacji oraz wydatków, KĘ 5 : 
> > które ujawnione zostaną w dniu Rata bieżąca pożyczki na 
© 5 przetargu, winna być złożoną z odsetkami dz. 1 lipca 
Ё E jako wadium przed rozpoczę- 1931 r 

Ž Z ciem licytacji. х 

Zi i ar Zi i gr : Zł i gr 

1 2 3 4 5 6 "4 8 9 

p b k Tulski Bank Zi i etersbursko - Tulski Bank Ziemski 

1741 2612 Czarnocki Gustaw Antonowo Brzeski 709 ha 0326m* 2834,02 319,55 7989,14 
355  Nurzec D  Narbutt Florentyna-Augustyna-Marja i- Jurczakowie 

Wincenty i Adela Nurzec Bielski 263 ha 4800m* 5460,06 732,88 20116,12 
1390 10892 Łazowski Józef, Bortnik Antoni i in. Mikołajewo Dziśnieński 404 ha 4900m* 3946,95 314,60 8635,21 
1715 Engelhardt Bazyli Sylwerjanowo vel Za- ; 

rącz Brasławski 146 ha 2200m“ 1353,92 96,53 2649,44 
1736 Hulanicki Aleksander Zblutowo Bialostocki 110 ha 3425m* 2878,46 271,70 7457,68 
1852 ZY sp Gołubkowiczowie: Łukasz, Nikon, Włas i in. Sady vel Nowosady Bielski 234 ha 9289m* 6750,28 | 496,93 13639,71 

owosady 
289° 1333 Juroff Józef Sielec i Ogrodniki Prużański 1237 ha 680m* 29222,57 2310,— 66570,81 
2893 Albinowski Mieczyslaw Sielec I К 437 ha z 7674,21 749,38 21595,89 
289% 4590 Žolędowski Jan Sielec * 309 ha 1043,51 171,88 4953,19 
939 Nowosiółki Muromcew Aleksander, Hasbachowa Lidja i Murom- 

cewa Helena Nowosiółki Białostocki 163 ha 5211m* 337/03,50.-* 2282,50 65778,30 
947 1175/1176  Michałowscy: Olgierd-January, Przemysław i Jadwiga Bikiewicze i Michalin Słonimski 615 ha 5027m* 18488,48 1663,75 47946,83 

1707  Rumejki Klimiuk Miron, Dorosz Jan i inni Rumejki Białostocki 174 ha 9188m“ 10679,70 725,32 20902,44 
1718! 11851 Prazdniczny Michał Bujle Wilejski 101 ha 4451m* 1549,88 92,95 2551,31 
1881 2941 Gejer Juljanna dz. Nr. 5 z ur. Pawli- ь 

nowo Kobryński 49 ha 1625m* 722,91 44,69 1287,83 
1700 5920 Czernow Włodzimierz . dz. Nr. 36i 37 z maj. 

Dywin z ur. Jagmi- 
nowo 2 67 ha 7300m* 1742,71 123:709 3566,29 

1256 3883 Kononcew Bazyli Graużyszki Oszmiański 228 ha 3300m* 6479,29 381,57 10996,07 

Moskiewski Ban iemski oski ki Bank Zi k 

47 3168 Kuczyńscy: Mąciej i Michał, Butrym Szymon Chrenowszczyzna Ё A 
(Chrenowiszcze) Nowogródzki 173 ha 5880m* 1129,26 103,95 1864,05 

24 Rewkowska Marja Orzechowiec 3 58 ha 9950m* 105,84 82,50 2377,53 
36 Wendland  Marja-Zofja Siewruki i ur. Spo- 3 

czynek Baranowicki 585 ha 3940m“ 1214,36 147,82 4259,74 
44 3167 Mohuczy Stanisława Janowo Nieświeski 46 ha 0610mž 667,92 BLIP 1485,96 

Połtawski n iemski awski Bank Z k 
9 

79! Rej. wiecz. Korwin-Piotrowski Stanisław Duże Podhajce Łucki 300 ha 5283m* 5228,66 214,50 5887,64 
cz.10 Ne787 

217 3247 Kowal Daniel kol. 26 przy folwarku 
Bojarka Rówieński 10 ha 9254m* 558,55 48,13 1386,89 

663 Kunachowicz Włodzimierz Maszów Lubomelski 12 ha — 2377,72 295,63 8519,48 
21 32 Grocholski Zygmunt Kolodne Krzemieniecki 2288 ha 0190m* 11602,15 1856,25 53494,40 

=



  

  

4 SŁOWO 

1 2 3 4 5 6 T 8 9 

Kijowski Bank Ziemski 

39 5369 Lubieūska Marja Stara Niwa i chut. Kamień-Koszyrski 1323 ha 8200m* 10840,39 904,07 26053,75 

Chmiele 
HE 614 Sli ki Wladyslaw Smolary Kowelski 1124 ha 6913m* 22490,89 1815,— 52305,64 

692 7388 Ś natówa Anas Lyszcze Lucki 64 ha 9427m* 1653,72 137,50 3962,55 
716 Rej. wiecz. Drugusz Marja Wiczyn » 127 ha — 789,74 60,78 1668,17 

„10 No892 
717 ka ada Junkiewicz Zofja » » 51 ha 0107mž 1740,51 134,07 3863,48 

cz.6 No 274 

  

    

Suma naležnych Bankowi zale- 
glošci w ratach, odsetkach i wy- 
datkach, poniesionych na rachu- 
nek dłużnika, która musi być 
uiszczoną przez nabywającego 
nieruchomość. Suma ta, z do- 

     

    
   

  

    

   

Należności, które mogą 

pozostać na hipotece 

sprzedawanej nieruchomości 

  

POWIERZCHNIA liczeniem do niej mających 
m <> pierwszeństwo przed pożyczką 

Е 1 i i imi źcici i i PLACU Banku zaległości podatkowych, 
o 2 Nazwisko EMR właściciela МАВО ae Ria skarbowych i komunalnych,októ- Nieumorzona 
r = rych informacje będą otrzymane : a. * 
8 o w mtr. kw. przed dniem licytacji oraz wy- Rata bież PE 
sh, > datków, które ujawnione zostaną AO ES požyczki na 
0 © w dniu przetargu, winna być 2'6dasi kais dzień 1 lipca 
E E złożoną jako wadium przed roz- 1931 
5 5 poczęciem licytacji E 
# Zi 

* Zi! i ar Zł i gr Zł i gr 

1 2 a 4 5 6 7 8 9 

i k Zi ki Petersbursko - Tulski Ban iemski 

Nei je: i Dzi Cicha i Mickiewicza 1293 11656 Nejsztadtowie: leko i Nechama zisna NZ B ickiew SO 175675 165,— 186553 

1776 -Sal 5 róg Wileńskiej i Ko- 77 Landau Zelman-Salomon GARE i ае ча 21343 246333 

1787 12348 Benjakob Jańkiel Wilno Kalwaryjska 64 5731,— 3105,46 ы 5194,39 

1794 5179 Аш:\‚гЬцсЬ Rachmiel Prużana Kobryńska 21 461, — 201,64 13,75 155,06 
1824 Razu Dawid i Pinkes Boruch-Owsiej Brześć n/B Piotrowska 108 455,20 439,27 27,50 310,11 

1826 Gałkowski Adam Kobryń Kolejowa 35 1870,— 575,43 48,13 542,70 - 

BS Gajl Rochla Bielsk Fodleski * Mosiovia 18 1966, — 969,60 88,55 715,28 

1882 13042 Pajkin Kuszel Dzisna Parkanna 14 402,70 667,69 27,50 310,11 
583 5840 Bojarski Josel Lida | Suwalska 20 134,26 219,19 41,80 Tobis, 

1286! 7056 Heįbowicz Heronima Staro Święciany 3 Maja Nr. 21 95707 1715,39 198,55 3373,04 
1791 Boksenbaumowie: Jankiel i Sura Brześć n/B. Piotrowska 78 819,38 1178,07 88,83 1508,99 
308 Biały- Dobniewscy: Aron i Benjamin i Kane Berko Białystok Jurowiecka 54 11573 1600,16 171,60 3680,90 

stok 930 
543 Biały- Słonimscy: Tewel i Paja-Rejzla й Kościelna 4 1497,50 6344,11 387,20 8305,62 | 

stok 855 
1243 5204 Sp. z ogr. odp. „Konkordja* Wilno Słowackiego 17 4251,70 22699,21 1733,60 37186,55 

1329 5837 Magaryłowie: Mejer i Chana Brześć n/B. plac Piłsudskiego 12 1226,40 4670,19 387,20 8305,62 
1432 Wapniarscy: Icko i Gołda » A w 314,— 857,99 48,40 1038,20 
1568 848 G jt Ałter-Morduch-B. » ielloń SO we 

OBA AAEE НЕтОя nis 109 1539,74 9809,60 712,80 15289,90 
3 G Berk я, Dąb ki 45 RI aa ROAR о-- s 1120 sz 

1783 4428 Muszkiesowie Judel i Marjam а Jagiellońska 48 860,34 : 118,80 2548,32. 
853 1737 * Chazanowie: Izrael i Ester-Mirka Grodno Piaskowa 8 1837,32 11337,52 730,13 17037,08 

Moskiewski Bank Ziemski 

45 Słuccy: Jakób, Wigdor i Fejga Pińsk Albrechtowska 51 825,46 357,95 27,50 310,11 

  

  

KAZIMIERZ LECZYCKI. 

1) DWUDZIESTY 
(Powieść) 

Prawa przedruku i przekładu zasirzeżone 

Zato 1 Jaworowem kontakt urwał 
się niemal zupełnie. Od Romana otrzy- 
mał pocztówkę z widokiem  Nótre - 
Dame. P. ladwiga, do której pisał naj 
częściej, obdarzyła go parką  grzecz- 
nych, chłodnych listów ładnej panny, 
która jest przyzwyczajona do nieda- 
wania nadziei. Kapitan oświadczył 
wszystkim jeszcze w Jaworowie — 
„piszcie, ale ja pisać nie będę'! Od 
Stacha otrzymał wesołą kartkę z odrę- 
cznym rysunkiem typów z jakiejś sta- 
cyiki poleskiej, na której musiał od- 
czekać 10 godzin. Później z pułku juź, 
ani słowa. Zresztą któżby się tem mar 
twił w tym roku. Pociąg historji szedł 
cał1 parą w przyszłość j kontury sta- 
cji, którą opuścił tak niedawno, poczę- 
ły iuż niknąć w oddaleniu. 

18 

Chmury, gromadzące się nad tron- 
tem, nie wywarły większych zmian w 
nowym światku Bronowskiego. O wie- 
le większy wpływ wywarła wiosna. Z 
poczwarek społecznych wylęgły się par 
ki, a zebrania poczęły świecić pustka- 
mi, Ratując się od ostatecznego upad- 
ku prowodyrstwo oddało się samo w 
dyktatorskie ręce Staszka l.esińskiego, 

. prezesa Pratniej Pomocy, który usiło- 
, "wał sparaliżować naturalne prądy wio- 

senne zapomocą t.z. „akcji filareckiej*. 
Ponieważ stary świat filarecki lubił 
wędrować po Zarzeczu I Krzywem Ko- 
ie, światek neofilarecki powinien byt 
robić to samo. Zaciete dyskusje polity 
czne, wałki sumień i intelektów mogą 
się taxsamio odbywać w 4-ch ścianach, 
jak i wśród rozkwitłych bzów. 

Gorliwą. pomocnicą Lesińskiego w 

„akcji filareckiej* była popularna ko- 
leżanka Regina vei „Renka“. Bronow- 
sk na którego wiosenny sezon orga 
nizacyjny zączął również oddziaływać 
rozpoczynał właśnie „kochać się w 
Rance“ do spółki z Lutkiem, Jankien: 
Grodziem | wogóle całą falangą. To tež 
z wielką radością przyjał w biurze te- 
lefon od Staszka, że „dziš 0 6“ į t.d. i 
obładowany dużą ilością kwiatów (vol 
avch oczywiście) dla Renki i niewielką 
ilością niezwykle cennego w tych cza- 
sach prowjantu ruszył śladami Filare- 
tów. Właśnie doganiał wesołe i rozśpie 
wane towarzystwo, kiedy nagle do- 
strzegł, że obók niezwykle ożywionej 
i podnieconej Renki kroczy jakiś nie- 
znajomy oficer. 

Pomimo wielkiej admiracji dla mun 
duru wojskowego, który nosiła zresz- 
tą urlopowana i urzędnicza część pro 
wodyrstwa, odwieczna animozja po- 
między światem rozkazu i światem wol 
ności istniała i u neo-filaretów. A po- 
zatem mundur żołnierski jest obroną i 
ich światka. Gdyby nie on byłoby tu 
już jakieś czerwone technikum. 

Cóż więc dziwnego, że oficerowie i 
oficerowie-akademicy, a nie „tylko a- 
kacdemicy' zabierają najpiękniejsze pan 
ny i najhonorowsze miejsca u stołu. 
Za mundurem panny sznurem. Czło- 
nek wielu zarządów znany i ceniony, 
„kolega Bronowski“ uznawał w .zasa- 
dzie swoją drugorzędność, poczynając 
od pierwszej gwiazdki, ale nie w obec- 
ności Renki. Właśnie zamierzał spo- 
chmurnieć na znak protestu, kiedy zbli 
żył się wszystkowidzący Staszek i trą 
cił go łokciem. 

— Wiesz kto to jest? 
— Nie... i... 
- - Rotmistrz N! 
Bronowski omal, że nie krzyknął z 

zachwytu. Za chwilę Lesiński przed- 
stawił go rotmistrzowi z paru słów- 
kami tinezyjnej reklamy koleżeńskiej w 
której celował. Ale rotmistrz nie zwrócił 

najmniejszej uwagi na nazwisko - neo- 
*ilarety, powiedział zupelnie niepoirze 
bnie swoje i wrócił do przerwanej rcz 
mowy z Renką. 

Rotmistrz! Rotmistrz! Myślał Brono 
wski. z dziwna mieszaniną, zazdrości. 
* dumy. Ten, który z kilkudziesięciu 
'udžmi nic dał się rozbroić Niemcom. 
Ten sam, który w najkrytyczniejszych 
driach od stycznia do kwietnia 1919- 
go roku walczył samotnie z całą ofen- 
zywą czerwonych. Nic jeszcze prawie 
nie było wówczas zorganizowanego. 
Zabkujący bolszewizm bliższy był 
wzięcia Warszawy, niż kiedykolwiek 
później. Kraj był wówczas zupełnie 
bezbronny, dzięki kłótni wielkich i apa 
tji małych! : 

I oto nagle z łona mas bezimiennych 
wyrósł z garstką ludzi człowiek - tama 
i powstrzy'nał zalew. Dziś było to już 
bożyszcze Wilna, sławny partyzant, о- 
kryty glorją wypraw zawsze zwycię- 
skich! Jego aforyzm, iż „nigdzie żoł- 
nierz nie czuje się tak bezpieczenym, 
jak na tyłach armji nieprzyjacielskiej', 
powtarzała z zachwytem cała mło- 
dzież wojskowa. wszyscy kandydaci na 
przyszłych Czarnieckich. O poznaniu 
Rotimistrza marzyły co młodsze niewia- 
sty i co ambitniejsi młodzieńcy! Nikt 
jednak nie mógł naserjo pomyśleć. 
ażeby „sam Rotmistrz" mógł zejść z 
historycznego Olimpu na padół „akcji 
filsreckiej". I któż jest tego przyczy- 
ną?  Renka, czy Staszek ze sworm 
genjalnym zmysłem organizacyjnym!? 

Bronowski zauważył teraz, że wy- 
cieczką jest o wiele liczniejsza i że 
zachowuje się o wiele poważniej, niż 
zwykle. Sam szedł niedaleko  Rotmi- 
stiza i Renki, ale wśród gwaru rozmów 
prawie zupełnie nie słyszał ich rozmo; 
wy. Podwójna zazdrość o Renkę i o 
swoje miejsce pod słońcem nurtowała 
coraz silniej jego duszę. 

Dobry, kochany, miły światek „a- 
worowski runął pod naciskiem ko- 

z 

nieczności wojennych. Ale życie usłało 
mu nowy światek bardziej wielostron- 
ny i pożyteczny z nową panną Jadwi- 
са w osobie. Renki. I oto teraz światek 
ten, w którego, pożyteczność zaczynał 
wierzyć coraż mocniej, runął nagle, jak 
gdvby był z kart. 

Każdy z chłopców na tej wyciecz- 
ce jest młody i nieszpetny. Jest paru o 
wiele więcej marsowych, niż Rotmistrz: 
A jednak dusza dziewcząt i ich własna 
krąży li tylko dokoła Rotmistrza!- Rot- 
mistrza, który rozbił nagle mały świa- 
tek, jak jeszcze jeden oddział Czerwo- 
nej kawalerji. 

Cała straszliwa potęga wojny sta- 
nęła nagle przed Bronowskim wśród 
rozkwitłej czeremchy, dziewcząt.i.śpie 
wów, słodyczy wiosennego wieczoru 

tylko jego autorytet zgasł w rotmi- 
strzowskiem słońcu, ale i sam światek 
w kiórymi ten autorytet do dziś pro- 
mieniował przestał istnieć. Macki po- 
twora wojny wyciągnęły się ponad 
miasto i nic z tego co było przed paru 
godzinami, nie mogło już ulec rekon- 
stiukcji. 

CZĘŚĆ DRUGA 
1 

Drzwi chaty uderzyły gwałtownie o 

ścianę i w obłoczku białej pary Stach 

ięski ujrzał swego sobowtóra psy- 

chologicznego tylko w znacznie gor- 

szem wydaniu. Był to wysoki, barczy 

sty chłop, na pierwszy rzut oka do bit- 

ki i do wypitki, zapewne zawodowy o- 
tak dalekiego od walki, a tak bliskie-ficer z armji cesarskiej, zmobilizowa- 
go miłości. Podięcznik historji zawie- 
ra *0% wojen, a zaledwie 20 pokoju. 
Te 80% to Rotmistrz! Rotmistrz — ta- 
ma ochronna dla małego światka Ren- 
ki, kawałka chleba jej rodziców, jej 
książek, pokoiku, spokoju jej marzeń, 
bytu drobnych przedmiotów, jej przy- 
wiązania. Cóż dziwnego, że oprócz mi- 
łości zwykłej istnieje i miłość  histo- 
ryczna. 

A oni?! Oni sami! Gdyby Rotmistrz 
zażądał jej ręki całe prowodyrstwo by- 
łoby niezmiernie dumne, že „wydaje“ 
„naszą Renkę* za samego Rotmi- 
strza'. Gazety dałyby wstępne z foto- 
grafią, „hymen wśród pożogi”... albo 
„pogromca czerwonej bestji ujarzmia 
serce dziewczęcia”!.. Lesiński byłby 
wadzirejem na weselu!... a on, Brono- 
wski, bytby tem do czego jest stwo- 
rzony!..;. do odsuwania przež  žycie 
na drugi, czy 'trzeci plan! : 

Pomimo, że  Rotmistrz — мса!е 
nie wykorzystywał swoich szans wo- 
bec Renki, a tylko poprostu odpowia- 
dał na jej pytanie, co to jest wojna?... 
Bronowski nie próbował nawet zbli- 
żyć się do niej. Czuł wyraźnie, że nie 

my przez rewolucję. Sprężystym, ryt- 

micznym krokiem dobrego tancerza i 
sportowca nowoprzybyły podszedł do 
stołu * energicznym ruchem ręki pod- 
pisał wyrok podsunięty skwapliwie 
orzez uprzejmego pisarza. 

— Nu czto-że — razstrelajem, — 
zagadnął wesoło pisarczuka, zaciera- 
jąc ręce, jakgdyby po spełnieniu ja- 
kiegoś dobrego uczynku. 

—- Das, możno i razstrelać! — zgo 
dził się uprzejmy pisarczuk. 

— A gdzieże on? 
— A wot tam, w ugłu! 
Komendant podniósł do góry małą, 

okopconą lampkę. Oczy kata i oczy 
skazańca zetknęły się ze sobą. Ja je- 
stem taki, jak ty! On jest taki, jak 
ja! Wydały wyrok oczy obu. 

Wyobraźnia komendanta zaczęła 
gorączkowo szukać środków ratunku 
dla Stacha, oczywiście bez narażenia 

samego siebie. „Nu i kutiła dołżen być! 

Wierojatno lubitiel żeńszczyn, sabak i 
łaszadiej!... myślał zafrasowany swoją 
zbyteczną gorliwością służbową, ko- 
mendant!... „Sympatyczny kacap“ po- 
myślał Stach. Powinowactwo typów 

   

    

   

   

    

    

    

    

    

    

     

    
    
   

    
     
    

   

     

     

    
    

   

    

     

     

psychologicznych — najstarsza i naj- | 
solidarniejsza konspiracja ludzka za- | 
częła gorączkowo pracować nad wy= 
dobyciem Stacha z więzów rewolucyj 
rego konwenansu. 

— Nu, a możet być jeszczo odin 
doprosik zdiełać — zwrócił się z wi- | 
doczną intencją podzielenia się odpo- | 
wiedzialnością komendant! > 

— Das możno i nie razstreliwać 
zgodził się uprzejmy pisarczuk... 
tolko  towaryszcz - kamisar 
izwiestno?!.. 

Oficer zachmurzył się i spojrzał ze. 
złościa na fatalny dokument. „Primo 
nie stcit dumać* pomyślał... Wsio ra- 
wao i mienia ubjut i jewo, nie siewo- 
dnia tak zawtra!'* Zanim jednak zdołał | 
powziąć decyzję, do izby wszedł, a. 
taczej wśliznął się, jakiś jegomość! | 

Był to mały, chudy człowieczek, 
niemłody i zaniedbany, o łagodnych © 
oczach mistyka i wąskich, zaciśniętych | 
ustach. I stroj i chód i cała postawa. 
małego człowieczka zdradzała, albo ja- | 
kieś militarne qui pro quo, albo inny 
niewojenny powód znalezienia się na 
froncie. pi 

Oczy małego człowieczka zetknę- 
ły się z oczyma komendanta. Nieubła- | 
gana nienawiść 2-ch odmiennych świa- 
tów psychicznych młodości roztrwo- 
nionej na idee oraz młodości wyda-. 
nej na karty i hulanki odbiła się w tem 
spo:kaniu. Poczem oczywiście komen- | 
dart podszedł do komisarza i z całą u- | 
przejmością zatopił małą. chudą, pra- 
wie dziecinną rękę małego człowieczk 
w swojem ogromnem łapsku. >» 

-- A i wy zdzies Nikołaj Pawło- | 
wicz?! Nu i otliczno!... Wot prawo nie. 
znaju czto diełać z etim plennym?! 

*   
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RADA NAPRAWY USTROJU ROLNEGO 
(sprawozdanie z posiedzenia) 

W dn. 28 III br. pod przewodni- 
ctwem wojewody wileńskiego p. Ste- 
fana Kirtiklisą w małej sali konferen- 
cyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło 
się doroczne posiedzenie Wojewódz- 
kiej Rady Naprawy Ustroju Rolnego. 

Posiedzenie zagaił p. wojewoda wy 
rażając nadzieję, iż postulaty wysunię- 
te przez zebranych spotkają się z wła- 
Ściwem zrozumieniem czynników rzą- 
dzących, którym zostaną przedłożone, 
poczem udzielił głosu prezesowi Okrę 
gowego Urzędu Ziemskiego p. Stani- 
sławowi Łączyńskiemu, który wygła- 
szając referat sprawozdawczy, zobrazo 
wał w trzygodzinnem przemówieniu 
całokształt prac dokonanych w zakre- 
sie przebudowy ustroju rolnego na te- 
renie województwa wileńskiego, ilu- 
strując dane cyfrowe z ostatniego dzie- 
sięciolecia, szeregiem wykresów staty- 
stycznych charakteryzujących działal- 
ność Urzędów Ziemskich w poszczegól 
nych dziedzinach dokonanej pracy, w 
związku z czem sprawozdawca udzie- 
lając Radzie rzeczowych wyjaśnień о- 
mówił następujące działy: 

1. Parcelacja prywatna. W zakresie 
parcelacji prywatnej ogółem rozparce- 
łowano 144.394 ha, pozostałość na dn. 
1. I. 1931 r. gruntów nierozparcelowa- 
nych wynosi 43,880 ha. Nadmienić na- 
leży, iż zaofiarowanie gruntów do par- 
ce!acji wzrastało do 1924 r. a od r. 
1925 stale spada, tempo zaś parcelacji 
poczynając od 1925 r. do 1928 r. stałe 
wzrastało załamując się w 1929 r. Spa 
dek obszarów  rozparcelowanych w 
1929 r. tłomaczyć należy zubożenieni 
drobnego rolnictwa wskutek nieurodza 
pów w latach ubiegłych, oraz wskutek 
niskich cen na produkty rolne w bieżą 
cym okresie gospodarczym. 

11. Parcelacja rządowa. W wyniku 
dziesięcioletniej akcji parcelacyjnej na 
terenie Okręgowego Urzędu Ziemskie- 
go w Wilnie z ogólnego zapasu grunto 
wego, który na dzień 1. I. 1931 r. wy 
nosił w 599 objektach 71544 ha, roż- 

Įparcelowanego do>dn.- 1--L-- 1931-17 
-Avynosi! w 599 objektach 71544 ha, roz 
parcelowano do dn. 1. I. 1931 r. 63971 
ha a w tem: a) na osadnictwo wojsko 
we 17844 ha, b) na reformę rolną (0- 
płatnie) 28902 ha i c) na cele państwo 
we, użyteczności publicznej i inne 
17225 ha. Pozostaje do parcelacji 7573 
ha w 111 objektach. 

III. Znoszenie służebności. Dominu 
jącą postacią serwitutów na terenie 
województwa są serwituty pastwisko- 
we, ciążące przeważnie na lasach, rza- 
dziej na ugorach i łąkach. Według da- 
nych zebranych przez Urzędy Ziemskie 
uprawnienia serwitutowe na terenie 
województwa posiada 1302 wsie, z tej 
liczby zgłoszono do likwidacji 1095, 
zlikwidowano zaś 667 ( tem dobrowoł 
nie 490, przymusowo 177). Obszar wy 
dzielony na równoważniki wynosi 
19449 ha. Zakończenia akcji likwidacji 
serwitutów należy oczekiwać za 3 lata. 

TV. Scalenie, Scalenie gruntów zaj- 
muje w pracach Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie dominujące miej 
sce. Według prowizorycznych danych 
Okręgowego Urzędu Ziemskiego w 
chwili rozpoczęcia prac  scalenio- 
wych na terenie Okręgu wymagało sca 
lenia 9324 wsie o łącznym obszarze 
płus minus 1500000 ha, ponadto przez 
b. urzędy rosyjskie zostało scalone o- 

scalenia 3464 wsie o przybliżonym ob- 
szarze 727.677 ha; z tego w okresie 
sprawozdawczym scalono 1097 wsi o 
obszarze 245696 ha. Punktem kulmina- 
cyjnym w rozwoju wykonania prac 
scaieniowych jest rok 1930, w którym 
to roku scałono 268 wsi o obszarze 
64394 ha. 

V. Pomoc kredytowa. Państwowa 
pomoc kredytowa, która jest akcją ści- 
śle związaną z przebudową ustroju rol 
nego, wyraziła się na dzień 1. I. 1931 
roku w udzieleniu 12249 pożyczkobior 
com na różne cele pożyczek na ogólną 
зите 12320973 złotych, w czem w 
w 1930 roku na pomoc kredytową przy 
scaleniu 1730455 zł. oraz z funduszu 
zapomóg i kredytu ulgowego 1799917 
złotych. 

VI. Meljoracje. Prace meljoracyjne 
na terenie Okręgowego Urzędu Ziem- 
skiego zostały zapoczątkowane w roku 
1927. W roku 1930 dokonano robót 
wykonawczych w 43 objektach na ob- 
szarze 2557 ha, ogólna zaś ilość doko 
nanych wykopów i rowów przekroczy 
ła 469 klm. 

VII. Uwłaszczenie. Akcja uwłaszcze- 
niowa na terenie Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie prowadzi się na 
podstawie znowelizowanej ustawy z 
dn 20 VI 1924 r. (Dz. URP nr 24— 
1929 r. poz. 254). Ogółem do komisyj 
uwłaszczeniowych zgłoszono 906 
spraw, z których rozpatrzono 530 
spraw, przyczem uwłaszczono 119, od- 
mówiono uwłaszczenia 411. Do Okrę- 
gowej Komisji Ziemskiej wniesiono od- 
wołań 194 z tego 61 od orzeczeń uwła 
szczających i 133 od orzeczeń odma- 
wiających uwłaszczenia. Okręgowa Ko 
misja Ziemska wydała orzeczenia w 
90 sprawach. Ostatecznie rozstrzyg- 
niętych spraw (prawomocnemi orzecze 
niami komisyj uwłaszczeniowych i O- 
kręzowej Komisji Ziemskiej) jest 349, 
z których w 53 sprawach zapadło orze 
czenie uwłaszczające i w 296 sprawach 
— odmawiające uwłaszczenia. 

VNI. Organizacja gospodarstw. Ak- 
cja organizacji gospodarstw powsta- 
łych w wyniku przebudowy ustroju rol 
dego, jest najnowszą gałęzią pracy urzą 
dzeń ziemskich, bo zapoczątkowana do 
piero w 1928 — 29 r., jednakowoż w 
tak krótkim stosunkowo przeciągu cza 
su opieka objęła 247 gospodarstw, w 
których założono rachunkowość dla 
190 gospodarstw, plany gospodarstw 
dla 119 gosp. i udzielono 774 porady 
fachowe. Nadmienić tu również należy 
iż 'w roku 1930 Okręgowy Urząd Ziem 
ski otoczył specjalną opieką uprawę 
łąk torfowych na  zmeljorowanych 
przez Urząd bagnach, w którym to ce- 
lu zakupiony został komplet narzędzi 
do tprawy torfów składający się z gą 
sienicowego traktora „„Cletrak* wraz z 
2 skibowym pługiem łąkowym  „Sac- 
k'a“ i 28 talerzową broną „Oliver“, 0- 
raz 4 komplety konnych pługów i bron 
łąkowych oraz 2 wały cementowe. Pra 
ca omawianych kompletów uprawy 
łąk torfowych dała niezmiernie dodat- 
nie rezultaty, przekonywując ludność 
do mechanicznej uprawy nieużytków. 
Koszty uprawy ! ha wahały się w kam 
panji ubiegłego roku między 53 a 85 

złotych. 1 
Porównanie wyników zasadniczych 

prac Urzędów Ziemskich na terenie 
wcjewództwa wileńskiego w okresie 

  

koto 63.000 ha. Do dn. 1. I. 1931 r. z dziesięciolecia 1027 — 1930 przedsta- 
powyższej liczby zostało zgłoszono do wia się następująco: 

* R-zparcelo- Wydzielono 
Rozparcelowano wano gruntów  rownowaž- Scalono 

gruntów prywatnych państwowych niki za Ser- 
4 = wituty 

„a 93 wsiom 207 wsi 
OKFE£ pięcioletni 102]—1025 _ 64.100 ha 16.564 па 3.283 ha 41.215 ha 

2 S 374 wsiom 890 wsi 
Okres piecioletni 1925—1920 80294 На 47.401 ha 16.166 ha  204,481 ha 

5 : 667 wsiom 1.097 wsi 
Okros 10-letni 1921-—1930 144.394 ha 63.971. ha 19.449 ha 245.696 ha 
    

Po wysłucnaniu podanego wyżej w 
skrócie referatu wyłoniła się ożywiona 
dyskusja na temat prac już dokona- 
nych ; konieczności nowych poczynań, 
w wyniku której uchwalono wystąpie- 
iie do władz naczelnych z szeregiem 
wniosków dotyczących scalenia, zmniej 
szenia planu prac w zakresie parcelacji 

prywatnej w związku z kryzysem go- 
spodarczym, uregulowania akcji hipo- 
tecznej gospodarstw scalonych i opie- 
ki nad gospodarstwami powstałemi w 
wyniku przebudowy ustroju rolnego, 
poczem p. Wojewoda, dziękując Preze 
sowi i zebranym, zamknął posiedzenie 
Wojewódzkiej Rady Naprawy Ustroju 

Roinego. ‚ © 
ZSEE ZOO WSZY O ESA 

WRĘCZENIE NAGRODY MIASTĄ WILNA 
PROF. RUSZCZYCOWI 

W niedzielę, w sali miejskiej odby- 
ło się uroczyste wręczenie znakomite- 
mu artyście i zasłużonemu profesoro- 
wi U.S.B. Ferdynandowi Ruszczycowi 
Ragrody artystycznej miasta Wilna, 
oraz adresu, który głosi: 

Rada Miejska m. Wilna, ustano- 
wiwszy 21-MI 1929 r. nagrodę arty- 
styczną miasta za wybitne zasługi, po- 
łożo e dla Rzeczypospolitej Polskiej 
przez pracę twórczą w _ dziedzinie 
sztuk plastycznych, przyznawaną co 

s at 4, powołała w tym celu sąd konkur 
|pSowy, złożony z przedstawicieli Rady 

iejskiej, Uniwersytetu, Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie, Wiłeńskie- 
go Towarzystwa Artystów Plastyków, 
Stowarzyszenia Architektów  Wileń- 
skich, Stowarzyszenia Wileńskich Ży- 
dowskich Artystów Plastyków. 

Sąd ten przyznał jednomyślnie na- 
grodę po raz pierwszy przypadającą 
w roku 1931 artyście malarzowi prof. 
Ferdynandowi Ruszczycowi, mając na 
Uuwądze całokształt jego znakomitej 
twórczości plastycznej, przynoszącej 

sławę całej Polsce, a zwłaszcza je 
rodowitej Ziemi Wileńskiej, oraz A 
pełią poświęcenia naukową pracę 
około podniesienia poziamu wszelkich 
poczynań artystycznych Wilna. : 

Na udekorowanej. kwieciem scenie 
zasiadł sąd konkursowy z prezydentem 
miastą Folejewskim na czele. Salę wy- 
pełniła publiczność, a w pierwszych 
rzędach zajęli miejsca, między innemi 
były minister Staniewicz, prezes Sądu 
Apelacyjnego Bzowski, rektor U.S.B. 
Januszkiewicz, kurator Szelągowski, 
Hacham karaimski Chan-Seraja Szap- 
szał, prezes Sądu Okręgowego Wy- 
szyński, sen. Pimonow, prezes Okręgo- 
wej Izby kontroli Państwowej p. Pie- 
traszewski, dyrektor teatru Rychłow- 
ski, szereg innych najwybitniejszych 
osobistości naszego społeczeństwa, 
profesorowie Uniwersytetu, artyści, 
malarze i t. d. 

Po otwarciu akademii przez prezy- 
denta Folejewskiego, prof. wydziału 
sztuki Uniw. Morelowski zwrócił się 
do łaureata w przepięknych słowach, 
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AKADEMJA 
BAZYLISZKOWA 

Widowisko ludowe, ktėre organizują 
wileńscy harcerze, zostało przeniesio- 
ne z dn. 26 bm. na Zielone Świątki, a- 
kademja jednak „bazyliszkowa”* musia 
ła się odbyć ze względu na to, że jej 
pierwsza część była transmitowana na 
radjo. 

Odwołanie głównych uroczystości 0- 
raz powszechne zainteresowanie się po 
wouzią sprawiło, iż publiczności ze- 
brało się stosunkowo niewiele. 

Niech więc ci, co nie byli na tej 
akademii, żałują tego. Prof. Limanow- 
ski czuł się w swoim żywiole, przema 
wiaejąc nie do pudła mikrofonowego, 
lecz do żywych ludzi. Dlatego też je- 
go przemówienie na temat idei wido- 
wiska, było szczególnie silne i piękne. 

Trzeba odrazu zaznaczyć, iż wido- 
wisko, które zobaczymy na Zielone 
Świątki tak się ma w stosunku do le- 
gendy o bazyliszku na Bakszcie, jak, 
powiedzmy, spółcześni przedstawicie- 
le rodu Radziwiłłów do ich legendar- 
nych protoplastów. 

Legenda 0 šw. Jerzym i Jego zwy- 
cięstwie nad smokiem powstaje z du- 
cha Wilna, lecz tylko pewne akcesor- 
ja bierze z legendy o bazyliszku. 

Należałoby wyraźnie rozróżniać 
„smoka“ od „bazyliszka“, aby nie wy- 
wołać nieporozumień i nie przyczynić 
się do już się zarysowujących dwu o- 
pozów wileńskich: „smoczego*, oraz 
„bazyliszkowego“. 

Na akademji, której centrum miało 
stanowić słuchowisko pióra Walerjana 
Charkiewicza p.t. „Bazyliszek na Bak- 
szcie*, zaszło już pewne nieporozumie- 
nie wskutek tego, iż autor słuchowi- 
ska nie wiedział wcale o przeznacze- 
niu słuchowiska. 

Prof. Limanowski dał „smoka'', za- 
bijanego przez zwycięskiego św. Jerze 
go. P. W. Charkiewicz dał „bazylisz- 
ka", starannie akcentując czasy pogań- 
skie, na których tle rozgrywała się le- 
gendarna akcja. 

Dwie odmienne koncepcje, copraw- 
da wzajemnie się nie zwalczające. 

Słuchowisko p.t. „Bazyliszek na 
Bakszcie* było niezwykle ciekawe. Ze 
względu na zbyt bliskie stosunki, łą- 
czące mnie z autorem, nic nie mówię 
o stronie literackiej słuchowiska, nato- 
miast podkreślić muszę wspaniałą re- 
żyserję p. Hohendlingerówny oraz do- 
skonałą, piękną i trafną ilustrację mu- 
zyczną p. Dziewulskiego. 

Ci, co słuchali tego przez radjo, chy 
ba nie zaprzeczą, iż było to jedno z 
naiefektowniejszych słuchowisk. 

Ale najciekawszem i najbardziej ry- 
zykownem posunięciem było pokaza- 
nie słuchaczom kulis roboty artystów 
radjowych. 

Kulisy zawsze są intrygujące i... 
śmieszne. Słuchowisko, szczególnie w 
momentach dramatycznych, mogło się 
stać wielkim „bałaganem*, bawiącym 
publiczność. 

Tak jednak się nie stało. 
Artyści pod wpływem sceny, słowa 

i muzyki zaczęli grać!.. 
Wytworzyła jakaś wpół - insceni- 

zacja. porywająca słuchaczy i z nieby- 
wałą  plastycznością zarysowująca 
przed wodzem sceny, które... musiały- 
Dy być!... 

Nesłychanie śmiały eksperyment re 
żyserski p. Hohendlingerówny wskazu- 
ie jakieś nowe drogi, jakieś szersze mo 
žliwošci... 

„Juž jeden raz pewne słuchowisko 
tej samej trójki współautorgw wyszło 
na szeroką przestrzeń pod gołem nie- 
bem, budząc zdziwienie i zachwyt wi- 
dzów... 

Teraz doskonała jakaś radjowo - 
słuchowiskowa ofensywa na scenę... 
Dzieje się coś ciekawego... 

P.P. H. Hohendlingerównie, H. Zel- 
werowiczównie, pp. E. Dziewulskiemu, 
W. Malinowskieinu, J. Ciecierskiemu i 
T. Byrskiemu oraz członkom pięknego 
chóru „Echo'* pod batutą prof. W. Ka- 
linewskiego — należy się szczera 
wdzięczność!.. 

W drugiej części akademji, przer 
wanej z powodu zgaśnięcia światła wy 
stepowali: p. J. Kamińska, która wy- 

  

konała kilka aryj przy akompanjamen- ° 
cie prof. Gałkowskiego, oraz prof. W. 
—Jodko, stynny cystrzysta. wch. 
‚НБОЫСТОЗКВБЕЕИИЕСТИЕ " ОЛЫРМЕЫСЛтО ПВЛТРОЛОЛОНУ ОННЕ 

obrazując działalność malarską twórcy 
słynnego obrazu „„Ziemia* i „Nec Mer- 
gituć", podkreślając, iż prof. Ruszczyc 
poświęcił się całkowicie swej ziemi ro- 
dzinaej, ażebv tu hodować piękno pod 
każdą postacią. W czasach wojny 
światowej prof. Ruszczyc prowadził 
walkę o każdą piędź swej ziemi ojczy- 
stei, której nie porzucił, lecz bronił 
przed okupantami, pozostając w swej 
siedzibie, przeciętej przez front wjenny. 
Ruszczyc był współtwórcą Uniwersy- 
tetu wileńskiego. ego zasługą powsta- 
nie prawdziwej akademji sztuk pięk- 
nych na naszym Uniwersytecie. 

Prof. Ruszczycowi, zarówno kiedy 
przybył na dzisiejszą akademię, jak i 
następnie, niejednokrotnie urządzili 
gromką owację. 

„ Prezydent miasta wręczył laureato- 
wi adres, artystycznie wykonany, po- 
czem odczytano telegramy i listy gra- 
tulazyjne, między innemi od wojewo- 
dy Kirtiklisa, dyrektora departamentu 
sztaki Skoczylasa, marszałka Raczkie- 
wicza, gen. Żeligowskiego, szkoły 
sztuk pięknych w Warszawie, Związ- 
ku *rtvstów Plastyków w Krakowie, 
Wileńskiego T-wa- Artystów _ Plasty 
ków. dyrektora Szyfmana, Mehoffera i 
wie!u innych. 

Prof. Ruszczyc złożył w formie pięk 
nego przemówienia podziękowanie na 
ręce prezydenta miasta za odznacze- 
nie. 

” 
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AKCJA POMOCY OFIAROM POWODZI 
Wileński Komitet Obywatelski niesieria pomocy ofiarom powodzi, na 

pcesiedzeniu organizacyjnem w dniu 27 kwietnia uchwalił wydanie następu- 
jącej odezwy do społeczeństwa polskiego: 

OBYWATELE! 
Klęska powodzi, w rozmiarach, nienotowanych od dziesiątków lat, na- 

wiedziła miasto Wilno i obszar całego wcjewództwa wileńskiego. Z powia- 
tów: Dziśnieńskiego, Brasławskiego, Postawskiego, Święciańskiego, Wilej- 
skiego, Mołodeckiego, Oszmiańskiego i Wileńsko- Trockiego codziennie do- 
chodzą zatrważające wieści. Najbardziej datknięte są powiaty północne. 

Niesposób dotąd jeszcze ustalić, ale już wiadomem jest, że na terenie 
województwa ucierpiało od nowodei zgóra 10.000 osób. Ludność ta zmu- 
szońa została do opuszczenie swych siedzib, do porzucenia zniszczonych 
warsztatów pracy, pozbawiona dachu nad głową, a często całego dobytku. 
Los powodzian jest zatrważający, a to tembardziej, że oprócz bezpośrednich 
skutków klęski, przewidywać należy dalsze konsekwencje, z powodzi wyni- 
kające. i 

Rząd odrazu pośpieszył z doraźną pomocą dla poszkodowanych i w 
obecnej chwili władze całkowicie panuja nad sytuacją. 

Należy jednak pomyśleć o tem, co będzie jutro j już, niezwłocznie zmo- 
bilizowai Ć wszystkie siły społeczne dla współdziałania z istniejącemi z wo- 
jewódzkim i powiatowym komitetami przeciwpowodziowemu,  kierującemi 
akcją ratowniczą. 

W akcji tej zorganizowane społeczeństwo winno spełnić swą rolę, któ- 
rej objawem są samorzutne usługi i ofiary na rzecz powodzian, napływają- 
ce od chwili rozszerzenia się klęski. Zachodzi przeto potrzeba ujęcia tych 
ofiarnych poczynań w ramy organizacyjne. 

Utworzony doraźnie w tym celu Wiieński Komitet Obywatelski niesie- 
nia pomocy ofiarom powodzi wzywa całe społeczeństwo do ofiarn. na rzecz 
powodzian. Niech współczucie dla ofiar klęski, które nas w danej chwili oży- 
wia, zespoli się z wolą ogółu społeczeństwa, wydatnego i szybkiego przyj- 
ścia z realną pomocą, której poszkodowani przez katastrofę mają prawo 
oczekiwać. 

Zwracamy się również do ludności innych województw, z gorącym 
apelem o stworzenie Komitetów Pomocy dla powodzian Wileńszczyzny. 

3 Po dpi s y: Abramowicz Witold senator, ks. biskup dr. Władysław Bandur- 
ski dyw. Dąb-Biernacki, inspektor armji; Biernacki Mari or oddz. PKO., 
Boh cz Mieczysław, prezes zw. e polskich: 'wski Jan, czło- 
nek Rady Wojewódzkiej; Bortkiewicz Zygmunt, prezes Źwiązku Ziemian; Poseł dr. Bro- 
kowski Stefan, Bunimowicz Tobiasz, bankier, Dembiński Henryk, prezes Bratniej Pom. 
Polsk. Mł. Akad.; Ppłk. dr. Dobaczewski Eugenjusz, Poseł Dobosz Stanisław, prof. 
Ehrenkreutz Stefan, senator; Engiel Mieczysław, członek Wydziału Wojewódzkiego; 
inż. Falkowski Kazimierz, dyrektor Okr. Dyr. Kolei Państw.; Folejewski Józef, E 
miasta; Grunwald Tadeusz, načzelnik wydz. Min. Pracy i Opieki Spol.: ski 
sob członek Rady Wojew.; Hołówko Tadeutz, poseł i prezes Wileńskiej grup: 
Regjonowej BBWR.; Prof. dr. lanuszkiewicz Ateksander, Rektor Uniwersytetu Stefana 
Batorego; Jocz Konrad, naczelnik wydziau urzędu wojew.; Józefowicz Piotr, członek 
Rady Wojew.; Jundziłł Zygmu., senator; Kirtikfisowa Janina, poseł i przewodn. Źw.. 
Pracy Obyw. Kobiet; Kościałkowski Marjan, wojewoda białostocki; Korolec Józef, pre 
zes Polsk. Macierzy Szkoluej; poseł Krasicki Fryderyk, poseł Kwinto Witold; redaktor 
Latour Marek; Generał Litwinowicz Aleksander, dowódca O.K. III, Mackiewicz Stani- 
sław, poseł i redaktor „Słowa”*; Maculewicz Ludwik, dyrektor oddz. Państw. Banku 
Rolnego; dr. Maleszewski Wiktor, Materski, dyrektor Banku Tow. Spółdz.; minister 
Meysztowicz Aleksander, ks. bisxup Michalkie wicz Kazimierz; redaktor Okulicz Kazi- 
mierz, płk. Pakosz Michał, d-ca Garnizonu; Pissudski Jan, wicemarszałek Sejmu, sena 
tor Arsenjusz Pimonow, poseł Pimonow Borys; poseł Podoski Bohdan, poseł Polkow 
ski Józef, minister przemysłu i nandlu Piystor Aleksander, Raczkiewicz Władysław, 
marszałek Senatu, Ratyński Edward, prezes Izky Skarbowej, Rubinsztejn Izaak, rabin 
wiieński, Ruciński Roman, prezes Izby przemysłowo-handlowej, Ruszczyc Zygmunt, 
członek Wydz.Wojew. prof. Rydzewski Bronisław senator, płk. -Schuster Stanisław, 
d-ca bryg. KOP Wilno, Siemiradzki Hipolit, dyrektor Oddz. Banku Handlowego, Mini- 
ster Staniewicz Witold, poseł Stanisław Stankiewicz, Strumiłło Marjan, adwokat; Sze- 
lągowski Kazimierz, kurator okręgu Eos Szemioth Edward, dyrektor lasów państw. 
Szumański Władysław, prez. Izby Rzemieślniczej, Szwykowski Ludwik, dyrektor Ban- 
ku Gosp. Kraj. Szydłowski Marjan, prezes syndyk. dziennikarzy, Świderski Franciszek, 
sekretarz BBWR, ks. arcybiskup prawosławny Teodozjusz, Uniechowski Ludwik, pre- 
zes Czerwonego Krzyża, Urbański Ludwik, członek Rady W Wagner Karol, 
prezes organizacyj rolniczych, senator Wańkowicz Stanisław, poseł Wędziagolski Bro- 
nisław, Wysocki Aleksander, dysektor oddz. Banku Polskiego, generał broni Żeligow- 
ski Lucjan, Żuchowicz Karol, prezes dyrekcji poczt ii telegrafów, Żyliński Aleksander., 

członek Rady Wojewódzkiej. 

я koi AAA A ia niesienia iedzeniu organizacyjnem Vvileūskiego Komitetu Obywai lego 

b; SEGA Boca, w ia 27 kwietnia powołano Komitet Wykonawczy w skła- 

= k dr. A Bandurski, Biernacki Marjan, dyrektor oddz. PKO., 

Folejewski Józef, dent miasta, prof. dr. Januszkiewicz, rektor Uniwersytetu, poseł 

Sa RE = wos Zw. Pracy Obyw. Kobiet, gen. Litwinowicz o 

dowódca OK. Il, dr. Maleszewski Wiktor, minister Meysztowicz, Aleksander, |. E. ks, 

biskup Kazimierz Michalkiewicz, Rubinsztejn Izaak, rabin wileński, Ruszczyc Zygmunt, 

członek Wydz. Wojewódzkiego, ].E. arcybiskup prawosławny Teodozjusz, Uniechow- 

ski Ludiwik, prezes Czerwonego Krzyża, wędziagolski Bronisław, poseł i Wysocki 

Aleksander, dyrektor oddz. Banku Polskiego. : 3 : 

Na przewodniczącego Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego jedno- 

głośnie wybrano generała broni Lucjana Żeligowskiego. ` 

Na posiedzeniu komitet wykonawczy uchwalił zwrócić się niezwłocznie do wszyst 

kich organizacyj spolecznych, ażeby urządzali wszelkie imprezy i zbiórki na rzecz ofiar, 

dotkniętych klęską puwodzi. winę 

Numer konta czekowego P.K.O. jak również dokładny adres i siedziba sekretarja 

tu wileńskiego Komitetu Obywatelskiego niesienia pomocy ofiarom powodzi, będą po- 

dane w jutrzejszym numerze naszego pisma. Ž 

Podziękowanie 
i zacnym Państwu Majorostwu Maksymiljanostwu Ossowskim i Panu 

ee ei Sop'ńskiemu, J.W, Pan>m: Pułkownikowi dyplomowanemu Zyg - 

riuntawi Wendzie — dowódcy 1 p.p. Legjonów; Przewielebnemu ks, Proboszczowi, 

D-rowi Hergetowi — naczelnemu Kapelanowi Garnizonu Wileńskiego; Majorowi Ada- 

mowi Kozłowskiemu — Komendantowi Placu m. Wilna, Majorowi Wacławowi Drotie 

wowi, starszemi Sierżantowi Zygmuntowi Popie i wszystkim 2a okazaną najdalej idą- 

cą życzliwość i pomoc, Oraz współczucie w oddaniu ostatniej posługi ś.p. Andrzejowi 

Zaleskiemu, porucznikowi Rezerwy 2 p. Saperów Kolejowych, Studentowi Prawa USB. 

Kawalerowi Krzyża Walecznych, niniejszem składają serdeczne „Bóg zapłać" 

RODZICE, ŻGNA, BRAT, SIOSTRY I RODZINA 

PIĘKNA INICJATYWA 
Wileński Prywatny Bank Handlowy 

S.A. w Wilnie pragnąc przyjść z po- 

Ś. p. STANISŁAW BŁAŻEWICZ 

Ubył jeszcze jeden obywatel miasta na- 

szeoo i ziem kresowych dawnego  attora- 

mentu. ` BRE 

W przeciągu długiego swego życia, Sta- 

le młodzieńczo czynny, ruchliwy, interesują- 

cy się wszystkiemi objawami życia społecz- 

nego, $.p. inż. Stanisław Błażewicz, brał, 

zwłaszcza w wieku młodszym, żywy udział 
w życiu towarzyskiem, a dom jego na An- 

toko!u, uroczy dawny dworek w pobliżu ko- 

ścioła św. Piotra, znany był w gronie 
licznych znajomych z tradycyjnej gościnno- 

ści, Nieskazitelnie prawy, bez kompromisów, 

cieszył się szacunkiem i zaufaniem władz, 
przełożonych. resortu, w którym służył za 

czasów jeszcze rosyjskich. - : 

S, P. Stanisław Błażewicz, po ukończeniu 
instytutu inżynierów dróg komunikacji, naj- 
dłużej, bo od r. 1888 do 1899,” związany 
był z koleją Libawo-Romeńską na stanowi- 

sku naczelnika dystansu koło Janowa, następ 

nie w latach 1899 — 1902 był starszym in- 

żynierem na kolei poleskiej. Przez czterole- 

cie 1901 -— 1905 był radnym, względnie 

członkiem zarządu m. Wilna, zarządzając 

wydziałem gospodarczym a następnie budo- 
anym, miał nadzór nad budowa miejskiej 

stacji elektrycznej, hal targowych i innych 

budowli miejskich. — Współpracą swą ja- 
ko inżynier i przy dozorze technicznym, brał 
czynny udział w komitecie odbudowy ko- 
ścioła św. Anny (1902 = 1904), oraz pod- 
czas restauracji kościoła św. Piotra i Pawła 
na Antokolu, któremu złożył ticzne dary, 
Wreszcie, jako długoletni członek Wit. Tow. 
Relniczego należał do inicjatorów i organi- 
zatorów wystawy rolniczej 1002 r. ||| 

Jako naczelnik dystansu | wiieńskiego 
okręgu komunikacyj wodnych i szosowych, 
musiał z nastaniem wojny ewakuować się 
do Rosji. Po powrocie uczestniczył w akcji 
wyzwoleńczej Wilna, za co otrzymał odzna- 
kę „Za Wyzwolenie Wilna”. 

Żywy temperament i niezwykła żywot- 
ność, pomimo podeszłego wieku, były powo- 
dem, że robił wrażenie człowieka o wiele 
młodszego. Ciężkim cierpieniom uległ dopic- 
ro po 9-miesięcznem zmaganiu sie z choro- 
bą. — 4iczny udział wilnian w obrzędach 

"jąc jednoczenie na ten cel kwotę 

mocą poszkodowanej z powodu powo- 
dzi ludności m.' Wilna otwiera rachu- 
nek Pomocy ofiarom powodbi, = 

zł, 
500. 

Ze szczerem uznaniem podkrelamy 
ofiarność i nie wątpimy, że społeczeń- 
stwo wileńskie, jako skojarzone inte- 
resami swojemi z tą najpowažniejszą 
instytucją finansową na kresach, po- 
prze tę inicjatywę i w ujednostajnie- 
niu wspólnego wysiłku niesienia pomo 
cy ofiarom powodzi tą drogą będzie 
wnosiło ofiary. 

Wileński Prywatny Bank Handlo- 
wy ze swej strony będzie podawał, aż 
do zakończenia akcji, stan rachunku 
zapomocą dalszych komunikatów w 

prasie. а 
Stan Rachunku Pomocy Ofiarom 

Powodzi m. Wilna w Wileńskim Pry- 
watnym Banku Handlowym Sp. Akc.., 
zainicjowanego przez Zarząd Banku w 
dniu 25 kwietnia rb. 

Ofiarowali Wileński Prywat- 
ny Bank Handlowy S.A. 

Wileński Bank Ziemski 

Razem — 1500 

500 
1.000 

OREEODUONOJEZ AIR KIETASIS SS 
pogrzebowych, šwiadozyt, že š. p. St. Błaże- 
wicz nie przestawał cieszyć się dużą sym- 

patią d tych, co znali wielkie zalety Je- 
go charakteru i serca, 

Niech Mu ziemia ojczysta, której był 
wierny, lekka będzie! 

Komitet pomocy po- 
wodzianom 

Na zaproszenie wojewody wileńskiego 
Kirtiklisa, zgromadzili się w dniu 27 b. m. 
w wielkiej sali konierencyjnej urzędu woje- 
wódzkiego, najwybitniejsi przedstawiciele 
miejscowego społeczeństwa, bez różnicy 
wyznania i narodowości, celem zawiązania 
społecznego komitetu pomocy  powodzia- 
nom. 

Zagajając posiedzenie p. wojewoda na- 
wiązał swe przemówienie do tych tysięcy 
osób, które znalazły się bez dachu, do na- 
stępstw, jak epidemie, ruina domów i t, p. 
Jakkolwiek Wilja opada, to jednak Dźwina 
nadal przybiera. Z 47 ulic miasta Dziśny jest 
33 zalanych po dach, 11 ulic zalanych do 
połowy, 4 tysiące ludzi chroni się na nieza- 
lanych trzech ulicach. W powiecie brasław- 
skim są trzy ogniska powodzi, Szczęściem 
nic nie zagraża życiu obywateli Dzisny. W 
Po sytuacji jak Dzisna jest również 
miasto Druja, odeięie od świata. W samem 
Wilnie ucierpiało 150 rodzin, około 1500 
dusz, Fakt, że na szczęście powódź nie po- 
ciągnęła za sobą ofiar w życiu ludzkiem, 
przypisać należy temu, iż ratunek był zgóry | 
przewidziany, gdyż już przed kilku tygodnia 
n.i powstawały komitety, zarówno  woje- 
wódzki. jak powiatowe i akcję przeciwpo- 
wG lziową przygotowali. Ludność na czas 
ewakuowano, 

Następnie wojewoda zwrócił się ze sło- 
wami uznania i podziękowania do starostów. 
do 3 batałjonu saperów, do organów рой- 
cji państwowej za wytężoną pracę dniem 
i nocą. Również organizacje, wezwane 
do pomocy, spotkały się z wyrazami uzna- 
nia. Po akcji ratunkowej w kierunku tech- 
nicznym, przychodzi obecnie kolej na akcję 
ku wżeniu niedoli powodzian, pozbawionych 
dachu i chleba. Potem przyjdzie kolej na 
w konsekwencyj klęski powodzio- 
wej. 

Pan wojewoda zakomunikował wkońcu, 
że gen. Żeligowski, który już raz wyrato- 
wał Wilno i obecnie na prośbę p. ody 
2 się stanąć na kaka io 

arszawie powstaje komi lujący 
całą Polskę, pod przewodnictwem Pani = 
zydentowej Mościckiej, Pani Marszałkowej 
Piłsudskiej, marszałka Senatu Raczkiewicza 
ip. marszałka Sejmu Świtalskiego. 

Po panu wojewodzie zabrał głos ks. bi- 
skup Michałkiewicz i w imieniu własnem, 
oraz wszystkich zebranych, imieniem 
społeczeństwa, złożył wojewodzie 
sowi serdeczne podziekowanie za gorące od- 
czucie niedoli ludności paca kraju w tej 
strasznej chwili, oraz za zwołanie dzisiejsze- 
g0 zebrania. 

Prezes Czerwonego Krzyża Uniechowski 
poinformował, iż na terenie miasta Wilna z 
1550 ewakuowanych osób, trzy czwarte po- 
trzebuie żywności, gdyż jest to najbiedniej 
ludność, pozbawiona pracy. Już dzisiaj, w 
poniedziałek, wydano 48Ż obiady, a ficzba 
zgłoszeń wzrasta. Urządzone zostało schro- 
nisko, obliczone na 500 osób i otwarte punk- 
ty sanitarne. gotowe nieść 
padek choroby. 

W ostatecznym rezultacie obrad dzisiej- 
szego posiedzenia powstał złoż: z 70 osób 
Kornitet, który wybrał ze swego komitet 
wykonawczy i zwrócił się z wezwaniem de 
społeczeństwa całej Poiski o pomoc.. 

Ulgi przejazdowe dla ucze- 
stników Kongresu Euchary- 

stycznego w Wilnie 
Uczestnikom Kongresu zostały przyznane 

przy przejazdach kolejami państwowemi, w 
klasie dowołnej, pociągów osobowych i po- 
špiesznych ulgi taryfowe: 

1) 50% ulga od cen biletów normalnych 
przy przejazdach pojedyńczych w jedną stro 
nę wynosić będzie conajmniej 50 klm. 

W tym celu, osoby uczęstniczące w Kon 
orecie Eucharystycznym, po przybyciu do 
Wilna, poczynając od 8 maja rb., niezwło- 
cznie zgłaszają się do Biura ulg kolejowych, 
mieszczącego się na dworcu kolejowym (II) 
peron, mając przy sobie bilet kolejowy na 
przejazd do Wilna, w celu otrzymania imien 
nej karty uczestnictwa od Komitetu Wyko- 
nawczego Kongresu. 

#) 25 proc. ulga od cen biletów nor- 
malrych, przy przejazdach grupami, składa- 
jacemi się conajmniej z 25 osób, od dowol- 
nej stacji PKP względnie punktu granicz- 
nego i z powrotem, o ile odległość przejazdu 
w ea stronę wynosić będzie conajmniej 

m, Е 

Ulga ta będzie stosowaną na podstawie 
zaświadczeń, wydanych przez Dyrekcję OKP 
w Wilnie i w czasie wskazanym w zaświad 
czeniu. 

Celem uzyskania takiego zaświadczenia, 
kierownik danej grupy powinien na 7 dni 
przed zamierzonym wyjazdem zwrócić się 
pisemnie do Wydziału Handlowo - Taryfo- 
wego Tyrekcjj OKP w Wilnie, 
zgłoszenie to powinno zawierać: cel podró- 
ży, datę Eanos wyjazdu, drogę prze- 
jazdu, ilość uczestników podróży, klasę wa- 
gonu, rodzaj pociągu (osobowy, pośpiesz- 
ny) oraz imię, nazwisko i dekładny adres 
pocztowy kierownika grupy. 

pomoc na wy- 

  

HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE ŚNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 

  

        

  

  

    

Wrócił do dom , czyta „Slowo““. 
Co też słychać w naszem mieście. 
Prócz powodzi jest nowina, 
L'ułhak J. siedzi w areszcie, 

  

  

    

Be policjant w awanturze 
Miast Cierpiałły, wziął w wykazie. 
Dułhakowe cne nazwisko, 
Widnieje przy obrazie. 4 

(D. C. N.) PR 
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Žywcem spalony 
№осу onegdajszej wybuch» pożar we wsi Dudy, gu. Iwie wskurek czego Spłonę- 

dom, naeżący do Grzybowskiego Konstantego. O pożaru ah zj a 
jach właścicid domu, który nie zdążył na zewnatrz się wydostač. Z pod zgliszcz, 

po ugaszeniu pożeru wyciagnięto zwęclone juz tylko zwłoki. 
Pożar, który zagrażał sasiednim kudynkom zlokalizowała miejscowa straż ро- 

żarna. Przyczyna pożaru narazie nie została ustalona, Dochodzenie w tej sprawie pro- 
wadzi posterunek P. P. wi Ivju. 

"WŁAMANIE DO SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW 
AW. mocy, z dnia 25 na 26 b. m. nieznani sprawcy zapomocą złamania zamków, 

dostali się do spółdzielni spożywcow przy ul. Rossa Nr. 3, skąd na szkodę tejże spół- 
dzielni skradk ariykuły spożywcza i wvroby tytoniowe na ogólną sumę 2000 zł. 

    

KRONIKA 
WTOREK 

Piotra 

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

1 dnia 27. IV. 31 £. 

Ciśnienie Średnie w mm. 757 
Temperaturs średnia -l- 13 

Temperaicia najwyższa -l- 18 

Tempersiars najniższe -|- 6 
Opad w mru, — 

S Wiate: połudn.-wsch. 
Teudencja: spaddek 
Uwagi: pogodnie 

: ŽALOBNA 
— Ze stowarzyszenia Kupców i Prze- 

mysłowców Chrześcijan w Wilnie. Zarząd 

" Stowarzyszenia wzywa wszystkich swoich 

“| członków do wzięcia udziału ww nabożeń- 

stwie żałobnem za spokój duszy ś.p. Józefa 
Baniewicza, które zostanie odprawione dnia 
28 kwietnia o godz. 10 rano w kościele św. 
Ducha, poczem nastąpi eksportacja zwłok 
па cmentarz po-Bernardyński. 

AKADEMICKA 
— Młodzież akademicka w sprawie gdań 

skiej. Komitet Przygotowawczy, realizują- 
cy inicjatywe organizacyj akademickich: Le- 

jon Młodych, Związek Polskiej Młodzieży 
mokratycznej, Akademicki Kiub Włóczę- 

ów, Myśl Mocarstwowa, oraz Polskich 
Roa Akademickich: Vilnensia, Creso- 
via i Aquilania —- w sprawie zwołania wie- 
cu protestacyjnego przeciwko gwałtom gdań 
skim -— zaprasza wszystkie akademickie 

| zrzeszenia 1 korporacje o wydelegowanie 
swych przedstawicieli (możliwie dwóch) na 
zebranie organizacyjne w powyższej  5рга- 
wie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 

_r.b, (wtorek), o godz. 19 w lokalu Ogniska 
Akademickiego przy ul. Wielkiej 24. 

ZR Za Komitet (—) Stanisław Janczewski 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— 129 Środa Literacka w: dniu 29 bież. 

m, poświęcona będzie znakomitemu artyście 
iaureatowi tegorocznej nagrody  artystycz- 
nej ni, Wilna, prof. Ferdynandowi Ruszczy- 
cowi, którego świetna twórczość tak liczne- 
mu więzami złączona jest z rozwojem Jitera- 
tury, teatru i kultury artystycznej w Wilnic. 

Przemawiać będą: prof. Józef Wierzyn- 
asa Walerjan S i inni. 

stęp mają członkowie, sympatycy i 
steli bywalcy „Śród”, Goście mile Riki 

Towarzystwo Lekarskie. 
XII Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 
srodę dnia 29 kwietnia 1931 roku, o godzi- 

nie 2061 w sSałi własnej przy ulicy Zamkowej 
mr. 

_ Porządek dzienny: 1) odczytanie proto 
kułu ostatniego posiedzenia, 2) dr. ]. Sam- 
borsk': Teratoid mesenterii, 3) dr. S. Mahr- 
 burg Demonstracja preparatów, 4) dr. Star 
kiewicz: Leczenie przewlekłe chorych dzieci 
w kolonji leczniczej im, Rektora Brudzińskie- 
go w Busku, 5) doc. dr. $. Bagiński: Układ 
Ane S gruczoły dokrewne. 

-- zebranie resursy rzemieślniczej 
w Wilnie, W dniu 26 kwietnia b. r. o godz. 
13 w lokaw Izby Rzemieślniczej w Wilnie, 
przy ui. Mickiewicza 23 odbyło się walne 
zebrenie resursy rzemieślniczej w Wiłnie w 
obecności około 50 rzemieślników  wileń- 

_ skich. 
Przewodniczył p. Władysław Szumański, 

asesornwali p.p. Jan Wysocki i Michał Piech, 
_ protoku prowadził p. A. Sokołowski. 

|. Pan Jan Łazarewicz zreferował spra- 
_ wozdanie z dotychczasowej działalności Ko- 
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misj. Organizacyjnej Resursy, podając do 
wiadomośc, iż statut Resursy został za- 

_twierdzony przez władze wojewódzkie, 
Po przyjęciu sprawozdania omawiano 

; członkowskich i uchwalono 
składkę w wysokości zł. 12 rocznie, zaś od 
członków najbliższej rodziny (żona i dzieci) 

_ zł. 6 rocznie. Po odczytaniu odnośnych punk 
_ 4ów statutu, przystąpiono do wyborów Za- 
"rządu, w wyniku których wybrano na pre- 

zesa js. Władysława Szumańskiego, na wice- 
prezesa p. M. Żytkiewicza, na sekretarza 
* W. Jankowskiego, na skarbnika p, J 

'vecekiego i na gcspodarza p. A. Królikow- 
skiego, zaś na zastępców p. p. J. Uzialto, 
A_Ślusarskiego, M Oszurko, B. Ławryno- 
wicza i M Piecha. 
"o Komisji Rewizyjnej wybrano p.p. J. 

arewicza, B. Tarasewicza, P. Hermano- 
wieza, na zastępców p.p. F. Niedka i W. 
OE 

-. Do Sądu Polubownego p.p. K. Gorzu- 
chowskiego, J. Kaweckiego i J. Kuruszę Wo- 
 robjewa, na zastępców p.p. P, Godlewskiego 
4 |. Kiełmucia. 

Wszyscy zebrani złożyli  nowowybrane- 
mu zarządowi życzenia owocnej pracy. Po 

Paa porządku dziennego, przewod- 
mczacy zamknął zebranie o godzinie 15.30. 

у RÓŻNE 

— Czyn godny naśladowania. W 
dniu 27 bm. p. wojewoda Kirtiklis przy 

2 jął delegację rady oraz zarządu Chrze- 
ścijańskiego Banku Spółdzielczego na 

Antokolu w osobach pp. ks. kanonika 
Tadeusza Zawadzkiego, dr. Józefata 
Bohuszewicza i inż. Justyna Cywiń- 
skiego, którzy w imieniu Banku zło- 

_ żyli na ręce p. wojewody kwotę zł. 300 
_ z przeznaczeniem na akcję pomocy pó- 
wodzianom. Suma ta stanowi połowę 
funduszów, przeznaczonych na rok bie 
żący przez Bank na cele społeczne i 
antropijne, co w zestawieniu z tak 

rychłem zareagowaniem Banku na nie- 
dolę ofiar żywiołowej klęski powodzi 
est pięknym czynem, zasługującym na 
uznanie, które posłuży niewątpliwie 
za przykład do naśladowania innym in- 
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com finansowym. 
— Zarząd Koła Rolników  słuchaczów 

USB składa autoryzowanemu  przedstawi- 
 cielstwu „Ford Motor Company Dom P.H. 
W. Malinowski inżynier w Wilnie; p. inż. 
Antoniemu hr. Dzieduszyckiemu | inspekto- 

_ rowi Ford Motor Company w Kopenhadze, 
_ oraz p. Czesławowi Benjaszewiczowi ser- 

deczne podziękowanie za zorganizowanie kur 
su praktycznej obsługi traktoru rolniczego 

_ „Fordson*, Na którym to kursie cziŁonkowie 

    

__ Koła Rolników zdobyli gruntowną wiedzę w 

zakresie obsługi traktoru Fordson, tak poży- 
tecznego dla motoryzacji pracy w: rolnict- 
wie i podniesienia wydajności warsztatów 
rolnych. 

— Z życia „Sokoła. Wałne zebranie P. 
T. G. Sokół w Wilnie, pragnąc przyjść z 
pomocą !udności dotkniętej klęską powodzi, 
utworzyło w dniu 26 b. m. specjalną komi- 
sję z d-hem Stanisławem Jarockim na cze- 
le, do którego też o wszelkie informacje w 
tej sprawie winni się zwracać druhowie i 
druhny pod adresem:  Montwiłłowska 11, 
godz. 16 do 17. 

„ Ofiary pieniężne i w naturze przyjmuje 
też Sekretarjat Gniazda, codziennie cd 
godz. 19 do 21, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance. Występy 

]. Kurnakowicza. Dziś po raz drugi dosko- 
nała komedja W. Rapackiego „W czepku 
„rodzony z |. Kurnakowiczem w roli Fra 
nia. Arcykomiczne perypetje znakomitego 
špiewaka“ wywołały na premjerze salwy 
śmiechu rozbawionej publiczności. 

— Teatr miejski w Lutni. Występy Ro- 
syjskiego Teatru Dramatycznego z Rygi, 

zisiaj znakomity zespół Rosyjskiego  Te- 
atru Dramatycznego z Rygi wystawia „Dzi 
waka* arcyciekawą” sztukę z życia sowiec= 
kiego, pióra Afinogenowa. Jutro „Biala 
gwardja"* Bułgakowa, we czwartek 30-go 
„Wieczne pióro"  Fodora, w piątek 1-go 
maj2 ,„Dziwak*, w sobotę 2 dwa występy: 
po południu o godzinie 3.30 „Starcza miłość 
Minsnickiego, zaš 0 godz. 8 w. „Biała gwar 
dja* Bułgakowa. Będą to nieodwołalnie o- 
statnie występy tego znakomitego zespołu 
na terenie Wilna, 

— Jubileusz Dyr. Zełwerowicza. Dnia 5 
maja br. odbędzie sie w teatrze na Pohulan 
ce obchód 30-lecia pracy scenicznej dyr. A. 
Zelwerowicza. Wystawiona będzie najnow- 
sza komedja F. Molnara „Wróżka i adwo- 
kat“ z Jubilatem w roli dr. Sporuma. 

Rilefy już sa do nabycia w kasie zama- 
wiań, 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Tajemnica kajuty okr?- 

towej, 

Keljos — Monte Carlo. 
_ Hollywood -- Na Zachodzie bez zmian, 

Casino — Janko muzykant. 
Pan — Indyjski grobowiec 
Styłowy — Jakichi drwai 

światowid -- Przedwiośnie, 
Ognisko - - Niewolnica miłości. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

Wybryki komunistyczne. 

W związkii ze zbliżającym się 1 maja, miej- 
scowi wywrotowcy isiłują towač. 

Kilku z nich na terenie ina zatrzy- 
mano, 

Również koło N. Wilejki rozrzucili ko- 
muniści ulotki nawołujące do demonstracji. 

ж 9 ® 

W Święcianach aresztowano 20 wywro- 

towców + wadzono szereg  rewizyj: 
Aresztowani ujawnili ostatnio zbyt aktywną 

działalność. : 
— żołnierz sowiecki przeszedł na nasze 

terytorjam, Na odcinku granicznym w pobli 

żu Stołpców przeszedł na stronę połską żoł- 

nierz bolszewicki w pełnym uzbrojeniu. Na- 

stępnego dnia straż graniczna polska $рго- 

wadziła na pas neutralny tegoż żołnierza aby 

mógł odbyć konferencję z władzami sowiec- 

kiemi. Na konferencji był oficer sowiecki i 

pytał się żołnierza, czy chce wrócić ż po- 

wrotem do Sowietów. Żołnierz odpowiedział, 

iż nie wróci. Władze polskie żołnierza puści- 

ly ra wolność i dały pracę. 

— Aresztowanie oszustów w 

Baranowiczach. W dniu wczorajszym 

aresztowana została w Baranowiczach przez 

organy śledcze banda oszustów, składająca 

se + 7 osóm, którzy sprzedawali rzekomo 

fałsrowane 10 złotówki, Te oszukańcze tran 

zakcje nolegaly na tem, že oszušci kładli na 

paczkę kartek papieru z jednej i drugiej stro 

ny 10 złotówki prawdziwe i całą paczkę 

sprzedawali jako sfałszowane dziesięciozło- 

tówk. Zysk ich polegał na tem, że o Яе 

„, wzięli za paczke, zawierającą rzekomo 10000 

ziotych — 1000 złotych a obłożenie paczki 

papieru prawdziwemi 10 złotówkami kosz- 

iowało ich 60 — 100 zł., to zarabiali w 

ten sposób na naiwnych od 90 — 940 zł. 
Banda ta grasowała na terenie całej Pol- 

ski. Hersztem bandy, który również został 
aresztowany, był niejaki Hirsz Jedwabny, 
znany na gruncie warszawskim oszust, 
Wszystkich oszustów policja przekazała do 
dyspozycji władz sądowych. K 

-- Krwawa bójka. W dniu 26 bm, we 
wsi Podjeleniaki pomiędzy mieszkańcami tej 
wsi Makowskim Piotrem a Plawgo Kazimie- 
rzem i Franciszkiem oraz Giedziewiczem Bro 
nisławem na te osobistych _ porachunków 
wynikła bójka. w trakcie której został do- 
tkliwie pobity Makowski, wskutek czego u- 
traci! mowę. Makowskiego w stanie  cięż- 
zim dostarczono do szpitala Żydowskiego. 

RADIO WILEŃSKIE 
WTOREK, DN. 28 KWiETNIA 

12.05 — 12. 50 Muzyka taneczna (płyty) 
14.50 — 1515 „Górny Śląsk w okresie 

lebiscytu“ — odczyt z Katowic wygł. O. 
ngowiczowa. 

1550 — 16.10 Odczyty dla maturzystów 

z Warsza 

  

wy. 
16.10 — 16,15 Kom. dla żeglugi z War-- 

S r 
16.25 — 16.30 Program dzienny. — . 
16.50 — 17,00 Utwory Schuberta (Piyty) 
17.00 — 17.45 Wygadanka akademicka 

z Poznania. 
_ 1145 —. 18.45 Popularny . koncert symfo 

niczny z Warszawy. * 

i Bose Akad. Aeroklubu. 1845 — 19.00 
10.00 — 19.10 Program na środę i rozm. 
19.10 — 1925 Kom. rolniczy z Warsza- 

wy. 

19.20 — 19.35 Rezerwa, 
18.35 — 19.50 Pras. dzien. radj, z War- 

szawy. 
18.50 — Opera z Warszawy („Manru' -— 

opiera | Paderewskiego W przerwie „Тупой 
nik artystyczny” -- prowadzi Jerzy Wyszo 
mirski ze studja R, W. 

23.10 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna 
z Warszawy. 

ВО М о 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości 

dłużników, wierzycieli i innych osób zainteresowanych 
: 1) że za nieuiszczenie zaległości i innych należności z pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w Jokalu Towarzystwa przy ulic iellońskiej 14 

z Ms a Komitetu Nadzorezego i Zarządu Towarzystwa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych aż mieście Wilnie: A ać: — Iš 
Ž A roku, SIA pierwsza nie dojdzie do skutku, druga — 30 czerwca 1931 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w peł.; 2) že zgodnie z $ 84 statutu 
owarzystwa, licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości wi ratach, ad- 

setek za zwłokę, wszystkich wydatków uskutecznionych na rachunek dłużnika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również załegłości podatkowych, skarbowych 
komunainych, o „których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, przyczem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną | nienichomość 

pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowaną zgodnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat 
za Jata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze Towarzystwa (Wilno, Jagieiońska 14) w godzinach urzędowych 
(od 9 do 2 po poł.) lub W odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta dotyczące zastawu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że 

osoby przystępujące do licytacji winny przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz rozterminowanych części rat za lata 1925, 
1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiarowana na licytacji, za potrąceniem złożonego 

wadium, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 1926 i 1927, a również 4 
opłaty aljenacyjne, winne być uiszczone w ciągu dni 14-tu od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienia w terminie wskazanym wyżej wymienionych nałeżności, nabywca 
traci złożone przy licytacji wadium, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opiat, 
należnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nada! własnością dotychczasowego właściciela: 

  

  

1 2 2 4 5 6 7 8 3 

538 74 — ВаМег Ща — — — —- — — — — — — —— ———— Nowogrėdzka 10 618, 8 719391 4436,25 _ 77833,48 — 
38 NSE Blacherowicza izaaka Spadkobiercy — — — — — — — — Witoldowa 13 2955, 6 5683,— 899,48 17137,07 1764,75 

153 13032 E Spadkobiercy: Sonia, Lazarz, Henach, Dawid 
i Ma owie — — — — — — — — — — — Wilkomierska 15“ 3106,14 — 1152,87 516,83 9846,72 1044 — 

Er s akc =. USS Bla r TYS ÓO TR OS Pośpieszka blok 351 8855 852,44 792,19 11438,11 SĘ 
zarkowskiego Józefa Spadkobiercy — — — — — — — — Brzeg Antokolski 3-b 2463,82 | 2016,89 97043 | 17026,07 = 

364 5364  Deweltowa Berki Spadkobiercy: Estera, Jankiel, Gabi Szo- : łom, Note, Szymon, Małka, Zelik, Leja, SORLRARku Efim 
i Rozą Deweltowie, Milejkowska Mejta i Okuniowa Pesia, Kwaszelna 21 5300,57  17772,72 4546,56 _ 87547,46 8989,50 

531 4231  Flekserowie Mejer i Sora i Glezer Rachela — — — — — — Lwowska 15 2002 3043,97 2772,66 49219,6G — 

535 6028 Gasperowicz Wincenty ——— —-— —( Li Strycharska 26-a 2677,95 1143.89 91498 16053,16 — 
167 тета — Комтег Сета — — — — — — — — — — — — — , Poplawska 27 1275 1405,54 263,39 5018,04 516,75 
537 9288  Morgenszternowa Henia — — — — — — — — — — _ Tartaki 36 13152, 5 3280,22 1663,59 29187,55 — 
211 1735 Perkowscy Leon, Mieczysław, Bolesław i Małachowska Marja Królewska 9 1801, 8 10523,62 2051,39 39500,80 4056 — 

238 4302  Surawicz Józef — — — — — — — — — — — — — — Witoldowa 33 5124, 8 _ 2097,25 581,88 | 11204,56 1150,50 
578 5015 Tomaszewski Józef — — — — — — — — — — — — — Zarzeczna 21 2411, 5 5779,61 5268,05 93517,24 — 

Wyjaśnienie rubryk: 1) Numery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) Nazwisko i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica i Nr. domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Suma 

zaległych należności w ratach, odsetkach i wydatkach poniesionych na rachunek dłużnika, która winna być uiszczona przez nabywającego nieruchoriość; suma ta z dołi- 

czeniem do niej mających pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa zaległości podatkowych, skarbowych i samorządowych, o których informacje będą otrzymane przed 

dniem licytacji, oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wadium, przed rozpoczęciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami 

od niej za zwłokę, 8) Nieumorzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9) Rozterminowana część odsetek za lata 1925, 1926 i 1927. 
Uwagi: Licytacja rozpocznie się od sumy należności objętych rubrykami 6, 7, 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadai na hipotece 

sprzedawanej nieruchomości. Kwoty wskazane w: rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

PSAS RED MIARINABNETTSSS. 

OFIARY RO 
Zamiast wieńca na trumnę sp. Stanisława MIEJSKIE 

Blażcwicza, składaja Fr. Bossowscy 20 zr. SALA MIEJSKA 
na ofiary powodzi. Ostrobramika 3. 

  

  

Od dnia 28 do 30 kwietnia 1931 r. wtacznie vędą wyswietiane Mmy: 

„TAJEMNICA KAJUTY OKRETOWEJ“ 
Dramat 8 akt.: W rol. głównych: George O'brien i Nora Lane. Nad program: „500 dolarėw“ komedja w 2 akt. 

Kasa czynna od g. 3.30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „Spowledź przed szturmem”. 

  

  

' choroby weneryczne, 

  

  

Wileński oddział byłych  wychowan- i я ców Wyższych uczelni m. Moskwy — na Cena biletów: Parter 60 gr. Balkon 30. 

K a oe aido Gimnaziuss Powtórzenie premjery! Cudo-Film! Największy przebój dźwiękowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genjalnego 
śmiegia Gzachiego: przesyła wzzłotych ės = Ernesta Lubitscha, z niezr. pełną czaru, bohaterką „Parady Ms-' 

50 _ (pięćdziesiąt) na powodzian od Bratniej HELIOS" twórcy „Parady Miłości" tošci“ Jeanette Mac Donald : 
Srclwóali ike amo, Jaro, ieS w głównej roli męskiej bożyszcze kobiet JACK BUCHANAN. Film, który zachwycił I oczarował cały Świat. | 

gimnazjum w dniu 25 IV 1031 r. UL Wileńska 38 Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Wszechśw. Przegląd Dźwięk, Fox'a (ostatnie nowiny) Polska. Wawel. 
£ Na ) pówodeldn RA AZ Kosa Tel. 926. Na 1-szy seans ceny zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. МкгбКсе super przebój śpiewno-dźwiękowy 
Kcleżeńska Pracowników Banku _ Związku „MOJE SŁONECZKO* Janet Gaynor, Charles Farrel. 

ua sa CE Wil. i a 
olegów z ileńskiego Prywatnego Banku 
Handlowego do dalszych składek na ten Film o którym mówi ca świat. Tri Ha ! y Dźwięko ry ły umfalny Przebój  Džwiekowy 

Na rzecz ofiar dotkniętych klęską po- w 
wodzi w. Wilnie Konwent Polonia — 50 zł. - Kino-Teatr 

kaweł Gajdzica na Powodzian — zł. 5. 

DO DEZYNFEKCJI 
| smoła gazowa i ocet drzew- | 

ny, węgle drzewne do samo- 

warówi żelazek. 

Gazownia, Cicha 5. 

do sprzedania 
a |) 100--150 sążni 

ul. Bobrujska 26-1 

OGŁOSZENIE 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicz- 

nej wiadomosci, że w dniu 11 maja 1930 r. 
o godzinie 10 odbędzie się sprzedaż licy- 
tacvjna towarów skonfiskowanych. niewyku 
pionych w terminie oraz  zdeponowanych 
przez podróżnych, a mianowicie: cukier, ro- 
dzynki, wyroby kosmetyczne, włókiennicze, 
skóry bydlęce, zabawki dziecinne, wyroby 
nożównicze, gumowe, metalowe, papier, ma- 
szynv, konserwy rybne i t.d. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 
'i maja powtórna licytącja odbędzie się w 
dniu 25 maja o godzinie 10. 

Szczegółowe dane o towarach mogą za- 
interesowan: otrzymać w Urzędzie Ćelnym 
w Wilnie -- stacja towarowa. 
Wilno, dnia 18 kwietnia 1931 r. 

Krerownik Urzędu 
Inspektor celny I. Minczewski, 

  

  

      

   
  
  

LEKARZE 
Dr. medycyny 

A. Cymbier , 
Choroby weneryczne, 
skórne i narząde mo- 

GABINET 
ACJONALNĘJ 
DE 

czewego. Mickiewicza W L NO, MICKIEWI. 
12, róg Tatarskiej przyj- CZA 31 m. 4. - 

  

musie 9—2 1 © kobiecą 
Tel. 15-64. Urod konserwu- 

je, dosko- 
DOKTÓR mali, odświeża, usnwa 

jej skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie) 
Sztuczne opalanie cery. 
Wypadanie włosów i 
łupież. Najnowsze zdo- 

* bycze kosmetyki racjo- 

Zeldowicz 
cher. skórne,  wene- 
ryczne, narządów ino- 
czowych, od 9—do 1 

„5—8 wiecz, nainej. 
: роктбв ° Codziennie ca BIŁ 

ZELDOWICZOWA 
KOBIECE, WENE 

  

RYCZNE NARZĄDOW 
MOCZOWYCH 

sd 12—2i od 4—6 
ui. Micklewlcza 24. AKUSZERKA 

tel. 277. ŚMIAŁOWSKA 
orsz Gabinet Kosmety- 

DOKTOR * czny, UStWa Zmarszcz- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów. 
Mickiewicza 46. 

Szyrwinót 
skórne I moczopłciowe 
Wielka 19, od 9 do i 
3—7 

  

В poszukuje posady. -Ła- 

      

  

  

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe 

WIELKA 21 
tel 921, od 9—1i 3—9 

W. Z. P, 26. 
    

| 4.000 dolarów 

  
  

    

Na Zachodzie bez zmian 
według głośnej powieści ERIKA M. REMARQUE'A + 
i 10,15 w sobotę i niedzielę o godž, 2-ej. | 

Film który każden powinien obejrzeć. 

„Hollywood“ 
Początek seansėw o godz 4, 6, 8 

Ceny znižone od 60 gr. 

  

Dziši Najwiekszy dźwiękowo-śpiewny przebój Polski 
JANKO MUŻYKANT Wspaniały i wzruszający do łez dremat na tle 

ы znanej noweli Henryka Sienklewicza 
W rol. gł, piękna gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, Witold Conti i królowie 
śmiechu Kazimierz Krukowski, Adolf Dymsza, którzy odśpiewają cały szereg piose- 
nek w języku polskim. Nad program: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy „Faxa”. 

C6/INS 
  

  

WIELKA 47. tel. 15-41 Początek o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnić świąt. o g. 2. Ceny zniżone na picrwszy seans. 

Špieszcie m m - 

т »« Indyjski Grobowiec „P AH“ 
Wielka 42. Całość — obie serje razem. Ceny: balkon 40 gr. parter dzienny 60 gr., wieczorowy 80 gr. 

Wkrótce! nasza premjera zamiast podarunku mydła — Najwspanialszy 
triumf sztuki filmowej jakim się poszczycić może kinematografja świata p. t. Z 0 N A F A RA 0 N A“ 

w którym bierze udział genjalny EMMIL JANNINGS, Harry Liedtke i Paweł Wegener. 
Film ten przewyższa wszystkie dotychczas widziane w Wilnie obrazy 

Anons! 

  

Dziś! Całkiem nowe wydanie 1931 roku, Rewelacyjny film polski p-g arcydzieła Stefana Żeromskiego 

„PRZEDWIOŚNIE w rol. gł. Zbyszko Sawan, Stefan Jaracz, M. Ger- 
czyńska, M. Modzelew ska, B. Samborski, B. Mie- 

rzejewski, Nina Wilińska i wielu znakomitych artystów polskich 

KINO 

„ŠWIATOWID“ 
Mickiewicza 9.   
  

    

   
   

  

    
    

  

# 

  

Wykwalifikowana 
treblanka- 

wychowawczyni 
z dobremi rekomenda- 
cjami, poszukuje posa- 
dy od zaraz . do dzieci 
od 5 do 8 lat na wy- 
jazd do majątku, Wia- 
domości w Administra- 
cji „Słowa* 

Kucharka - - 
kucharz 

posiadająca dobre świa- 
dectwa poszukuje po- 
sady — może wyje- 
chać, Subocz 2 m. 14 
wejście frontowe х 

Rolnik | ` 

zy 

lato 7, ma skończoną 

NIEMIECKA 26. 

  

Nowości sezonu: 
na palta 

ikostjumy 
damskie i męskie   

  

Tkaniny letnie 
Jedwabie deseniowe | 

Markizety «tc 

6Ё Šš. 
Akc. 

  

szk lę Czernichowską i 
kilkuletnią  praktykę, 

skawe zgłoszenia do 
„Słowa* pod „Czerni- 
chowiak* 
  

  

  

  

  

Do wynajęcia 
Lokal 

składający się z 14 
pokoi na 2 piętrze. 
Centralne ogrzewanie. 

a- Albo dwa osobne mie- 

wiarni przy ul. Kró-Szkania ze wszystkie- 
lewskiej Nr. 1, dowie- Mi wygodamii. Gdań- 
dzieć się w kawiarni, Ska 6, spytać u dozor- 

cy, tel, 9-61 

PLAC AA 

POPIERAJCIE 

LO.P.P. EE Polrzebuy 

wspólnik 
ub wspólniczka do k 

Fortepiany, Pianina, Fisharmonie! 
SPRZEDAŻ WYNAJĘCIE | - 

Ceny fabryczne 

K. Dąbrowska 
Wiino, ul. Niemiecka 3, m. 6 poszukuje się na 1 hi- 

potekę po banku du- 
žego domu murowanes   

  

o w centrum miasta, 
Wartość i około W: PE : Pokój A po oi ST Dužy jasny 

30.000 dol. Dówiedzieć Fabrycznej i przedłu- nieduży ze wszystkie- 

się: Buro Ogłoszeń -S, żeniu ul. Tomasza-Za-mi wygodami. do wy- Mieszkania Pokój < pokój 

na. Dowiedzieć się ul,najęcia osobie inteli- różne z wygodami do do wynajęcia przy ul. do-wynajęcia, Zawalna 

  

   Niemiecka 4, 
tel. 222. Wielka 10 m. 4 

—-————>2—3 g. pp. 

AA Kalwaryj- Uniwersyteckiej 9—15.11 m. 1. od 4-ej do 5-eį wynajęcia, od gentnej i solidnej, Pań- 
sa ska 31. ska 4 Nad: 

  

  
    

  Drukarnia Wydawnictwa „Siowo“ Zamkowa 2 |  


