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PRENUMERATA mięsięczna z odniesie! 

  

Młagne możliwości wytwórcze Prezydent Fr 
Dopóki istniały stosunkowo pomy- 

ślne konjunktury eksportowe, sprawa 

Iniarska nie była stawiana w płaszczy- 

źnie zagadnienia podstawowego i za- 

sadniczego. Nie myślano o zorganizo- 

wanej obronie interesów Iniarstwa. Cd 

początku powstania państwa — obszar 

pod uprawą lnu, stale, z roku na rok, 

wzrastał. Ale po roku 1927 — 28, kul 

minacyjnym pod względem areału ta- 

kich gruntów — występuje zjawisko 

odwrotne: stały zanik uprawy Inu. Pre 

ducenci lnu ponosili olbrzymie straty 

skutkiem spadku cen i niemożliwości 

zbytu. 

Wówczas to zaistniała potrzeba i 

konieczność postawienia sprawy Iniar 

skiej na właściwem miejscu w polity- 

ce gospodarczej państwa. 

Chodziło tu nietylko o zarganizo- 

waną obronę interesów producentów, 

ale przedewszystkiem o ochronę pew- 

nej dziedziny wytwórczości, posiada- 

jącej wyjątkowo doniosłe znaczenie w 

całokształcie gospodarki narodowej. 

Siłą rzeczy inicjatywa akcji w tei 

mierze przypadła w udziale wojewódz 

twom północno-wschodnim, ziemiom 

najbardziej zainteresowanym, z uwagi 

na uprawiane pod len obszary. Wilno 

ujęło w swe ręce starania i zabiegi 

zwrócenia uwagi czynników miarodaj- 

nych na sprawę Iniarską. 

Akcja Iniarska poczyniła znaczne 

postępy, zwłaszcza w roku 1930 — 31, 

co w pierwszej mierze — jak stwier- 

dza wileński „Przegląd Lniarski* — 

przypisać nałeży życzliwemu ustosun- 

kowaniu się do tego zagadnienia rzą- 

du, sejmowej komisji Iniarskiej, władz 

centralnych i administracji lokalnej, 

oraz organizacjom rolniczym i instytu- 

cjom samorządu  terytorjalnego i go- 

spodarczego. O zainteresowaniu akcją 

świadczyły uchwały przeróżnych zjaz- 

dów, konierencyj, rad wojewódzkich i 

t p. 
Jednak jedynie możliwe właściwe 

rozwiązanie sprawy  lniarskiej godziło 

bezpośrednio w interesy przemysłu ba 

wełnianego i jutowego. Rzecz zrozu- 

miała, że musiało dojść do kontrakcji, 

do przeciwdziałania, — co uzewnętrzni 

1o się w spostaci wystąpień przeciwko 

idei nawrotu do używania tkanin z su- 

rowca krajowego i oparcia polskiego 

przemysłu włókienniczego o własne su 

10wCe. 

W ten sposob sprawa Iniarska stwo- 

rzyła bardzo bogatą literaturę, nietyl- 

ko przyczyniającą się do poznania tre- 

ści zagadnienia lnu, a importowanych 

surowców włóknistych, lecz również 

sięgającą wgłąb zasady wolnohandlo- 

wej i kierunku protekcjonistycznego. 

Poza artykułami w prasie fachowej, 

a przedewszystkiem w „Przeglądzie 

Lniarskim* (organie Wileńskiego To- 

warzystwa Lniarskiego) i „Polsce Go- 
spodarczeį“, wymienić tu należy pra- 

ce: prof. Wł. Bratkowskiego („Baweł- 

na, czy len*, „Dlaczego rolnictwo do- 

maga się wprowadzenia cła przywozo- 

wego na bawełnę” i in.), prof. Ad. 

Heydeła „Len czy bawełna”, artykuł 

o liberaliźmie gospodarczym w „Prze- 

glądzie Współczesnym* i in.), St. 

Brzostowskiego („Len w Polsce na zie 

miach wschodnich*, „O polskiem włó- 

knie Inianem*) ]. Jagmina i innych 

autorów. Nie wchodzimy w krytykę, 
łub ocenę merytoryczną tych prac. 

Stwierdzamy tylko, że już z faktu po- 

wstania obszernej literatury na temat 

Iniarstwa wnioskować można o wyjąt- 

kowej doniosłości zagadnienia 

skiego. 

Ostatnio rozważana literatura wzbo 

gacona została przez broszurę gen. L.. 

Żeligowskiego (,„Myśli żołnierza — rol 

nika o naszem gospodarstwie”. Wilno, 

1932, 56 str.), stanowiącą odbitkę ai- 

tykułów jego, drukowanych poprzednie 
w „Słowie*. Powracamy do uwag, 

Iniar- 

niem do domu, lub z 

przesyłką pocztową 4 zł,, zagranicę 7 zł. Konto czekowe P,K.O, 

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

stracja, Wilno, Zamkowa 2, Otwarta od 9. 9 do 4, Telefony: Redakcji — 17-82, 

wypowiedzianych przez autora, ponie- 

waż czytane one z książki łatwiej daja 

się do oceny i rozważania. Z drugiej 

strony stwierdzić możemy, że bodaj ża- 

den dotąd artykuł nie spowodował ty- 

lu pism do redakcji, zwracających u- 

wagę na słuszność stanowiska zajęte- 

go przez autora, jak właśnie wymienio- 

ne artykuły. Wnioskować stąd należy 

tak o ogólnem zainteresowaniu spolc- 

czeństwa sprawą lniarską, jak również 

o tem, że myśli gen. L. Żeligowskiego 

o naszem gospodarstwie znajdują wiel 

kie zrozumienie wśród szerokich 

warstw. 

Przypomnijmy więc sobie te myśli, 

myśli podyktowane przeświadczeniem, 

ZE) 

1. kryzys światowy nietylko się nie 

kończy, lecz dopiero się rozpoczyna; 

sytuacja obecna w niedługim czasie bę 

dzie uważana za wstęp do rzeczywiste- 

go kryzysu, który, czy to w postaci 

wielkich zaburzeń politycznych, czy w 

zachwianiu wartości złofa, czy w prze- 

budowie całej Europy, znajdzie swoje 

rozwiązanie; 

2. nasze trudności gospodarcze tyl- 

ko w nieznacznej mierze są skutkiem 

światowego kryzysu, — w przeważnej 

zaś części są skutkiem błędnej polity- 

ki ekonomicznej w przeszłości; 

3. czas otworzyć nam oczy na wła- 

sne błędy, zanim nie zabrnęliśmy w 

swych błędach zbyt daleko. 

— Nie przemysł i handel, powiada 

gen. L. Żeligowski, a rolnictwo jest 

podstawą bytu ekonomicznego Polski. 

Stąd wniosek, że nie państwa przemy- 

słowe, lecz rolnicze muszą być nam 

wzorem. Głównym błędem naszej po- 

lityki gospodarczej było to, że oparta 

ona była na przesłankach  przejścio- 

wych i sztucznych obcego nam handlu 

żagranicznego, a nie na naturalnem i 

wiecznem bogactwie naszej ziemi. 

„Wzięto z ziemi tylko to, co się nada- 

wało do handlu, nie ruszając tych dzia- 

łów, które jakkolwiek są niezbędne lu- 

dziom, lecz mogły przeszkodzić przy- 

wozowi cudzych surowców*. Obecny 

byt państwowy nie jest oparty na 

kulcie ziemi. Na. często niepotrzebne 

a nawet szkodliwe gałęzie zużyliśmy 

własne środki, zapożyczyliśmy się, a 

nawet daliśmy szereg koncesyj kapita- 

łowi zagranicznemu, pozbawiając rol- 

nictwo sił potencjalnych. „Polska sta- 

ła się państwem rolniczem tylko na pa- 

pierze”. 

Byłoby największym błędem histo- 

rycznym, mówi dalej autor,  įeželiby 

rozbudowa ekonomiczna państwa do- 

konywała się w dalszym ciągu bez u- 

względnienia interesów wsi. W obec- 

nym stanie wieś nie wykonuje tego za- 

dania, które może, musi i chce wyko- 

nać. „Wieś i rolnictwo stało się przy- 

słowiowym grochem przy drodze — 

wyzyskiwał je i przemysł, i handel, i 

miasta, inareszcie zagranica, a idąc 

tą drogą, doszliśmy do bezradnego i 

beznadziejnego dylematu: być, albo 

nie być”. Musimy wyciągnąć naukę z 

tych błędów ekonomicznych i rozpo- 

cząć nawrót do rolnictwa. „Będziemy 

musieli sobie i innym szczerze powie- 

dzieć, że jesteśmy biednym narodem 

rolniczym, że chcemy płacić długi nie- 

opatrznie zaciągnięte, że narazie zre- 

zygnujemy z cudzych długów, gdyż 

chcemy uporządkować rynek własny; 
wwozić nie nie Będziemy, wywozić to, 

co narazie będzie nam zbytecznem*. 

Stąd wrogi stosunek gen. L. Želi- 

gowskiego do zasady wolno-handlowej 
i przeciwstawienie liberalnym teorjom 

idei samowystarczalności. Musimy wy- 

zyskać własne możliwości produkcyj- 

nej na roli, ponieważ jesteśmy pań- 

stwem rolniczem, zrywając całkowicie 

z przesłankami dotychczasowej polity- 

ki gospodarczej, że przemysł i handel 

zagraniczny muszą być podstawą na- 

Administracji — 228, 

  

Opłata pocztowa ujszczona ryczałtem, 

Redakcja rękopisów niezamówionych nje zwraca, 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń do co rozmieszczenia ogłoszeń, 

  

  

Administra- 

PRZE
DSTA

W: 

BRASLAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
   BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy, 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K, Malinowskiego, 

  

DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Włodzjmierow 
GRODNO — Ksiegarnja T-wa „Ruch“, 
HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwierzynskį, 

KLECK — Skiep „Įednošč“ 
LŁIDA — ul, Suwalska 13 — S. Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

      

CIELS 

    

    

WARSZAWA - 

c 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Ksiegarnia Jažwiūskiego, 
WOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego, 

SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
MIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 

PIŃSK — Księgarnia Polska — St, Bednarski, 
PU5TAWY — Księgarnia Polskiej Macjerzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Ksjęgarnia T-wa , 

SŁONIM — Księgarnia D. Lut 

ST, ŚWIĘCIANY — M Le 

WILEJKA POWIATOWA — 

    

  

uch“, 
skiego, ul, Mickiewicza 13, 

— Biuro Gazetowe, ul, 3 Maja5 

ickjewicza 24, F, Juczewska. 

uw, Księyarny Kol, „Wach”, 

  

    
      

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40, Za tekstem 15 gr. Koniunikaty, oraz 

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

Zagraniczne 50 proc, drożej, Ogłoszenia cyfrowe į tabelaryczne o 50 proc, drożej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 

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

  

ancji Doumer zmarł 
  

TAJEMNICA GORGULEWA NIE WYJAŚNIONA. —TWIERDZI, ŻE PORWAŁ 
DZIECKO LINDBERGHA | SYMULUJE OBŁĄKANIE. 

PARYŻ, (Pat). Dziś o godz. 4.40 zmarł prezydent Re- 
publiki Francuskiej Doumer w obecności pani Doumer, 

rodziny najbliższej, współpracowników kancelarji cywiinej 

i wojskowej, premjera Tardieu i większości członków 

rządu. 

Szpital, w którym przez całą noc gromadziły się licz- 

ne grupy żądnych informacyj dziennikarzy, natychmiast 

opustoszał. W chwilę później ukazała się pani Doumer 

w otoczeniu córek. Wdowa po prezydencie była tak wy- 

czerpana, iż obydwie córki musiały ją prawie znieść 

z kiłku stopni schodów i odprowadzić do samochodu. 

Zwłoki prezydenta Doumera przewiezione zostały 

wkrótce potem do Pałacu Elizejskiego. 

PARYŻ. PAT. — Zwłoki prezydenta Dou- 
miera zostaną dziś rano zabalsamowane, p0- 
czem będą wystawione w głównej sali pa- 
łacu, zamienionej na kaplicę, dokąd będzie 

miała dostęp publiczność. — Tardieu wraz 
z członkami rządu opuścili pałac Elizejski o 
godz. 6 rano. 

MANIFESTACJE ANTYROSY JSKIE. 

PARYŻ. PAT. — Donoszą o pew- 

nych manifestacjach w dzielnicy Mont- 

parnasse, gdzie mieszka wiełu Rosjan. 

Interwencja policji ograniczyła się do- 

tychczas do rozpraszania tłumów, gro- 

madzących się w pobliżu kawiarń, do 

których uczęszczają Rosjanie. 

Wybór newego Prezydenta 10 maja 
PARYŻ. PAT. — Rada ministrów 

ustaliła termin zebrania się Zgroma- 
dzenia Narodowego, celem obrania no- 
wego prezydenta republiki na dzień 10 
maja o godz. 14. Pogrzeb narodowy 

zmarłego prezydenta Doumera odbę- 

dzie się we czwartek. Uroczystości po- 

grzebowe odbędą się w katedrze Notre 

Danie. Zwłoki zostaną złożone w Рап- 

teonie. 

Wybory do parlamentu nie zostały odwołane 
PARYŻ. PAT. — W niedzielę od- 

będa się we Francji ściślejsze wybory 
do parlamentu. vata bałotażu określo- 
na jest ustawą, która nie može ulec 
zmianie, tak, že ostatnie wypadki: za- 
mach i śmierć prezydenta republiki nie 

mogą powstrzymać biegu wyborów. 
Poniewaz rezuitat definitywny, uzys- 

kany został 1 maja zaleuwie w 244 о- 

kręgach, zatem w pozostałych 374 o- 

kręgach odbędą się ściślejsze wybory. 

Kondolencje Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA. PAT. — Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej wystosował do 
małżonki zmarłego prezydenta Doume- 
ra następującą depeszę: 

Dowiadując się z bólem o tragicz- 
nej śmierci Prezydenta Doumera, prag- 

nę zapewnić Panią, jak szczerze od- 
czuwam tę okrutną żałobę, która łączy 
się z bohaterskiemi ofiarami, jakie Pani 
poniosła dla swej Ojczyzny, a których 
wspomnienie żyje tak głęboko w ser- 
cach polskich. (—) L Mościcki. 

EISS ENEIT ASTA TTT MILDA EEPEIPISS, 

Połączenie ministerstw 

Komunikacji i Robót Publicznych 
WARSZAWA 7 5. (tel. wł.). Jak 

się dowiadujemy, prace komisji, powo- 
łanej przez Min. Kiihna w sprawie zje- 
dnoczenia ministerstw Komunikacji i 
Robót Publicznych dobiegają końca, 
Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej w 
sprawie reorganizacji tych dwóch ге- 
sortów i połączenia ich w jedno mini- 
sterstwo, spodziewany jest jeszcze w 

maju. 
Jednocześnie dowiadujemy się, że 

prace komisji, pracującej nad połącze- 
niem ministerstwa rolnictwa i reform 
rolnych trwają w dalszym ciągu i zje- 
dnoczenie tych dwóch resortów nastą- 
pi dopiero po skomasowaniu  minis- 
terstw komunikacji i robót publicznych 

  

Nowe opłaty za paszporty zagraniczne 
WARSZAWA 7 5. (tel. wł.). W dn. 

T-go bm. opublikowany został w Dz. 
Ustaw dekret Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej z mocą ustawy w spra- 
wie opłat za paszporty zagraniczne-— 
Według dekretu paszporty podlegają 
opłacie, którą ustali minister skarbu po 
porozumieniu z ministrem spraw wew- 
nętrznych. Od opłat zwolnione są pasz 
porty dyplomatyczne, służbowe i emi- 
gracyjne. 

Punkt drugi dekretu postanawia, że 
paszporty handłowe podlegają opłacie 
w wysokości 25 proc. opłaty normal- 
dnej, paszporty ułżowe wydawane dla 
jadących zagranicę w celach nauko- 
wych, leczniczych itp., podlegają opła- 

cie w wysokości 20 proc. opłaty nor- 
malnej. 

W związku z dekretem Minister 
Skarbu w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych wydał rozporzą- 
dzenie, które weszło w życie z dniem 
dzisiejszym, ustalające ceny za pasz- 

porty zagraniczne. 
Paszport jednorazowy normalny bę 

dzie kosztował 400 zł., wielokrotny 
1600 zt. 

Paszport jednorazowy ulgowy dla 
cełów handlowych 100 zł., wielokrot- 
ny 400 zł. 

Paszport jednorazowy ulgowy dla 
celów naukowych lub leczniczych 80 
"zł, wielokrotny 320 zł. 

szego bytu. „Ziemia nasza winna nas 

wyżywić i odziać*, Na tem polega 

zasada samowystarczalności. Zrealizo- 

wać ją możemy tylko na drodze roz- 

woju własnych możliwości wytwór- 

czych, przy jednoczesnem zastosowa- 

niu ochrony celnej przed importem w 

imię obrony interesów rolnictwa. W 

książce gen. L. Żeligowskiego dużo 

miejsca zajmuje sprawa Iniarska. Jest 

ona jakby głównym przyczynkiem do 

uzasadnienia uwag o samowystarczal- 

ności gospodarczej i potrzebie pod- 

niesienia kultury rolnej. Zasadniczą 

jednak treść „Myśli'* stanowią rozwa-= 

żania na temat niebezpieczeństwa dla 

Polski zasady wolno-handlowej 1 о- 

parcia polityki ekonomicznej o rolni- 

ctwo, jakkolwiek nie ulega wątpliwo- 

ści, że do tych rozważań przyczyniła 

się przedewszystkiem doniosłość za- 

gadnienia Iniarskiego. 
Z wielkiem zadowoleniem notuje- 

my ukazanie się w druku „Myśli gen. 

Żeligowskiego, tembardziej, że zasad- 

nicze stanowisko nasze w sprawach 

poruszonych przez autora, jest w głów 

nych zarysach identyczne. —ski. 

NIEPRZENIKNIONA 
TAJEMNICA MORDERCY 

SYMULACJA OBŁĘDU. 
PARYŻ. AT. — Funkcjonarjusze, prowa- 

dzący śledztwo, odnoszą częściowo wraże- 
nie, że zabójca przesadza w udawaniu nie- 
poczytalnego. Tak np., kiedy chciano do- 
wiedzieć się, gdzie i jak spędził on godzinę, 
poprzedzającą zbrodnię, zachował się Gor- 
gulew w ten sposób, jak gdyby nie rozumiał, 
skierowanego do niego pytania. Sędzia śled- 
czy podejrzewa, że Gorgulew stara się spro- 
wadzić śledztwo na fałszywe tory. 

PAMIĘTNIKI O LINDBERGHU. 
PARYŻ. PAT. — Dwaj eksperci ję- 

zyka rosyjskiego badali pamiętniki, zna 
lezione wczoraj przy zabójcy. W pa- 
miętnikach tych zabójca wyjaśnia, dla- 
czego chciał targnąć się na życie pre- 
zydenta Francji, która — zdaniem je- 
go, nic nie uczyniła, aby przyjść z po- 
mocą Rosji dla podźwignięcia się z 
jarzma sowieckiego. W pamiętnikach 
swych Gorgułew stwierdza, iż był 
sprawcą porwania dziecka Lindbergha. 
Eksperci lekarze mają poddać Gorgu- 
lewa badaniu, w celu stwierdzenia, 
czy nie symułuje on obłąkania. 

BLONDYNKA Z BULWARU I NIEBIESKIE 
PASTYLKI. 

PARYŻ. PAT. — Skontrontowany: z Gor- 

gulewem zarządzający hotelem „Lutece*”. po 

znał w nim swego klijenta, podając, że przy- 

jechał on we czwartek o godz. 21,30 w to- 

warzystwie pewnej blondynki i zażądał po- 

koju. 

Zapytany, czy zna bliżej tę kobietę, od- 

powiedział Gorgulew przecząco i zaczął szep- 

tać modlitwę, trzymając ręce pod brodą, mó- 

wiąc po francusku przyciszonym głosem: 

„Chciałbym umrzeć”. Na zapytanie, gdzie po- 

znał tę kobietę, Gorgulew odpowiedział, że 

jest to przygodna znajomość z bulwaru St. 

Michel i że jej nie przypomina sobie dokła- 

dnie. Nieznajoma pozostała w hotelu przez 

krótki czas po jego odejściu. 

Gorgulew w dalszym ciągu twierdzi, że 

dokonał zamachu sam. Na zapytanie, co do 

drugiego rewolweru, odpowiedział, iż zacho- 

wał go na wypadek, gdyby pierwszy nie 

funkcjonował. Niebieskie pastylki, znalezione 

przy Gorgulewie miały służyć do popełnienia 
samobójstwa w razie, gdyby nie udało mu 

się zabić prezydenta. Gorgulew oświadcza z 

powagą: $ 
„Uczyniłem ofiarę ze swego życia. Wsku- 

tek Śmierci ojczyzny, egzystencja moja jest 

już skończona. Nie jestem bandytą, lecz za- 

bójcą politycznym. Żona moja pozostała w 

Monaco i nie wie, poco przyjechałem do Pa- 

ryża. Organizowałem wśród ziomków moich 

związek faszystowski, lecz nie miałem zau- 

fania. Działałem sam, nikt mi nie pomagał". 

WILLA „HORIZON* W MONACO. 
PARYŻ. PA1. — Awraamow, zarządza- 

jacy willą „Horizon* w Monaco, w której za 
mieszkała rodzina Gorgułewa, oświadczył 
wczoraj wobec sędziego śledczego, że Gor- 
gulew wraz z żoną wynajął mieszkanie w 

styczniu 1932 r., podpisując 3-letni kontrakt. 

jako referencje Gorgułew przedstawił dyp- 

lom doktora medycyny. у 

Według zeznań Awraamowa, tryb życia 

Gorgulewa, nie uprawiającego żadnego Za- 

wodu, grającego w kasynie i unikającego to- 

warzystwa emigracji rosyjskiej, wydał się 

Awraamowowi podejrzanym. Z tego też 

względu usiłował on rozwiązać kontrakt. 

Według opinji Awraamowa,  Gorgulew 

zdawał się być w dziwny sposób pozbawio- 

ny kuitury, jak na doktora i wyrażał się czę- 

sto ordynarnie po rosyjsku. Górgulew miał 

wygłąd roztargniony i dziki wzrok. 

KTO MU DAWAŁ PIENIĄDZE. 
PARYŻ. PAT. — Prasa francuska zasta- 

nawia się nad kwestją, skąd Gorgulew czer- 
pał dochody, gdyż jak stwierdzono, w czasie 
pierwszego swego pobytu w Paryżu posia- 
dał on bardzo mało pieniędzy. Z drugiej zaś 
strony wiadomo z depeszy, otrzymanej z Ni- 
cei, że wpłacił on w ostatnich czasach znacz 
ną sumę za mieszkanie. Ostatnie szczegóły 
pozwalają przypuszczać, że istnieje jakaś 
tajna organizacja, która dostarczała mu fuh- 
duszów, zamierzając prawdopodobnie wyko- 
rzystać jego egzaltację. 

GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ. 

PARYŻ. AT. — Prasa francuska poświę- 

ca dłuższe artykuły wypadkom wczorajszym 

Socjalistyczny „Le Populaire“ pisze: Jakie- 

kolwiek byłyby pobudki złoczyńcy, naród 

francuski jednomyślnie ubolewać będzie z 

powodu zbrodni i potępiać ją. Socjalizm wy- 

stępował zawsze przeciwko indywidualnym 

zamachom, niewytłumaczonym i niezrozu- 

miałym w systemie demokratycznym. Wsty- 

dzilibyśmy się — pisze dziennik — ze swej 

strony nadużywać oświadczenia warjata, a- 

żeby podniecać opinję publiczną Francji prze 

ciwko zamieszkałym w Paryżu przedstawi- 
cielom Białej Rosji, której organizacje mili- 
tarne korzystają z tak dziwnej tolerancji. 

„L'Ere Nouvelle" pisze: Czyn szaleńca 

SILVA RERUM 
Krak (Nr. 9), organ Szczepu Szu-. 

kalszczyków — „narzędzie walkio wy 
zwolenie i przerodzenie się polskiej 
kultury“ — narzeka na prasę wi- 
leńską, która pominęła milczeniem pro- 
test Szczepu w związku z wyróżnie- 
niem projektu pomnika Mickiewicza 
p/g Kuny: 

Ciekawe, że prasa wileńska nie ozwaia 
się ani stówkiem w sprawie naszego prote- 
stu. Jeszcze jeden dowód, jak „wiernym* jest 
ona „wyrazem opinji szerokiego ogółu”. le- 
steśmy pewni, że wszyscy wilnianie przyzna- 
ja nam słuszność w proteście, a tylko nie 
mają gdzie dać temu wyraz. 

Na bardzo stanowcze twierdzenie 
Szukalszczyków, iż wszyscy wilnianie 
przyznają im słuszność w proteście, 
można odpowiedzieć również stanow- 
czo twierdzeniem, iż żaden wiłniania 
racji im przyznać nie może. Przede- 
wszystkiem sposób krytyk projektu 
Kuny: (Krak — Nr. 5). 

Kukła ta, w pelerynie i z książką  (na- 
pewno ostatnie wydanie Kallenbacha o Mic- 
kiewiczu) w ręce, jest wyrazem tylko Wa- 
szej obojętności do Mickiewicza, a zatem i 
do Narodu, o, dostojni członkowie Komi- 
tetu!... 

W podobny sposób łatwo zakpiź 
i z projektu Szukalskiego. Ale całe nie- 
porozumienie polega na tem, że Szu- 
kalszczycy oskarżają Sąd Konkurs wy, 
który wykazał złą wolę, nieuctwo, brak 
kultury, lekceważenie ducha narodo- 
wego i t.p. i t.p. 

Szukalszczycy zapominają, iż cce- 
na projektu H. Kuny, dokonana przez 
Sąd, była dość powściągliwa: podkre- 
ślano zalety projektu, ale i obdarzano 
artystę zaufaniem na kiedyi, bo za- 
znaczano, iż należy przypuszczać, że w 
ostatecznem opracowaniu pomocą bę 
dzie... i t.d. Natomiast projekt Szukal- 
skiego był oceniony entuzjastycznie. 

W źródłach Mocy (Nr. 1) znajdu- 
jemy protokół Sądu Konkursowego z 
taka opinją o projekcie Szukalskiego: 

..przewyższa uderzająco wszystkie nade- 
słane projekty pod każdym względem. Uj- 
muje najgłębiej w wysoce artystycznem, pla- 
stycznem ujęciu z siłą i potęgą wyrazu isto 
tę indywidualności i twórczości Mickiewicza, 
wnosi świeżość myśli i inwencji plastycznej 
i uderza wybitną rytmiką oryginalnej archi 
tektury. Ponadto wyróżnia się wśród na- 
desłanych projektów precyzją wykonania na 
wysokim poziomie kultury artystycznej, aż 
do najdrobniejszych szczegółów. Pewna eg- 
zotyczność formy, leżąca w intencjach arty- 
stycznych dzieła, nie powinna w tym wy- 
padku być przeszkodą w realizacji projektu 
wobec wymienionych niezwykłych wartości 
dzieła. 

Więc czegoż chce Stach z Warty 
Szukalski i jego uczniowie? Sąd Kon- 
kursowy entuzjastycznie ocenił projekt 
Szukalskiego, natomiast „wszyscy wił-- 
nianie* szczerze się oburzyli i projekt 
obalili. Ale dziś Szukalszczycy rzuca- 
ja pioruny na Sąd Konkursowy i po- 
wołują się na opinję „wszystkich wii- 
nian*. Nieporozumienie. 

Pomnik Mickiewicza w Wilnie na- 
prawdę nie ma szczęścia. Dziś już ma- 
my przyjęty do wykonania projekt, lecz 
kiedy on zostanie zrealizowany?... je- 
den z naszych czytelników pisze do 
nas: 

Pielgrzym Kuny, stojąc po środku ulicy, 
ma uważnie przygiądać się bazylice, która... 
lada chwila runie!... Czy w tych okoliczno- 
ściach można poważnie myśleć o stawianiu 
pomników?.. Czy nie lepiejby było, gdyby 
zebrany na budowę pomnika fundusz został 
jako terminowa pożyczka, przekazany Komi- 
tetowi Ratowania Bazyliki? I czy nie nałe- 
żałoby połączyć tego Komitetu z Komitetem 
jubileuszowym ks. Witolda, tworząc jeden 
wielki Witoldowy Komitet Ratowania Bazy- 
liki?.. Czy uratowanie bazyliki od zagłady 
nie byłoby najlepszym sposobem uczczenia 
ks. Witolda, którego imię tak jest związane 
z dziejami katedry wiłeńskiej?... 

Te ciekawe uwagi nie są pozbawio 
ne słuszności i dlatego zasługują na 
zastanowienie się. Lector. 

USTAWA 0 USTROJU SZKOLNIC- 
TWA WEJDZIE W ŻYCIE Z DNIEM 

1-GO LIPCA. 

WARSZAWA 7 5. (tel. wł.). W dn. 
dzisiejszym w Dz. Ustaw opublikowa- 
na została ustawa o ustroju szkolnic- 
twa, która wchodzi w życie z dniem 
1-go lipca br. 

| lkl a 

pogrążył cały kraj w żałobie, we Francji bo- 
wiem przywiązanie do tradycji jest tak wiel- 
kie, że wszelki zamach cielesny czy moralny 
na osobę prezydenta odczuwany jest jako 
cios, zadany całemu krajowi. 

„La Republique* pisze: Czyn białego fa- 
szysty rosyjskiego nie powinien być zamie- 
szany w walkę partyjną narodu francuskie- 
go. Najpiękniejszym hołdem, jaki może zło- 
żyć Francja zmarłemu Prezydentowi Repub- 
liki, będzie prowadzenie w głębokiem sku- 
pieniu szlachetnej walki ideowej, do której 
została powołana. 

„Echo de Paris“ stwierdza, że zbrodnia 
wywołała oburzenie ludności Paryża. Łuk 
potępienia rozszerza się po całej Francji. — 
Dziennik zapytuje, czy Republika Francuska 

zażąda nareszcie, ażeby granice Francji nie 

stały do tego stopnia otworem przed wszei- 
kiego rodzaju żywiołami, które przybywają 

do Francji, ażeby przelewać krew francuską.



Jubileuszowe Zgromadzenie Nauczycielskie 
W sobotę dnia 7 bm. zakończone 

zostały obrady trzydniowego dorocz- 
nego zgromadzenia Związku Nauczy- 
cielstwa Polskiego okręgu wileńskiego. 
Zgromadzenie to, jako dziesiąte z ko- 
lei, połączone było z uroczystością 
dziesięciolecia istnienia Związku na te- 
renie ziem północno - wschodnich. Pi- 
saliśmy w numerze wczorajszym O 
przebiegu obrad i uroczystości pierw- 
szych dwóch dni zgromadzenia. Dzicit 
trzeci i ostatni przyniósł zakończenie 

prac oraz wybory władz Związku na 
rok sprawozdawczy. 

W godzinach rannych obradowały 

trzy wyłonione pierwszego dnia Komi- 

sje: 1) Komisja-matka, 2) Komisja we 

ryiikacyjna i 3) Komisja wnioskowa. 

O godz. 14 odbyło się końcowe ze- 

branie plenarne. Według materjałów 

Komisji weryfikacyjnej do głosowania 

uprawnionych było 238 osób (delegaci 

Ognisk, oddziałów powiatowych i Za- 
rządu Okręgu). 

Komisja-matka ustaliła listę kandy- 

datów do Zarządu Okręgu, Sądu Ho- 

norowego i Komisji Rewizyjnej. Ze- 

branie plenarne w głosowaniu jedno- 

myślnie wypowiedziało się za tą listą. 

W ten sposób Zarząd Okręgu wii. 

Z. N. P. ukonstytuował Się nast.: — 

Przewodniczący: p. pos. Stan. Dobosz 

(po raz szósty!). Członkowie Zarządu: 

(na wniosek p. posła Dobosza): Ja- 

worski Zygmunt, Chmielewski Aleksan 

der, Łyszczarczy L.,  Radziwanowski 
Leon, Stubiedo Edward, Tracz Ferdy- 

nand, Kapowa Halina, Godecki Stani- 

sław — (Wilno), Smoter Józet —(Wil 

no-Troki), Girul Stanisław — (Bata- 

nowicze), Zaleski Bronistaw — (Bra- 

sław), Kopciński Zdzisław (Dzisna) 

Dracz Jan — (Lida), Niewiadomski 
Jan — (Mołodeczno), Tarczyński Igna 
cy — (Nieśwież), Marcinowski Anto- 
ni — (Nowogródek), Koneczny Jan— - 

(Oszmiana), Balcerek Eugeniusz — 

(Postawy), Lisek Stefan — (Słonim), 
Szewczyk Wincenty — (Stołpce), Ra- 
packi Gustaw — (Szczuczyn), Wój- 
ciak Józef — (Święciany), Tyszkow- 
ski Tadeusz — (Wołożyn), Jarosze- 
wicz Wiktor — (Wilejka). 

Sąd Honorowy: członkowie: Stey- 
nowa Wanda, Piwowar Józef — (Wil- 
no), Michniewski Mieczysław — (Li- 
da), Paszko Stanisław — (Postawy), 
Małachowski Leon — (Święciany ). — 
zastępcy: Maciejewski Władysław 
(Głębokie), Olszewski Wit — (Moio- 
deczno), Baran Piotr— (Wil.-Trocki). 

Komisja Rewizyjna: członkowie: 
Łatoszek Władysław — (Wilno), Mi- 
lenkiewicz Józef — (Brasław) ; zastęp- 
cy: Stanek Jan — (Nowogródek), Li- 
piec Wojciech — (Postawy). > 

Wybranemu Zarządowi, a szczegól 
nie długoletniemu Przewodniczącemu 
p. pos. St. Doboszowi zgotowano burz- 
liwą owację. Po wyborach przystąpio- 
no do rozpatrywania i uchwalenia wnio 
sków, wysuniętych przez Komisję wnio 
skową. 

"Wśród czterdziestu zgórą wnios- 
ków, dotyczących wewnętrznych spraw 
Związku, na uwagę zasługują następu- 

- jące uchwały: : 
‚ 1) X-te Zgromadzenie Okręgowe Z.N.P. 
w Wilnie, po wysłuchaniu i przedyskutowa- 
niu referatu o nowym ustroju szkolnym, wy- 
raża wznanie i podziękowanie p. Ministrowi 
WR. i OP. Januszowi Jędrzejewiczowi, prze- 
wodniczącej komisji oświatowej,  posłance 
Jaworskiej Marji, kol. prof. Smulikowskiemu, 
referentowi ustawy w Sejmie za przeprowa- 
dzenie przez ciała ustawodawcze ustawy o 
ustroju szkolnym, realizującej postulaty 
Związku. 

2) Postanowiono wysunąć protest prze- 
ciw zamierzonemu podporządkowaniu szkol- 
nictwa władzom administracyjnym. z 

3) Postanowiono prowadzić akcję zasił- 
kową dla zredukowanych nauczycieli, człos:- 
ków Związku do końca sierpnia br. —: po- 
tem zaś z pozostałych funduszów utworzyć 
kasę zapomogową dla nauczycieli, znajdują- 
cych się w bardzo ciężkiej sytuacji finanso- 
wej z powodu chorób. 

3) Uchwalono domagać się usprawnienia 
organizacji pomocy lekarskiej dla urzędni- 
ków państwowych. - 

4) Uchwalono založyč protest przeciwko 

  

ponownemu ewentualnemu obniżeniu pobo- 
rów ze względu na ciężkie warunki pracy. 

5) Wysunięto wni aby nauczycie- 
lom, wybr na w w gmin i korzysta- 
jącym przez czas urzędowania z urlopu, li- 
czono czas przepracowany na terenie samo- 

rządowym do emerytury. 
6) Postanowiono w celu usprawnienia 

działalności Związku zorganizować tygodnio- 
wy kurs dla przodowników pracy związko- 
wej z terenu wojew. wileńskiego i nowo- 
gródzkiego. 

1) Wysunięto wniosek, aby budżety 
szkolne w ramach budżetów gminnych były 
realizowane w tym stosunku, w jakim prze- 
widziane są wpływy na poszczególne działy. 

8) Pracę społeczno-oświatową na tut. te- 
renie uchwalono oprzeć o pozytywne wartoś- 
ci regjonalne z uwzględnieniem państwowej 
racji stanu i dążyć do stworzenia instytutu 
lub sekcji badań regjonalnych, która miałaby 
za zadanie przeprowadzać wszelkie prace 0 
charakterze naukowo-badawczym i instruk- 
torskim w zakresie poczynań  społeczno-0- 
światowych na terenie wileńszczyzny i no- 
wogródczyzny. z 

9) Postanowiono poprzeć w całej rozcią- 
głości akcję zapoczątkowaną przez gen. Że- 
ligowskiego, dotyczącą produkcji inu. 

10) Postanowiono domagać się, aby do- 
datki mieszkaniowe były wypłacane nauczy- 
cielom przez Kasy Skarbowe, a nie bezpo- 
średnio przez gminy, gdyż na tym punkcie 
zdarzają się liczne zatargi. 

Po uchwaleniu wszystkich wnios- 
ków, program obrad został wyczerpa- 
ny i Zjazd zamknięto. 

Poświęciliśmy obradom Zw. Naucz. 
Polsk. i jubileuszowi tej: organizacji 
sporo uwagi i miejsca. Związek ten, 
działający na terenie wileńszczyzny i 
nowogródczyzny od lat dziesięciu, prze 
chodził różne fazy swego rozwoju.. Od 
lat pięciu przewodniczącym jest p. pos. 
Stan. Dobosz, który wiele wytężonej 
i wytrwałej pracy poświęcił Z. N. P. 
Ostatnie obliczenia wykazały, że na o- 
gół nauczycieli szkół powszechnych 
Kuratorjum Wileńskiego — 69,7 proc. 
należy do Z. N. P. 

Działalność członków Z. N. P. i- 
dzie w kierunku pracy w organizacjach 
oświatowo - społecznych, P. W., oraz 
w samorządach gminnych. — Nie cho- 
dzi w tem miejscu o ocenę tej pracy, 
ani o jej wyniki. Rola nauczyciela lu- 
dowego jest bardzo poważna i odpo- 
wiedzialna, gdyż wszystkie postulaty 
państwowotwórcze winny być wprowa 
dzane w życie z wielką znajomością 
warunków miejscowych, jak również 
całokształtu interesów państwa. 

Organizacja Zgromadzenia jubileu- 
szowego była sprężysta. Uczestnicy 0- 
trzymali drukowany regulamin obrad, 
w którym czarno na białem wyłuszczo 
ne było, kto ma prawo głosu, jak długo 
można przemawiać, co należy uważać 
za sprawy formalne itd. Pozwoliło to 
uniknąć niepotrzebnej straty czasu i 
nieprodukcyjnego wałkowania spraw. 

Lecz te mocne ramy organizacyjne 
nie uchroniły przed podniesieniem tem 
peratury obrad. Jeżeli ująć natężenie 
nastroju sali w wykresie, to punkt 
szczytowy wypadł w dniu drugim ob- 
rad, tj. w piątek 6 bm. 

Że „opozycja*, przeciwna zarzą- 
dowi p. pos. Stan. Dobosza przygoto- 
wywała grunt jeszcze przed zgroma- 
dzeniem, swiadczy przedwczesny syg- 
nał w „Robotniku* z dnia 5 bm., gdzie 

się wyraziło usiłowanie . podważenia 
istniejącego Zarządu. 

Rzecz charakterystyczna! Gdy atmo 
siera zgromadzenia wykazywać poczę- 
ła stanowczą przewagę zwolenników 
Zarządu p. pos. Stan. Dobosza, wów- 
czas „opozycja zaczęła się . wycoty- 
wać, aby wkrótce zniwelować się cał- 
kowicie, gdy z chwilą dokonanych wy- 
borów oblicze ideowe Z. N. P. pozo- 
stało bez zmiany. — Tak czy inaczej 
wypadnie określić firmę, pod którą wy 
stępowała „opozycja*, należy stwier- 
dzić fakt raczej struktury ideowej Z.N. 
P. i wielkiego zaufania, jakiem ogół 
członków obdarza Przewodniczącego 
Zarządu — p. posła Stan. Dobosza. 

T. C. 

    

  

  

         

  

   

    

  

  

  

ROLNIKU! ŻĄDAJ WORKÓW LNIA- 
NYCH, ZAMIAST — JUTOWYCH. nadesłanych na uroczystość jubileuszo- 

Kto z nas tych lat nie pomni... 
Tak się dziwnie składa, że popu- 

Jarność literatów niezawsze idzie w 
parze z poczytnością ich dzieł; po- 
czytność zaś i popułarność osobista 
niezawsze świadczą o wartości dzieł. 

Mamy cały szereg „naszych zna- 
komitych*, których imiona są na u- 
stach tysięcy ludzi i których książki 
są czytywane przez garstkę gorli- 
wych przyjaciół i kilkunastu kryty- 
ków i członków sądów  konkurso- 
wych. 

Mamy znowuż pisarzy zasłużonych 
i cieszących się wielką poczytnością, 
o których szerszy ogół nie wiele wie, 
jako o żywych ludziach. Dziś, naprzy 
kład, nikogo nie zgorszy pytanie, — 
„czy Rodziewiczówna jeszcze żyje?*. 
(o tem, gdzie mieszka, nie wie pra- 
wie nikt!), natomiast brakiem kultury 
jest nieświadomość, że Tuwim uro- 
dził się w Łodzi, mieszka w Warsza- 
wie i pisze piosenki do kabaretów. 

Mamy wreszcie pisarzy, o których 
szerszy ogół wogóle nic nie wie i do- 
wiaduje się tylko z okazji jakichś nie 
zwykłych zdarzeń. Tak np. niejeden 
rzetelnych zasług i niepospolitego 
talentu pisarz został spopularyzowa- 
ny wskutek przyznania mu nagrody 
literackiej. 

" Tak się dzieje, wszędzie, szcze- 
gólnie w dobie obecnej, kiedy rekla- 

ma jest dźwignią nietylko handlu, ale 
też i sławy literackiej; wielkość zaś 
talentów bywa ustalana na walnych 
zebraniach związków zawodowych 
genjuszy — zapomocą podniesienia 
jak największej ilości rąk. (Ręka obec 
nie ma wyraźną przewagę nad gło- 
wą!). 

Nie inaczej jest i w Wilnie... Pro- 
szę mi wierzyć, na słowo, bo żad- 
nych przykładów nie przytoczę!.. 

Dziś chciałbym powiedzieć słówko 
o jednym literacie wileńskim, który na- 
ogół jest za mało znany. 

Włodzimierz Korsak. 
Literat. Malarz. Przyrodnik. Myś- 

liwy. Autor szeregu specjalnych dzieł, 
z zakresu myśliwstwa oraz powieści 
myśliwskich. 

Autor poczytny, bo jego „Pieśń 
puszczy* sięga piętnastego tysiąca na 
kładu, a „Na tropie przyrody““ docze- 
kało się trzeciego wydania. 

Ale autor i malarz pomimo wszy- 
stko w Wilnie stanowczo za mało zna 
ny. 

Witebszczanin z powiatu  siebie- 
skiego, p. Włodzimierz Korsak pe 
skończeniu gimnazjum w Rydze i A- 
kademji Rolniczej w Taborze, osiadł 
w rodowym majątku Anińsku. Rolnika 
z wykształceniem nie ziemia jednak 
pociągała, lecz lasy i knieje.. 

оМО. 

DYMISJA GUBERNATORA KŁAJPEDY 
BERLIN. PAT. — Z Kowna dono- 

szą, że gabinet na posiedzeniu wczoraj 
szem przyjął dymisję gubernatora Kłaj- 
pedy Markisa. W ciągu dnia dzisiej- 
szego oczekują naminacji następcy. 

PRASA NIEMIECKA O WYBORACH. 

BERLIN. PAT. — Biuro Wolffa 'ogłasza 

następujący komunikat: Cała prasa niemiec- 

ka bez względu na przynależność partyjną z 

radością wita wyniki wyborów w Kłajpe- 

dzie, jąc jednak równocześnie, że ta 

kie w były w zupełności oczekiwane i 

że nikt nie został niemi zaskoczony. Są one 

jedynie potwierdzeniem zawsze popieranego 

przez stronę niemiecką poglądu, że okręg 

Kłajpedy jest całkowicie niemiecki. 

    

    

za 

źgromadzenie Ligi 5 września 
GENEWA. PAT. — 13-ta zwyczaj- 

na sesja Zgromadzenia Ligi Narodów 
wyznaczona została na 5 września. —- 
W dniu 7 bm. ogłoszony został porzą- 

dek dzienny tej sesji, zawierający m. 
in. przegląd prac organizacyj technicz- 
nych, kwesfję zmiany paktu Ligi, wy- 
bór trzech członków Ligi itd. 

Reorganizacja zakładów „„Junkersa” 
BERLIN. PAT. — Dyrekcja koncer 

nu Junkersa po kilkutygodniowych na- 
radach z ministrem Reichswehry za- 
rządziła wczoraj unieruchon:ienie za- 
kładów budowy samolotów, zatiudhiia- 
jących 850 robotników i 400 urzęd- 
ników. 

W czasie unieruchomienia zakła- 
dów przeprowadzona ma być ich re- 
organizacja. Przy ostatniej wypłacie 
zarobków wydaleni pracownicy zakła- 
dów otrzymali po 150 mk. z fuaduszów 
peństwowych Rzeszy. 

Handel zagraniczny Pelski 
GDYNIA. PAT. — Według doko- 

nanych w tych dniach ostatecznych ze 
stawień, iandel zagraniczny Polski pod 
względem ilościowym w roku 1931 
wynosił 21.635 tysięcy ton, z czego 
drogą morską przez Gdynię i Gdańsk 

  

przeszło 13.665 tysięcy ton, czyli u- 
dział handlu morskiego w handłu za- 
granicznym polskim roku 1931 wyno- 
sił 63,2 proc., podczas gdy w r. 1930 
wynosił 51,3 proc. 
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Juro 9 b. m. ukaże się kolejny numer 

POŚWIĄTECZNEGO 
SŁOWA SPORTOWEGO 
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Uroczysty obchód 

25-lecia Teatru Polskiego w Wilnie 
Niezwykle okazale wypadły wczo- 

rajsze uroczystości jubileuszowe. | 

W godzinach rannych komitet ju- 

bileuszowy wespół z panią N. Młodzie 

jowską i p. Szczurkiewiczem był obec- 

ny na nabożeństwie w kościele po-ber- 

nardyńskim. 
Mszę św. odprawił ks. biskup Ka- 

zimierz Michalkiewicz, który pięknem i 

podniosłem przemówieniem wzruszył. 

do głębi słuchaczy. 
Wieczorem odbyło się w Teatrze 

na Pohulance uroczyste przedstawienie 

„Zemsty Fredry w inscenizacji Iwo 

Galla, poprzedzone słowem wstępnem 

prof, Józeia Wierzyńskiego. ` 

Po drugiej odsłonie zebrał się na 
scenie komitet jubileuszowy, przedsta- 
wiciele miasta, uniwersytetu i organiza 
cyj społecznych. 

Scena tonęła wprost w powodzi 
kwiatów. Na podwyższeniu, na złotych 
fotelach — zajęli miejsca pp: Nuna 
Młodziejowska i Bolesław Szczurkie- 

wicz, wprowadzeni na scenę przez 

przewodniczącego Komitetu p. |. Fole- 

jewskiego i p. Szpakiewiczową. 

Przemawiali kolejno: przedstawiciel 

Ministerstwa WR. i OP. dr. W. Zawis- 
towski, przewodniczący Komitetu ]. 
Folejewski, z ramienia Uniwersytetu 
prof. K. Sławiński, z ramienia miasta 
—wiceprezydent W. Czyż, przedstawi- 
ciel ZASP-u — dyr. Jan Pawłowski, 

przedstawiciel młodzieży akademickiej 

— p. Dembiński, oraz dyrektor Teat- 

rów Wileńskich — M. Szpakiewicz. 

W przemówieniach wszystkich drga 
ła serdeczna nuta wzruszenia. Podno- 
szono wielkie zasługi — wskrzesicielki 
sceny polskiej w Wilnie p. Nuny Mło- 
dziejowskiej i składano jej wyrazy hoł- 
du i serdecznej wdzięczności. 

Następnie p. Zbigniew Smialowski 
odczyfał szereg depesz gratulacyjnych, 

Obdarzony wielką spostrzegawczo- 
ścią, głęboko odczuwający poezję 
przyrody, sam poeta ze swej struktu- 
ry psychicznej p. Korsak wydzierał u- 
kochanej puszczy jej tajemnice. 

Poznał dokałdnie .życie i zwy- 
czaje ptaków i zwierząt, zaczął od- 

wą ze wszystkich krańców Polski. 
P. Nuna Młodziejowska, wzruszona 

do głębi, dziękowała gorąco wszyst- 
kim za dowody uznania i życzyła dal- 
szego rozrostu sceny polskiej w Wilnie 

Po przedstawieniu odbył się w ma- 
łej sali miejskiej raut, który zgroma- 
dził elitę Wilna. 

Z powodu spóźnionej pory, szcze- 
gółowe sprawozdanie z uroczystości 
jubileuszowych odkładamy do następ- 
nego numeru. 
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CENA 1/4 losu 10 zł. 

> 825 20 zł. 
„ . Całego » 40 zł. 

Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto pocztowe 80.365, 
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25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERII 
W NAJSTARSZEJ SZCZĘŚLIWEJ KOLEKTURZE 

K. Gorzuchowskiego 
WILNO, UL. ZAMKOWA 9. 

50 premji po 10.000 zł. 
Znacznie zwiększona ilość wygranych 

  

Rosyjski chór 
Jerzego Siemionowa 

w Wilnie 
Przejazdem z Warszawy do Rygi za- 
trzymał się tylko 2 dni w Wilnie, Ro- 
syjski chór J Siemionowa w liczbie 20 
osób i wystąpi w Sali Klubu Handl.- 
Przem. z dwoma koncertami z odmien- 
nym programem w środę 11 i czwar- 
tek 12 maja r. b. Program obejmuje 
rosyjskie pieśni ludowe, rozmaite cy- 
gańskie, pieśni dańskich kozaków, 
Bajkału Wołgi i ros. emigracji. Bilety 
po cenach dostępnych już są do naby- 
tia w księgarni „Lektor* Mickiewicza 4, 

ARESZTOWANIE RADCY KONSYS- 
TORZA PRAWOSŁAWNEGO. 

WARSZAWA. PAT. — Radca pra- 
wny konsystorza prawosławnego Ana- 
tol Iwanow w czasie sprzeczki z żoną 
rzucił się na nią z rewolwerem. Przera- 
żona kobieta dopadła okna i wyskoczy 
ła na podwórze, doznając bardzo cięż- 
kich obrażeń. Iwanowa zatrzymano i 
przewieziono do Kkomisarjatu. 

SKAZANIE KOMUNISTÓW 
W SOSNOWCU. 

SOSNOWIEC. PAT. — Sąd Okręgowy 
w Sosnowcu rozpatrywał sprawę Rozmarina 
1 10 towarzyszy, pochodzących z Zawier- 
cia, oskarżonych o działalność wywrotową, 
przynależność do związku komunistycznego, 
kolportaż pism komunistycznych itd. W wy- 
niku rozprawy sąd uznał winę wszystkich о- 
skarżonych i skazał Rozmarina na 5 lat cięż- 
kiego więzienia, Berezę — na 3 lata, Kauf- 
mana ra 2 i pół roku, Męcika — na półtora 
roku, resztę zaś po jednym roku więzienia. 

    

  

  

MAISON FONDEE EN 1715 

В. & Г. MARTELL „čocuac 

Zawiadamia P. T. odbiorców swoich, że jeneralne 
przedstawicielstwo na Polskę (oprócz Małopolski 

i Śląska) powierzył 

p. Tadeuszowi Jankiewiczowi 

firmalL. B. JANKIEWICZ, 
w Warszawie. 
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TESTAMENT 
WROGA KOBIET 

Niedawno zmarły amerykański adwokat 

Zing, posiadający opinję najbardziej zajad- 

łego i nieprzejednanego wroga kobiet, za- 

pisał w swoim testamencie sumę 500.000 

dolarów na budowę bibljoteki. W myśl spe- 

cjalnej klauzuli, wyszczególnionej jako waru 

jek w testamencie, ma na fasadzie gmachu 

figurować wielki, stały napis: „Kobietom do 

tego gmachu wstęp bezwzględnie wzbronio- 

ny!“ Bibljotece wolno mieć jedynie dzieła 

mę zn. Ze wszystkich dzienników, pu- 

blikacyj i wydawnictw muszą być artykuly 

mówiące o kobietach, lub zawierające ja- 

kiekolwiek podobizny niewieście, stale zama- 

zywane, lub usuwane. Przy kompletowaniu 

dzieł do księgozbioru, specjalną uwagę po- 

święcić należy tym autorom, którzy wrogo 

występowali przeciw rodowi kobiecemu — 

to też ich dzieła mają być w bibljotece w 

jaknajwiększej ilości egzemplarzy. Pozatem, 

w specjalnej sali honorowej mają być usta- 

wione biusty marmurowe wszystkich wro 

gich kobietom poetów, dramatopisarzy, ar- 

tystów i filozofów, a pierwsze honorowe mię 

dzy nimi miejsce ma zająć jeden z najzago- 

rzalszych przeciwników rodu niewieściego, 

filozof Schopenhauer. Dla dwóch literatów, 

którzy w ciągu najbliższych trzech lat, napi- 

szą najlepsze romanse, apoteozujące niena- 

wiść do kobiety i propagujące tę ideę, wy- 

znaczył spadkodawca dwie niezwykle wy- 

sokie sumy, jako nagrody. 

To się nazywa metodyczna zemsta na 

kobiecie, nawet jeszcze z poza grobu... 
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pierwotnym, którzy wyrośli wśród la- 
sów witebskich... 

Do r. 1916 nie rozstawał się p. 
Korsak z ojcowizną; później odbył da 
leką podróż do Persji, Buchary, i AI- 
ganistanu, na krótko wrócił do swego 
majątku, gdzie już rządzili zbolszewi- 

  
Włodzimierz Korsak. 

czuwać przyrodę tak,, jak to może ro- 
bić tylko człowiek z tą przyrodą ści- 
śle zespolony, — zbliska wreszcie 
przyjrzał się ludziom prostym, niemal 

czali chłopi (którzy jednak bardzo 
serdecznie odnieśli się do byłego dzie 
dzica), wreszcie znalazł się w grani- 
cach odrodzonej Polski.   

Owocem 
gruntownej wiedzy 
książek p. Korsaka. 

Dwie książki mają charakter pod- 
ręcznikowy. „Venator* zawiera wia- 
domości z zakresu myśliwstwa strze- 
leckiego wraz z dziennikiem myśliw- 
skim i jest dokładnem vademecum 
myśliwego. ,„Rok myśliwego* jest do- 
skonatym przewodnikiem dla myśli- 
wego, a zresztą i dla każdego mi- 
łośnika przyrody, gdyż w sposób bar- 
wny i dokładny informuje czytelnika 
o wszystkiem, co dotyczy myśliw- 
stwa, grupując te wiadomości podług 
miesięcy. 250 rysunków autora zdobi 
to dzieło. 

„Rok myśliwego* wykazał nietyl- 
ko wielką erudycję autora, lecz i je- 
go poetyckie zacięcie. 

Nic też dziwnego, że Józef Wey- 
senhofi,  kreślący życzliwe słowa 
przedmowy, zastanawia się, czy au- 
tor nie jest poetą. 

przeżyć, spostrzeżeń i 
jest cały szereg 

— „Czy jednak autor „Roku my- 
śliwego” nie jest poetą? Mógłby nim 
być, bo w dziele swem zgromadził 0- 
prócz mnóstwa wiadomości techni ;ż- 

nych, — rzec można, cały materjał 
poetyczny myśliwstwa. Tylko jako 
Litwin sumienny, trzyma się Ściśle za 
mierzonego planu: stworzenia  [:0d- 
ręcznika dla polskiego myśliwego, a 
bardzo rzadko pozwala sobie na dy- 
gresje uczuciowe, gdy zaś da im fol- 

  

gę, to w wyrazach bardzo prostych i 
wstrzemięźliwych. Całym swym wy- 
pracowanym tekstem mówi: jestem u- 
czonym przyrodnikiem i zawołanym 
myśliwym; zmierzyłem krokami opi- 
sane tu knieje, widziałem na własne 
oczy kształty, ruchy i tropy zwie- 
rzyny, które wyliczam i rysuję, znam 
się na przedmiocie, któremu poławę 
wieku swego poświęciłem. Czasera 
tylko wyrwie mu się ciche i przelot- 
ne wyznanie: kocham dziką przyrodę 
mej krainy; — Ale to stłumione „ko- 
cham“ jest. przejmujące. I dlatego pc- 
sądzam Cię, drogi Kolego, że jesteś 
poetą” +. 

Do pięknych słów znakomitego pi- 
sarza cóż można dodać, aby zaryso- 
wać sylwetkę Wł. Korsaka, jako pi- 
sarza?.. 

Jest on takim ukrytym poetą i 
wnikliwym badaczem we wszystkich 
swych pracach. 

"Tak ukazuje się nam w książce p. 
t. „Ku indyjskiej rubieży”, taki jest w 
powieściach myśliwskich „Pieśń pu- 
szczy* i „Na tropie przyrody". 

Na tę ostatnią książkę przeznaczo- 
ną dla mołdzieży, warto zwrócić 
szczególną uwagę. 

Treścią książki są przygody my- 
śliwskie dwóch chłopców, z których 
jeden — typowy mieszczuch, bawią- 

cy na wakacjach u kolegi, poznaje 

życie przyrody pod kierownictwem



TEATRY WILEŃSKIE 
„CAR LENIN" 

Reżyserowała Stanisława Wysocka 
sztukę Francuza Porchć, który kilka 
lat siedział w państwie Sowietów i 
przeżywania swoje destylował i de- 
stylował, aż je podar w formie scenicz 
nej.. Można mieć nawet pretensje do 
niego, że forma, którą obrał, jest pu- 
blicystyczna i trąci zbyt aktualnością 
z dnia na dzień. Ale uczynilibyśmy 
krzywdę autorowi temu, gdybyśmy 
przeszli do porządku nad tą barwą nie 
samowitą, którą zaklął w swym Le- 
ninie'. Okropnem ułatwieniem sobie 
byłoby uczynić nerwowy odruch i wy- 
rzucić słowo: karykatura. Zejść bo- 
wiem w sceny Porchć — to nie jest 
dotknąć jedynie Lenina. Rosja ma i 
miała swoją barwę. Wydobył tę bar 
wę Porchć, skoro czyni z Lenina cara, 
samodzierżcę Rosji. Oczywiście, że ta- 
ki Iwan Groźny, jeśli chodzi o plasty- 
kę dla oka, nie był tem, czem był ja- 
kiś Mikołaj pierwszy. 

Łże-Dymitr ze swoją Maryną i 
małopolską świtą był też mocno od- 
mienny, niż Lenin, który otaczał się 
Żydami, Chińczykami i  Gruzinami. 
Wszyscy oni jednak szli do tego swo- 
jego władztwa po przez drogę nabitą 
mocno gwoździami i wszyscy mieli 
później jakieś infernalne osamotnienie 
które jest końcem końca wszelkiego tri 
umiu na obszarach rosyjskich. 

Pani Stanisława Wysocka zna Ro- 
sję. Przechodziła męczeńskie dnie, kie 
dy bolszewicy zamienili cudowny Ki- 
jów w ruinę. Wraźliwa jej natura ar- 
tystyczna wiele zna tajemnic Rosji i 
wiele z tych tajemnic potrafi oddać w 
wizjach plastycznych. W. „Leninie'* 
Porchć'ta dała tło i dobrała do tego 
tła odpowiednią barwę, która jest 
świetną. Kto wmyślał się kiedy w hi- 
storję Rosji, fatalizm Rosji, ten odnaj 
dzie tę barwę. Pani Wysocka, reżyse- 
rując, malowała obraz i w tym obra- 
zie zaklęła ponury, wiekuiście bezsło- 
neczny akord. Dzięki temu akordowi 
stanąć możemy oko w oko z bestją 
straszliwą, która nazywała się i na- 
zywa Rosją. Czarńy Bóg Słowian о- 
brał sobie za dom tę ziemię za Dnie- 
prem i on to pokolei przez wszystkie 
krwawości i zbrodnie zawsze jedne- 
go człowieka prowadzi na szczyt, a- 
by ssać z niego krew wampucznie. — 

Nie on szpieguje (to jest, ten czło 
wiek) innych, ale wszyscy dokoła „je- 
go szpiegują. Miał piorun, teraz jest 
pozbawiony piorunu. Zawsze historja 
Rosji robiła ze swoich wielkich ludzi 
okropne kukły, które bałwochwalczo 
postawione były nad wszystkiem. Z 
Iwana Groźnego lub Łże-Dymitra, z 
Piotra Wielkiego lub Lenina cóż inne- 
go zrobiono ostatecznie, jak nie kukłę 
wypatroszoną z piorunu. Obraz zgonu 
Lenina w plastyce pani Wysockiej jest 
jak demoniczne syntezy Tintoretta. 

Inną rzeczą jest, że Lenin, jako po- 
stać, ósoba, był poza maską zewnętrz- 
ną pozbawiony wszelkiej siły sztychu. 

Bielecki „robi”* Lenina, krzyczy, na 

wet gromkie frazesy puszcza. Wiatrak 
ten obraca się jednak nie na skutek si- 
ły od wnętrza. Lenin Bieleckiego jest 
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ojca kolegi, właściciela majątku na 
Białej Rusi. 

Obok działalności pisarskiej rozwi- 
ja p. Korsak działalność artystyczną. 
Jego akwarele, a szczególnie — nie- 
zwykłe subtelne rysunki piórkiem, od 
znaczają się doskonałą techniką i głę 
bokim sentymentem dla przyrody. O- 
prócz tego występuje p. Korsak, jako 
ilustrator własnych książek. 

P. Korsak, jako pisarz i malarz, 
ujmuje swą prostotą, bezpretensjonal 

nościb oraz głęboką wiedzą. Nie bla- 
guje, nie pozuje, nie udaje. Unikając 
tanich efektów, pragnie w możliwie 
dokładny sposób odtworzyć to, co się 
dzieje w lasach, i to, co się przeży- 

wa, obserwując przyrodę. 
Budzi więc w jednych  (młodzie- 

ży) zdrowe zaciekawienie tajemnica- 
mi przyrody, w innych — rzewne 
wspomnienia. 

„Kto z nas tych lat nie pomni, gdy 
młode pacholę, 

Ze strzelbą na ramieniu, świszcząc 
szedt na pole“... 

Nie pamiętamy już, nie... Miasto 
zabija wieś, która swoją drogą, wiele 
utraciła ze swej dawnej  beztroskiej 
pogody... 

Ale właśnie dlatego, przyjemnie 
jest choć na krótko uciec od ludzi i 
odbyć włóczęgę po kniejach białoru- 
skich... 

P. Korsak w tej włóczędze może 
być doskonałym przewodnikiem. W.Ch. 

wodnistą akwarelą czegoś, co powir - 
no być ożywione ognies. Musimy tu 
jednak z całym naciskiem zauważyć, 
że nie wyobrażamy sobie, aby jakiko! 
wiek aktor na świecie dźwignął Leni- 
na. Piorun i sztych, któ:ry urodził 

dzisiejsze Sowiety, nie da się imito- 

wać. Prawdziwy Lenin — to była gó 

ra woli, pozbawiona kaprysów. Lenin 

nie miał nerwów. Do żelaznych po- 

stonków, stalowych nerwów dołączał 

magiczne wprost rozkazy. 
Widziałem go w Moskwie na jed- 

nym z ówych kolosalnych mityngów 

ua których przemawiali przedstaw 

le rozmaitych narodowości na świ 

grosząc pożarem wszechrewoluc 

nin siedział przy stole i nie por 

się wcałe. Byt i to jest wszystko 

wiem nawet, czy słuchał. Żołnie 

Jagnetami najeżoneni odgroczili s 

zielony, przy któryn: siedz ESL Z: 

bunę, od publiczności, która delekio- 

wala się teatralnym paroksyzimėni zhi- 

steryzowanych delegatów i delega- 

tek. Na sali uwijali się ajenci ochrany, 

a z mównicy Angisika jakaś ciskała 

gromy na burżujów. 

Lenin siedział ©.2 . Ale tem 

właśnie wszystkich ekccytował. Wy- 

chodzono ze skóry, aby go poruszyć 

Czyniono niesamowite rrowokacje, w 

powietrze, aby podniósł oczy. Scena 

cała była jakby żywcem wskrzeszona 

z francuskiego konwentu Rewolucji, 

tylko oczywiście w proporciach rosy|- 

skich, z czemś, co jest złowrogie na 

Wschodzie. 
Żaden aktor nie wydobędzie 

zywej i potencjoralnej piorunu, Któ- 

1у był alią i omegą działania Lenina. 

W przyszłości, za sto lat. będzie moż- 

na spoglądać na Lenina w teatrze, jak 

dziś spoglądamy na Маро‘еопа, skoro 

jest na scenie, lub na Ryszarda HL. 

(zasy muszą się oddalić. Styl epoki 

musi się zmienić. Dzisiejsza «ua mu- 

sr zczeznąć, urodzić Się mus mna. 

Muszą być inne nerwy i hasła W 

nas muszą zamilkagč głosy, które de 

scła słyszymy. Wiemy, że Lenin nie 

'niał piorunów z papieru. Znany do- 

'nze Świat, który go począł. ten 

świat jest dokoła nas ze šiepiami de- 

magogji, której pomruk chce wciaż je 

szcze Świat przewrócić. Dokoła ras 

błyszczą oczy, które nie znają pardo- 

nu. Są głosy powojenne, zarazem ne]- 

wy, postronki żelazne, które czekają, 

jak krokodyl, aby paszczę uzbrojoną 

w śpiczaste zęby otworzyć. Rówro- 

cześnie zdajemy sobie sprawę, jakie to 

hasła mogą wywoływać morze krwi. 

Na ulicach jest nam to wszystko Dli- 

skie, arcybiskie i miljon razy praw- 

dziwsze, niż w teatrze. O milimetr nie- 

ledwie oddalona jest groza od naszej 

skory na ulicy. 
Lenin był wielką inkarnacją, bez 

wszystkiego, co mamy dokoła jeszcze 

wciąż w powietrzu. Piorun rodzi się 

z wilgoci. Wilgoć nie jest znowu tak 

bardzo bezbronną wielkością, skoro 

lecąca mgła gnana wiatrem zmienia 

się na chmurę i, ślizgając się, trze- 

tak długo o powietrze, aż wydobędzie 

ognie. 

Symułować w teatrze prawdę re- 

alną obecną i wciąż jeszcze żywą — 

jest to dawać limię. Bieleckiego Lenin 

z konieczności musiał być limią. Któż 

mógł uwierzyć, że biegając po „scenie 

teatralnej świat wstrząsa? Tylko pod 

sam koniec, kiedy Lenin jest w woóz- 

ku na Kremlu i bez ruchu , parali- 

żem dotknięty, rodzi się przed nami 

prawda kolosalna Rosji: okropna kuk- 

ła. To jest ostateczna synteza z krwii 

kości, odwieczna, którą tak dobrze w 

Polsce znamy, finale zawsze piorunu 

w Rosji.. 

Pretensję mam do teatru na Pohu- 

lance, że tekst Porchć'go skastrowano 

mocno. Mimo wogóle stracha, dając Le 

nina. Bano się dlatego dać kadencję w 

sztuce, koniec sam, to jest śmierć, 

ktorą Porchć pod koniec sam wypro- 

wadza po szekspirowsku. Śmierći tej 

bano się także w Paryżu. Tam jednak 

rozumiem, że makabryczna synteza 

jest dziś źle widzianą. Poco dawać 

Śmierć, kiedy odnawia się kankana? 

W Wilnie daliśmy też wyraz bo- 
jaźni, trzęsąc nóżką ze strachu. Wiem, 

że pani Wysocka chciała finale Por- 

chć'go, jako kadencję złowrogą i tra- 

giczną przy końcu umieścić i przez 

to zagłuszyć dzwony z Kremla. Por- 

che'go poezja tkwi w Śmierci, którą 

właśnie amputowano. 

Teatr na Pohulance zamiast pod- 
nieść głowę, szanować autora i śmia 

ło iść przed się, nakłonił ucho lewe 
do' tchórzliwego: podszeptu. W Szek- 

spirze dzięki bezceremonjalności Ra- 
dulskiego utopiono poezję w wodzie 

bezmiernej. W Porchć'cie zamieniono 
teatr na czrezwyczajkę, skoro pod 

sam koniec. koniuszek zgładzono ci- 
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chutko w jakiejś piwnicy na Pohulan- m 

ce Śmierć,, która podchodzi (według 
autora) do Lenina i wśród dzwonów 

Kremla ma tę swoją patetyczną senten 

cję, zarazem pretensję do wodza So- 

wietów, że poważył się chcieć na 

świecie równości, która to równość 

przynależy się z gruntu, jak twierdzi, 
do niej, skoro ona jedna ma prawo je 
dynie wszystko zrównywać, odbiera- 
jąc życie, czyli oddając ciała bez róż- 
nicy na pastwę robakom. 

Mieczysław Limanowski 

    

   
   

„o godz. 9 min. 30 w kościele św. Ja- 

  

SS OREW "O 

KRONIKA 
— Herbatka dyskusyjna Peowiaków. — 

Zapowiedziana herbatka dyskusyjna  Peo- 
wiaków w niedzielę dnia 8 bm. o godz. 18 
(dr. Łukiewicz, ul. Mickiewicza 44 m. 20) 

odbędzie się ze zmienionemi częściowo re- 
feratami, a mianowicie: referat 2. cyklu 
„przeszłościowych'* wygłosi ob. Zabielski— 
natomiast referat „przyszłościowy” p. t. — 

       
   

Eur ё WSA : 
+ „Zagadnienia federali wygłoszony 20- 

NSE stanie przez ob. T. Nagurskiego. 

Dz: & Wscnód słońca g. 4:6 — Zebranie Koła b. Wychowanek gim- 
Stanistawa nazjum s. s. Nazaretanek  — odbędzie się 

jatro Zschód słońca g. 19.37 dziś o godz. 4 p. p. w lokalu szkoły. Oma- 

Grzegorza wiany będzie proj wycieczki na Zielone    
Świątki do Legac 

— „Usiłowania z przed 60-ciu laty rusy- 
fikacji kościołów rzymsko-katolickich i innych 
chrześcijańskich w b. zaborze rosyjskim“.—- 
Referat pad powyższym tytułem wygłosi 
Wacław Gizbert-Studnicki na zebraniu Tov 
Miłośników Historji Reformacji Polskiej ini. 

skiego w poniedziałek dnia 9 maja 
20 w lakalu Towarzystwa przy ui. 

Ineį Nr. 1. Po referacie odbędzie się dy- 

— Zebranie pań (żon podoficerów). — 
Zarząd Ogniska Podoficerskiego garn. Wil- 
no zawiadamia tą drogą wszystkie panie — 
(żony podoficerów garn. Wilno,) że dnia 9 
maja 32 roku o godz. 18-ej w lokału włas- 
nym ul. Tatarska 5 odbędzie się zebranie 
w następującym porządku: 

1) Ponowne wszczęcie akcji przez panie 

k. 
DALTON 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 

z dnia 7 maja 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 753. 

Temperatura średnia: 

Temperatura najwyższa: 21. 

Temperatura najn ® ЕФ 
Opad w mm: 11. : S 

Wiatr: południowo-zachodni. 

Tendencja: słaby wzrost, potem silny 

   
   

  

      

    

    

    

  

spadek. 

Uwagi: chmurno, po południu i wieczo- 

rem deszcz. 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwo żałobne za duszę 

$. p. Biskupa Bandurskiego. — Odbę 

dzie się dnia 9 maja w poniedziałek 

cieczki dla dzieci z dnia 22 maja, 3) Omó- 
wienie sprawy wycieczki krajoznawczej, 4) 
Referat o Nowiczach i omówienie sezonu 
w roku bież. 5) Wolne wnioski. 

AKADEMICKA 
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

  

na. Mszę św. odprawi JE. biskup Mi- 

chalkiewicz. Pienia religijne wykona mików podaje do wiadomości 

chór pocztowców pod kierunkiem Wł. ja rb. © godz. 8 odbędzie się ms 

Szczepańskiego, oraz Symfoniczna Or BO której nastąpi walne zebranie sc 
Е > ž : В w lokalu sodalicji przy ul. Wielkiej 64. 

kiestra Pocztowców pod kierunkiem Obecność wszystkich członków obowiąz 

R. Hermana. kowa. 

Na ten obrzęd żałobny zaprasza — Myśl Mocarstwowa. Zarząd Myśli 

wiernych Komitet Uczczenia Pamięci Mocarstwowej podaje do wiadomości zain 
S łego. którego naród pol teresowanych, że w. niedzielę dnia 8 n 

BEORRSOZZ NADE US PO! o godz. 16 min. 30 odbędzie się w lokalu 

ski nie przestał opłakiwać i wciąż własnym (Uniwersytecka 6 - 8) zebranie 

żywo cnoty Jego, miłość Ojczyzny, dyskusyjne z referatem kol. Witolda Krasow 

młodzieży i głęboką religijność roz- skiego p.t. „Reforma ustroju gospodarczego 

> R OS SE Е panstwa“. Goście mile widziani. 
pamiętywa. Niechże licznie zebrani za 

świadczą jeszcze raz — że wraz ze 

śmiercią naszego Pasterza nie zerwał 

SZKOLNA 
— Dyrekcja Koedukacyjnego Gminazjtm 

się związek serdeczny, jaki Go z Wi!- 

nem łączył i że modły nasze tralią 

   

    

  

   

  

im. T. Czackiego zawiadamia, że podania 
do klasy wstępnej oraz od 1-szej do 8-eį 
przyjmuje kancelarja Gimnazjum (Wiwul- 
skiego 13) od godziny 10 — I3-ej. 

   SAO pośrednictwem do Pana Za- Egzaminy wstępne do klas niższych, od 

stępów. wstępnej do lll-ej rozpoczną się dnia 27 

UNIWERSYTECKA maja; do klas wyższych — w końcu czerw- 

  

— Honorowy profesor U. S. B. Pan Pre- ca. 
zydent Rzeczypospolitej mianował p. Wik- 

tora Staniewicza honorowym profesorem na 
wydziale matematyczno- przyrodniczym U. 

SB: 
MIEJSKA 

—- Przejęcie egzekucji miejskiej 

przez władze skarbowe. Z dniem 1-ego 

  

Przy dolegfiwościach żołądkowo - kisz- 
kowych, braku apetytu, atonji kiszek, wzdę- 

ciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem podraz- 

nieniu, bólach głowy migrenowych, zasto- 

sowanie 1 — 2 szklanek naturalnej wody 

gorzkiej „Franciszka józefa* wywołuje do- 

skonałe opróżnienie przewodu pokarmowe- 

  

czerwca ściąganie należności podat- go, żądać w aptekach i drogerjach. 
kowych na terenie gmin wiejskich 

przejmą organy skarbowe. Co zaś się RÓŻNE 

_  — Jubileusz 25-lecia pracy kapłań- 
skiej ks. kan. Miłkowskiego. W r. 1931 
przypadał jubileusz 25-lecia pracy ka- 

płańskiej ks. Kanonika Stanisława Mił 

kowskiego. 
Komitet zawiązany dla uczczenia 

imienin, oraz tego jubileuszu, uprasza 

wszystkie stowarzyszenia katolickie 
parafji św. Jana, oraz wszystkich pa- 
raijan o jaknajliczniejsze przybycie na 
Mszę św., która przez Jubilata zostanie 
odprawiona dnia 8 maja o godzinie 11 
w kościele św. Jana, po nabożeństwie 
wspólne złożenie życzeń w sali para- 
fjalnej. 

-—- Powstanie Ligi Ochrony Przyrody w 
Wilnie. — W piatek dnia 6 maja w małej 
sali konierencyjnej Województwa, odby!o 
się pod przewodnictwem p. wojewody Z 
Beczkowicza organizacyjne zebranie odd 
łu Wileńskiej Ligi Ochrony Przyrody. 

tyczy Wilna, to w sprawie przejęcia 
egzekucji podatków miejskich odbyła 

się + konierencja zainteresowanych 

władz miejskich i skarbowych, na któ- 

rej wypowiedziano się przeciwko zwi 
nięciu miejskiego wydziału egzekucyj- 

nego, gdyż wprowadzenie zmian w 
sposobach ściągania podatków pocią- 

gnie za sobą cały szereg komplikacyj, 
których w obecnej chwili należałoby 
unikać. 
zmiany zarządzenia w tej mierze u 

Odpowiednie kroki w kierunku 

władz centralnych poczyniono. 

ZEBRANIĄ I ODCZYTY 
— Dyr. Szczurkiewiczowie na teatralnej 

Środzie Literackiej. Najbliższa,  160-ta 
Środa w Związku Literatów poświęcona bę 
dzie jubiłeuszowi teatru polskiego w Wilnie. 
Gośćmi będą m. in. p. Nuna Miodziejowska 
Szczurkiewiczowa i dyr. Bolesław Szczur- 
kiewicz. Ze względu na wyjazd c: 
nych gości wieczór ten odbędzie się we 
wtorek, 10 bm. o godz. 8,30 Bliższe szcze- 
góły podamy w numerze wtorkowym. 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 

i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14 25. 

„PRZYCZYNA NIEZNANA". 
Elwira Rozmysłowiczówna, lat 16, 

popełniła zamach samobójczy przez 
wypicie esencji octowej.  Desperatkę 
odwieziono do szpitala żydowskiego. 

Irena Stankiewiczówna, lat 20, usi- 
łowała pozbawić się życia, wypijając 
nieznaną truciznę. Desperatkę odwie- 

  

  

    
Po 

od zagajeniu przez delegata ochrony przyrody 
SOC na Wilno prof. Mieczysiawa Limanowskiego 

  

    

i referacie prof. dr. B. Rydzewskiego p.t. 
„ldea ochrony przyrody i zadania Ligi O- 

. chrony Przyrody* i dyskusji, która wyka- 
zała, że myśl o konieczności chronienia kraj 
jobrazu jest szeroko odczuwana i rozumia 
na w społeczeństwie wileńskiem, został wy 
brany zarząd Ligi w następującym składzie. 
prezes, — prof. dr. Br. Rydzewski, vicepre- 

| zes W. Korsak, skarbnik — mgr. fil. W. 
Rewieńska, sekretarz — dr. S. Wysłouch, 
Członkowie zarządu — prof. dr. W. Dziewul 
ski, prof. dr. |. Priiffer, konserwator Z. Lo- 
rentz, p. R. Wrębowicz. 

— Ważne dla elektromonterów i _ pra- 
cowników Stacyj Elektrycznych. — Z inicja 
twy Okręgowego Urzędu Miar i Legaliza- 
cji Narzędzi Mierniczych Towarzystwo kur 
sów Technicznych w Wilnie uruchamia jed 
nomiesięczne kursy sprawdzania i repara- 
cji liczników. Wykłady, laboratorja oraz 

  

  

nad sierotami; 2) Omówienie sprawy wy- 
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Za duszę 

A 

KS. BI SKUPA 

I-rt Władysława Bandurskiego 
odbędzie się żałobne nabożeństwo w kościele Św. Jana dnia 

9 maja 1932 r. o godz. 9 m. 30, 

o czem zawiadamia 
Komitet Uczczenia 

„25 lecia Sakry Biskupiej 

DERTTAB TC ZEBAN OOOO EK DODY OERZOOZREDA 
TTT 

Ku uczczeniu dnia imienin 

r aga 

cwilichowskiego 
w poniedziałek dnia 9 maja r. b. o godz. 9-ej rano w kościele 

Stanisława Za 

po-Bernardyńskim odbędzię się 

o czem zawiadamia 

  

21 czerwca rb. Kancelarja przyjmuje zapisy 

i udziela informacyj codziennie oprócz 50- 

bót i świąt od godz. 17 de godz. 19 w 

gmachu Państwowej Szkoły Technicznej w 

Wilnie (Holendernia 12). 

— Czyn społeczny młodzieży 

szkół średnich. Dowiadujemy się, że 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

organizuje w dniu 8 maja r.b. o godz. 12-ej 

w południe, w teatrze na Pohulance popis 

chórów i orkiestr szkolnych. 

Ogółem wystąpi przeszło tysiąc młodzie- 

ży. Całkowity zysk przeznacza się na Ko- 

lonje Letnie dla dzieci zagrożonych gruźlicą. 

Spodziewamy się, że zarówno ze wzglę- 

du na piękny cel, jak i wysiłek młodzieży, 

ofiarni zawsze wilnianie pośpieszą tłumnie do 

teatru. 

Powtarzamy: niedziela 8 maja o godz. 12 

w południe w teatrze na Pohulance. Ceny 

miejsc od 30 groszy do 2 złotych. 

— Wysiedieni z Rosji. Onegdaj rano na 

odcinku granicznym Mińkiewicze straż so- 

wiecka wysiedliła z granic Rosji sowieckiej 

2 rodziny niemieckie w ilości 7 osób. Ojco- 

wie tych rodzin byli ostatnio zatrudnieni w 

fabrykach sowieckich na Białorusi sowiec- 

kiej. — Wysiedłlonych po wstępnem docho- 

dzeniu odesłano do Warszawy, skąd udadzą 

się do Niemiec. 
POCZTOWA 

— Służba pocztowa na dworcu. Od I! 

maja br. urząd pocztowo-telegraficzny Wil- 

no 2 na dworcu kolejowym, będzie pełnił 

służbę telegraficzną i telefoniczną w dni po- 

wszednie i świąteczne od godz. S—21-ej. 

W porze nocnej publiczność będzie mo- 

gła nadal nadawać telegramy w Telegrafie 
Kolejowym i korzystać z automatu telefonicz 
nego, znajdującego się w westybulu dwor- 
ca osobowego. 

1 pierwszorzędnych Źródeł zagranicz- 

NAS i KWIATÓW 

nych oraz nssiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotks, oraz różne 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a, 

Żądajcie cenu 

  

  

    
  

TEATR I MUZYKA 
2 „Car Lenin“ — na Pohulance. — Dziš 

w niedzielę 8-go maja o godz. 8-ej wiecz. 
po raz l2-ty i zarazem ostatni — rewela- 
cyjna szuka Franciszka Porche „Car Lenin“ 
22 Jutro w poniedziałek 9-go b. 
m. o godz. S-ej wiecz. ostatni w ęp p. 
Nuny Młodziejowskiej i dyr. Szezurkiewi- 
cza w Świetnej komedji „Zemsta. 

— „Dama w jedwabiach“ — w Lutni-— 
Dziś w niedzielę 8-go maja o godz. S-ej w. 
wesoła, urocza komedja „Dama w jedwa- 
biach“.— 

jutro, w poniedziałek 9-go bm. o go- 
dzinie 8-ej wiecz: „Miłość czuwa”. 

    

  

— „Zemsta* Fredry na Pohulance. — 
Chcąc uprzystępnić jak najszerszym  rze- 
szomi społeczeństwa wileńskiego  ujrzenie 
świetnej komedji Al. hr. Fredry — dyrek- 
cja teatrów miejskich dziś, w niedzielę $-go 
maja o godz. 4-ej daje przedstawienie po- 
południowe „Zemsty*, z udziałem p. Nuny 
Młodziejowskiej, wskrzesicielki teatru pol- 
skiego w Wilnie w roli „Podstoliny* i dyr. 
Szczurkiewicza jako „Milezka“. Ceny miejsc 

  

ziono do szpitala Sawicz. 
Chaim Benski, lat 23, strzelił do 

siebie z rewolweru. Desperata prze- 
wieziono do szpitala św. Jakóba. 

Szesnaście. Dwadzieścia. Dwadzie- 
ścia trzy. Takie lata zwykliśmy nazy- 
wać kwiatem wieku. Dlaczego w tym 
„kwiecie wieku* popełnia się samo- 
bójstwa? Komunikaty policyjne we 
wszystkich trzech powyższych wypad 
kach mówią krótko, szybko, wymijają- 
co: przyczyna nieznana. Małoż to sa- 
mobójstw popełniają ludzie na świe- 
cie? 

A jednak, kto wie, jakie tragedje 
mogą kryć się poza temi dwoma wyra- 
zami: 

— Przyczyna nieznana. 
SASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAŽSAAS AAA BAALALAAAAKALAKALAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA LAS AA AAS 

warsztaty będą prowadzone przeź siły fa- 
chowe, dobrane przy współudziale Stowa- 
rzyszenia Elektryków Polskich Oddział w 
Wilnie. Kursy trwać będą od 23 maja do 

popołudniowe. 

— Koncert baletowy ©. Sawiny-Dolskiej. 
W niedzielę 8 maja odbędzie się koncert 
artystki baletu Ł. Sawiny-Dolskiej w teatrze 
„Lutnia*. W programie wszystkie nowe tań 
ce w wykonaniu p. Sawiny-Dolskiej, oraz u- 
czenic jej studjum. Biorą udział starsza i 
młodsza grupy. Koncerty p. Dolskiej są bar- 
dzo popularne i zawsze mają wiełkie powo- 
dzenie. 

Bilety w kasie teatru „Lutnia* od 50 gr. 
do 3 zł. 50 gr. Początek o godz. 4 po poł. 
W wyznaczonym dniu koncertu upływa 5 
lat pracy p. Sawiny-Dolskiej w sztuce bale- 
towej. 

— Przedstawienie „Zemsty“ na Dar Na- 
odowy. — Podaje się do ogółnej wiadomo- 

ści, iż w dniu 9-tym maja roku bieżącego 
odbędzie się w teatrze na Pohulance przed- 
stawienie „Zemsty* A. hr. Fredry, dochód 
z którego przeznacza się na „Dar Narodo- 
wy*. Ceny miejsc zwykłe. Zniżki ważne. 

Matka dumna jest ze swoich zuchów — 
sportowców! 

Nie gniewa się już na podarte spodnie 
w cząsie zażartej rozgrywki  footbalowej. 
gdy widzi zdrowe i smukłe sylwetki swych 
synów. Chce, żeby wyrośli na silnych, zdro 
wych młodzieńców, dlatego każe im używać, 
Amol do masażów i do każdej kąpieli. Na 
dewszystko przed każdym wysiłkiem fizycz- 
nym i nerwowym pożądany. jest masaż 
Amolem. Cukierek Amol w czasie upalnych 
dni lata daje rzeźkość całemu organizmowi 
i doskonale dezyniekuje jamę ustną. 

Do nabycia we wszystkich aptekach i 
drogerjach. W. Z. .P—12. 

    
     

  

  

Klinika Chorób Dziecięcych U. S. B. 
(Antokol, Szpital Wojskowy) 

przyjmuje dzieci na Kolonję w Druskienikach 
E Informacje w godzinach 10—12. Tel. 221. 
YYYYYWYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYSYYYVYYYYYTYYYYYYYVYVYYYYYYYYYEYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYY 

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futra linne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

japoński KATOŁ, co stwierdza takt ten, Iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol I zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 

sprowadzone do Polski, okazały się całe inietkniete przez mole. Katol ma przyjemny 

zapach nie plami ubrania. 
KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karalu- 

chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W Polsce Kato! jest zba- 
dany przez siły naukowe luznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Katol sprzedaje się w składach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJTKIEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. e 

    
  

    
  

   

  

— Rosyjski chór Siemionowa w Wilnie. 

Niebywałą atrakcją sezonu koncertowego bę 
dzie występ znakomitego chóru rosyjskiego 

Jerzego Siemionowa w Wilnie w dniach 11 

i 12 maja w sali Klubu Handl. Przem. W pro- 

ramie szereg pieśni ludowych, pieśni don- 

kich, kozaków, Bajkału. Wołgi i in. Bilety 

do nabycia w księgarni „Lektor* Mickiewi- 

cza 4. 
CO GRAJĄ W KINACH? 

Heijos: Szanghaj-Express. 

Hollywood: Melodja szczęšcia. 

Casino: Na dworze króla Artura. 
Stylowy: Żółty kapitan. 

Światowid: Syn bogów. 

Pan: Plan „W“. 
Lux: Pat i Patachon. 
Mimoza: Miasto milošci. 

   
msza żałobna za Jego duszę, 

Grono Przyjaciół 

EZEZETWET Z POROZTRCZY TREO: 

Najlepsza lokata 
kapitału 

Niebezpieczną jest droga łatwych 
zysków. Dążenie do łatwych, dużych 
zysków jest chodzeniem bez łyżew po 

lodzie. Człowiek złakomiony obietni- 

cami dużego zysku oddaje nieraz za- 

oszczędzone z trudem pieniądze na du 

ży procent. Wzamian otrzymuje nie- 
pewne wekselki, a choć zwykle w ta- 
kich razach ten procent płacą zgóry, 

ale „do czasu, to znaczy, że gdy przy 
chodzi pewnego dnia termin, okazuje 
się, że brak pokrycia. 

Protestowany weksel idzie do ad- 
wokata. Mijają długie miesiące, wresz 
cie sąd zasądza pretensje, oczywiście 
bez niedozwolonego dużego procentu, 
a kiedy wierzyciel z wyrokiem zjawia 
się u dłużnika, okazuje się, że ten o- 

statni jest bankrutem, że nawet umeb- 

lowanie ma zajęte i że wogóle wy- 

śnione zyski były iluzją. Taki zawsze 
bywa koniec złakomienia się na duże 

i niepewne procenty. Zresztą zdrowy 

rozum dyktuje nam tę niezawodną re 

ceptę: że kto podejmuje się płacenia 

dużego procentu, jest na drodze Jo 

bankructwa, bo wysokich procentów 

nie może opłacać żaden pewny inte- 
res. 4 

Diatego mądry jest ten, kto nie szu 
ka wielkich procentów, ale solidnych, 
pewnych, dobrze zagwarantowanych 
lokat. 

Przed powierzeniem swojej krwa- 
wicy jakiejś instytucji, albo jednostce, 
należy zbadać, jakie ona daje zabez- 
pieczenie pieniędzy i czy kapitał jest 
dostatecznie zagwarantowany. 

Jeżeli oddajemy oszczędności do 
PKO., to wiemy, że żaden kryzys nie 
wpłynie na zabezpieczenie i pewność 
naszych pieniędzy. PKO. odpowiada 
za nie olbrzymim majątkiem, gwaran 
tuje kwotą ponad zł. 500 miljonów w 
gotówce i lokatach, 28-mioma wiel- 
kiemi nieruchomościami, przekracza- 
jącemi wartość ponad 38 miljony zło- 
tych i innemi walorami. : 

Drugim czynnikiem, decydującym 
przy oddawaniu pieniędzy na procent, 
— powinien być czynnik wygody. — 
Więc jakie udogodnienia i korzyść 
daje nam instytucja, której powierza- 
my pieniądze. I znów PKO. „bije re- 
kord*: 1) daje solidne oprocentowa- 
nie, 2) zapewnia tajemnicę wkładów 
oszczędnościowych, 3) wkłady do P. 
K. O. można uskuteczniać i odbierać 
w każdym urzędzie pocztowym w ca- 
łem państwie, bez względu, na miej- 
sce wydania książeczki, 4) wszelka ko 
respondencja z PKO. dotycząca obro- 
tu oszczędnościowego jest be zpła t- 
na, 5) wkłady oszczędnościowe sa 
wolne od wszelkich danin i podać 
ków! 

Poza temi udogodnieniami osobi- 
stemi i gwarancją bezpieczeństwa ti- 
mieszczone pieniądze PKO. obraca na 
podniesienie dobrobytu kraju, umiożli- 
wiając tanim kredytem wielkie inwe- 
stycje społeczne. Ten ostatni czynnik 
kolosalnie ważny dla całokształtu na- 
szego życia ekonomicznego, powinien 
również być brany pod uwagę przy 
lokowaniu. 

RASEINIŲ UNK RTSTIRAST 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Złodzieje luter. Złodzieje zaponioca 

złamania kłódki dostali się do mieszkania Lej 
zera Garzona (Popowska 1) i skradli 2 fu- 
tra męskie i damskie, łącznej wartości 1.500 
złotych. 

— UCIEKŁĄ UMYSŁOWO CHORA. — 
Wczoraj z pawiłonu psychjatrycznego szpi- 
tala w Wilnie zbiegła niebezpieczna umysło- 
wo chora Barbara Gankiewiczówna, za któ- 
rą zarządzono poszukiwania. 

— Groźny pożar w Wołożynie. W 
dniu 3-go maja w godzinach popołud- 
niowych wybuchł wskutek nieostroż- 
nego obchodzenia się z ogniem groźny 
pożar, który strawił 6 domów miesz- 

kalnych i kilka zabudowań gospodar- 
czych. Straty wynoszą sumę 35,200 zł. 
Pożar zlokalizowano przy pomocy żoł 

nierzy miejscowego garnizonu KOP i 

miejscowej Ochotniczej Straży Pożar- 

nej. : Sura 
(Dokończenie kroniki wileńskiej na str, 4-€j)
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WILNO. Przed kiłku dnianii aresztowany 
iu został wybitny komunista, członsk III Mię 
dzynarodówki i delegat K. P. B. Z., przy któ- 
rym znaleziono nader ciekawe dokumenty i 
dane statystyczne. .z których wynika, że dzia 
łalność komunistyczna na terenie  Woje- 
wództw Wschodnich mimo znacznej i inten- 
zywnej agitacji, nietylko że nie wzrasta, lecz 
z każdym dniem maleje. 

Ze sprawozdania K. P. B. Z. wynika, że 

Eksplozja 
Powracający ze szkoły w Iwju 13-letni 

mieszkaniec kolonji Chowanszczyzna Janek 
Sawicki znalazł na trakcie Iwje — Mikota- 
jewo w przydrożnym rowie niezużyty zapal 
nik od pocisku artyleryjskiego, który po 

Tragiczny wypadek 
WILNO. W czasie wkręcania śruby w 

pompę wodną parowozu, ślusarz parowozo- 
wni stacji Wilno Witold Bińkuński (Raduń- 
ska 14) zosta: uderzony siłą pary w czoło 
z taką siłą, że pękła tuu czaszka. Lekarz po- 

   

УОЛЛ 
== ODPIEGÓW 

REM 

Aresztawanie kurjera komunistycznego 
członkowie partji i jaczejek komunistycznych 
nie przejawiają żadnej inicjatywy w kierun- 
ku porwania tłumów i bezrobotnych do ап- 
typaństwowych wystąpień, jaczejki komuni- 
styczne z każdym dniem tracą członków, zaś 
sama partja maleje przez występywanie jej 
zwolenników. Dlatego też Ć. K. W. partji 
komunistycznej załeca jaknajostrzej „wziąć 
się do pracy”, zorganizować nowe oddziały 
i pododdziały związków. 

zapalnika 
przyjściu do domu włożył do ognia. Skutek 
był natychmiastowy, albowiem zapalnik eks 
płodował,. rozwalając komin i raniąc lekko 
małego znalazcę. 

na stacji kolejowej 
gotowia ratunkowego, po udzieleniu poio- 
cy odwiózi Bińkuńskiego do szpitala kole- 
jowego w Wilczej Łapie, w stanie bardzo 
ciężkimi. 

    

Niebywała burza nad Lidą 
LIDA. Przedwczoraj wiecz. prze- 

szła nad Lidą i okolicą niebywała bu- 
rza wiosenna, poiączona z piorunami, 
gradem i bardzo ulewnym deszczem. 
Wyładowania atmosieryczne wyrzą- 
dziły szkody na linjach telefonicznych. 
Na szłaku kolejowym Lida — Moło- 
deczno piorun zdruzgotał dwa słupy 
telefoniczne (w pobliżu Lidy za nio- 
stem na Lidziejce). Przewody tełefo- 
niczne wiszą w powietrzu. Również z0- 
stała uszkodzona i elektrownia miej- 
ska. Do wewnątrz elektrowni podobno 
wpadł piorun kulisty. Kierownik elek- 
trowni odaz monter zostali chwiłowo 
ogłuszeni. 

Z powodu uszkodzeń do godziny 
EAS SDI NA ASS S SKK 

KOGO ZABITO W NIEGOREŁOJE? 
Pociąg międzynarodowy, zdążają- 

cy dnia 5 bm. do Warszawy, zbliżał 
się właśnie do stacji Niegorełoje. Na- 
gle jakiś osobnik wyskoczył z niego 
gwałtownie, upadł, zerwał się i zaczął 
co tchu uciekać. Pod pachą trzymał 
mocno teczkę. Chwila jedna — i roz- 
legły się strzały. Uciekający padł. Po- 
ciąg wjechał właśnie na stację Niego- 
rełoje. 

— To był jakiś kurjer dyplomatycz 
ny. Fo — znany komunista moskiew- 
ski. Chciał zbiec zagranicę. W teczce 
miał ważne dokumenty. Zastrzelili go 
agenci G. P. U. Teczka zginęła. Ktoś 
mu ją zaraz po zamordowaniu wydarł. 
Ciekawe, że zaciskał ją kurczowo. Wy- 
skoczył w biegu, bo spostrzegł, że 20 
śledzą. Chciał im umknąć. O, przed ni- 
mi nikt umknąć nie zdoła... 

Takie wieści i domysły krążyły 
śród zaalarmowanych podróżnych. Ko- 
mendant stacji wyjaśnił krótko: 

— To był złodziej. 
pewnemu wojskowemu. 

19 m. 30 elektrownia nie mogła ošwiet 
lać części ulic. Poczta wtym czasie te- 
nęła w ciemnościach. 

W centrali zostało popałonych sze- 
reg bezpieczników. 

Z powiatu narazie brak wszelkich 
danych. 

Grad pokrył ziemię powłoką około 
4 cm. Powłoka w miejscach, gdzie jej 
nie spłukał deszcz, utrzymywała się 
przeszło godzinę. Deszcz również spadł 
niebywały. Na Lidziejce poziom wody 
w przeciągu dwu godzin podniósł się 
powyżej metra ponad stan normalny. 
W niektórych miejscach Lidziejka wy- 
stąpiła z brzegów. 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

MECZ BOKSERSKI pomiędzy dwoma tea- 
mami reprezentacyjnemi Wilna (dochód na 
Fundisz Olimpijski), odbędzie się dziś o x. 
7 po poi. w sali Ośrodka W. F. 

Program przewiduje osiem walk. 
MECZ PIŁKI NOŻNEJ o mistrzostwo kl. 

„A*% rozegrają na boisku Makabi drużyny 6 
pp. Leg. i Ogniska. 

DZIEŃ PŁOTKÓW I SZTAFET — pierw 
sze zawody lekko-atletyczne odbędą się na 
Stadjonie (Pióromont) o godz. 12-tej. 
OTWARCIE SEZONU WIOŚLARSKIEGO, 

o 12 m. 30 na wszystkich przystaniach, po- 
przedzone nabożeństwem. 

RAID MOTOCYKLOWY Wil. T-wa Cy- 
klistow i Motocyklistów na trasie Wilno— 
Ejszyszki — Wilno. 
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POPIERAJ PRZEMYSŁ DOMOWY, 

OPARTY NA KRAJOWEM WŁÓKNIE. 

— KUrUJ SAMODZIAŁY LNIANE! 

"OB GP UD WB GB LD GW GB TA GH WB 02 GH 
YWYYVYYYYYYYYYYVYYYYYVYYYYYVYVYYTYYYVYVYYY 

Ukradł teczkę amas 
a 

i mi ; „T SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 
Komendant stacji uśmiechnął się Poukiwam są w Sprawie spadku po- 

nawet uspokajająco. Ale ten uśmiech 
bardziej jeszcze utwierdził podróżnych 
w przekonaniu, że przed ręką G. P. U. 
nikt ukryć się nie może... 

małowartościowe piwo w 

„Patent“ 

    
ARCYKSIĄŽECEGO BROWABU 

fw ŻYWCU i wprowadzają tem w błąd Sz. 

Przeto ostrzegariy Sz. Konsumentów przed talsylikalami I 
rosimy nważać srzy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

tomkowie FRANCISZKA MIZGIERA, uro- | 
dzonego w Sudargach (]ansborg) ok. r. 
1793 z rodziców Stefana i Łucji z Szyma- 
nowskich. Wiadomość pisemną przesiać 

do redakcji pod „„,Lyon'* 
VYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYVYA 

1 A k M OO a 

OSTRZEŽENIEI 5 
Pewne Firmy w Wilnie roziewsją swoje 

PROSZEK 

  

używane batelki 

  

  

   

  

„KOWAL SKINA 
OAI Z A 

/ RZA ТТ 

        

    

Radjo wileńskie 
NIEDZIELA, DNIA 8 MAJA 1932 R. 

10.00: Transm. nabożeństwa ze Lwowa. 
11.58: Sygnał czasu. 

„ 12.10: Komunikat meteorologiczny. 
12.15: Poranek symioniczny Zz Filharmo- 

nji Warszawskiej. 
14.00: Audycje roln. i muzyka z Warsz. 
15.55: Audycje dla dzieci z Warszawy. 
16.20: Audycja dla wszystkich Nr. 6. 
1) „Sprawa św. Stanisława” Pogad., 2) 

Melodje polskie na cytrze. 3) „Śmiech krze- 
pi* — pogad. 4) Wesołe pieśni. 

17.15: Kącik językowy z Warszawy. 
17.30: „Józef Piłsudski" — odczyt z War 

szawy, 
17.45: Pogadanka z cyklu „Kobieta 

głos”. 
18.00: Koncert z Warszawy. 
19.00: Piosenki litewskie. 
19.20: „Co się dzieje w Wilnie?* — 

gadankę wygłosi prof. M. Limanowski. 
19.45: Słuchowisko z Warszawy. 
21.55: Kwadrans literacki z Warszawy. 
22.10: Recital śpiewaczy z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna 
PONIEDZIAŁEK, DNIA 9 MAJA. 

1210: Audycja dla poborowych: pogadan 
ki i muzyka. 

14.15: Opera francuska (płyty) 

  

ma 

po- 

  

15.25: „Bilans mojej ankiety w szkołe — 
odczyt z Krakowa. 

15.45: Audycja dla dzieci: 1) „Jak zro- 
bione twoje ubranko* — felj. 2) „Cudowna 
sadzawka* (z legent o św. Stanisławie). 

16.20: Lekcja francuskiego z Warszawy. 
16.40: Codzienny odcinek powieściowy. 
16.50: Wesołe piosenki (płyty). 
17.10: „Bohaterowie* — odczyt 

szawy. 
41.35: 
18.50: 

z War- 

Muzyka lekka z Warszawy. 
Wileński komunikat sportowy. 

19.00: Litwini w Prusach* — odczyt lit. 
19.20: „Wrażenia z podróży do Jugosta- 

wji” — feljeton wygłosi Kaziemierz Leczycki. 
20.00: „Jak słyszymy muzykę przez ra- 

djo?* — feljeton ze Lwowa. 
21.35: „Catana wyrzekania* — feljeton 
21.50: Recital fortepianowy z Warszawy. 
22.40: Komunikaty i muzyka taneczna 

OFIARY 
Lucja Piłsudska na remont Katedry — 

zł 10. 

  

Pietkiewiczowa Marja dla ociemniałych— 

FABRYKA rskłao MEBLI 
W. MI LENKI i š-ka 

Spółka z ogr. odp. 
* WHno, ul. Tatarska 20, 

dom v łasny. Istnieje od 1843. 

Jadalnie, sypialnie, salony, 
gabinety, łóżka niklowane i 
angielskie, kredensy, stoły, 
Szaty, biurka, krzesła dębowe 

itp. Ceny znacznie zniżone, 
" — * 
МАЦМЦЩЩМЩААЩАШЩМАА 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. © 
MOON O S M (lit 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 6 
rew. W. Cichoń, zamieszk. w Wilnie, przy 
ul. Wiwulskiego 6 m. 19, na zasadzie art. 
1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 9 maja 
1932 r. od godz. 10 rano w Wilnie, ul. Zam- 
kowa Nr. 22 odbędzie się sprzedaż z prze- 
targu publicznego ruchomości, należących do 
Bejnesa Goiunga firmy „Progres“ i składa- 
iacych się z materjałów piśmiennych, osza- 
cowanych na sumę zł. 1.144, — 

Komornik W. Cichoń. 
O 

    

  

  

  

  

OD. BOŁU GŁOWY .DLA DOROSŁYCH © + 

            
     

FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 
ZAP. KOWALSKI wanszawa. 

  

      

  

a 

DE arrow e są każe j RE 2 

i 

  

OSTATNIE 10 DNI 

WIOSENNEJ SPRZEDAŻY REKLAMOWEJ 
JEDWABIU 

RESZTEK FABRYCZNYCH 
SUKNA, WEŁNWY i 

  Ceny nieznane Jeszcze w 
Ze względu na ograniczoną ilość towaru 
sprzedaży 

j potrzeb jaknajszerszych rzesz naszej S 

wydzielamy. podczas sprzedaży reklamowej 

  

sukna bielskiego, wełny lub jedwabiu na osobę. 

Z. Kazask 
Jedyny w Wilnie i na Kresach Konsygnacyjuy Dom Towarowy 

najpoważniejszych w kraju tabryk włókienniczych. i 
I ы l lombard nie bedzie przyjmować, 

  

reklamowej i powodowani chęcią zaspokojenia 

jej części t j nać i 

nać jej jest požywni 

Prócz tego bulwy są 

karmem dla zajęcy i 

Wilnis 
przeznaczonego dla 

  

Т 

| Wileński 
sanownej Klijenteli, 

maximuin 6 metrów 

Wilno, 
wielka 36 

UWAGA!         

Najlepsza roślina 
pastewna 

Raz posadzona rośnie na jednem miejscu kilkanaś je lat, dając 
duże zbiory naci i kłębów nawet i na lichej ziemi, aby ciepłej 
i nie mokrej. Zimą nie wymarza i nie Wykopara w jesieni dzje 

nej miejscowości, gdyż rośnie aż do mrozów stałych, Wszystkie 

jej kłęby do sadzenia po cenie 25 groszy za kilo licząc z wor- 
kiem i dostawą na st. Postawy w iiošciach 50—100 i t d. kilo 
i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia całkowicie opłacone wysy- . łam w koleiich nadejścia, 
Wilno, Bankowa dom Nr. 1 m. 5. 

  

Wilno, Hetmańska 1, 
podaje do ogólnej wiadomości, że 17 

s I 1. 0 zo A PER e się w 
cytacja n:.awykupionyth i niaprolongowanych za od Nr. 50.0C0 do Nr, 100.000 1 od NE 1 do Ne. 18665 w 

W dniu licytacji prolongat N-rów 

BULWA 

skonałego ksrmu wtedy, gdy go zwykle 
nika [iteralnie cały Fokres wegetacyjny da- 

bulwy st:nowią doskonaly karm, przyczem 
ejszą od koniczyny, a bulwy od ziemniaków, 
bardzo smaczną jarzyną, a nać doskonałym 

Sarn, kłęty zaś i nać dla dzików. Wysyłam 

  Wacław Kozłowski 

” а 

LICYTACJA . 
Lombard „Kresowja“ 

(róg Wielkiej) tel. 722, 
i 18-go maja 
lokalu lombardu 

  

=
|
 

|
 

R
E
 

licytacyjnych   

SE O=W 0 

  Dziś premjera! Przepiękny dźwiękowiec 
z ulubieńcem publiczności, słynny 160 SYM urocza EWELINA HOLT w rol, gł. 

  

Dźwiękowe kino 

„PAN“ 

  

ziewcze z nad Wołgi 
Dramat życiowo-erotyczny na ile imelodyjnej ilustracji muzycznej przeplatanej ptzepysznym śpiewem rosyjskim i 
w wykonaniu słynnej orkiestry, Nasze aparaty dźwiękowe oddają śpiew naturalnie precyzyjnie jak bezpośred 
za sceny. R syjskie tańce. Ciekawa treść z życia rosyjskiego Nad program: Nsjnowsza atrakcja Paramountu i 
dziennik Pata. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. Na l.szy sesns ceny zniżone 

  Jutro pramjera! — Słowiczy śpiew — bohaterki fiimu — „Parada miłości” 

  

  

Džwiek Я ‚ = o JEANETTE MAC DONALD Mistrzowska gra bohatera | „X 27* WIKTOR MAC LEGLEN 
HELIOS" w rewelacyjnem arcydziele AFERA MĘŻATKI Przepych wystawy i strojów, — Szampsński humoz! 

э Atrakcje dźwiękowe. — Ceny miejs.: na Iszy sesus Balkon 50 gr Parter 80 gr na pozostałe seansy Balkon 70 gr 
Parter od 1 zł — Początek o godzinie 4, 6, 8 i 1015 3 

Początek 0 gocz. 2-e]. 
Dziś! Nsjwiększa i najsłynniejsza sensacja doby cbecnej 

Ž a 
Dźwiękowe 

Kino = 

HEL io 5 Arcydzieło dźwiękowe znakomitego reżysera 
Marłena Dietrich, anna May Wong 

Chinzch 

JÓZEFA STERNBERGA. Rekordowa obsada: 
i najwytworniejszy gwiazdor ekranu CLIVE BROOK. Film osnuty na tle ostatnich wydarzeń w 

Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek seansów o godz. 2, 4,6, 8 i 10. 30. 
Na pierwszy seans ceny zniżone. 

Jeannette Gaynor i Charies Farrel 

  

  Dziś! Nsjpiękniejsza 
Dźwiękowe kino para kochanków urocza 

Menem | gmeuagze В ЕО Ю ТА SZCZĘŚCIA Mickiewicza, 22 dźwiękowym filmie 28 
tel. 15-28. Nad program: Najnowsze atrakcje dźwiękowe. Początek o godz.4,6, 8i 1020 w dnie šwiat. o godz. 2 ej.   

Na 1-szy seans ceny zniżone 

    

Dziś ostatni dzień! Huragan Śmiechu, zachwyt, podziw 
i entuzjazm wzbudzi największa komedja sezonu p. t. 

„Na dworze 
Króla Artura" 

W rol. gł Maureeu O'Sullivan, Villi Rogers oraz 
Myrna Loy. 

Rekord humoru, łantastyczności tematu, potężnej wystawy i gry 
aktorów osiągnie bezwątpienia potężny film „Na Dworze 

Króla Artura*. Nad program: ;Dodatki dźwiękowe. 
Początek o godz. 2, 4, 6, 8 

Na pierwszy seans ceny zniżon 

     
DZWIEKOWE KINO 

с@алм    

  

  
Jutro! Najdowcipniejszy i'm šwiata, Šmiač się bedą wszyscy. Krėl wesolk6w genjslny komik 

Buster Keaton Lis) BUSTER NA FRONCIE 
Wielka epopea humoru. Tysiące niezwykłych przygód, Ėjakie Buster przeżywa na froncie i na tyłach 

jako żołnierz i miljoner Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Dla mł dzieży dozwolone. 
Początek o godz, 4, 6, 8 i 10.30, w dnie Świst. o gocz, 2ej. Na 1-szv seans ceny zniżone. 

DŹWIĘKOWE KINO 

„CASINO“   
  

Od dnia 8 do 14 maja włącznie najpiękniejsze dźwiękowe arcydzieło VAN „DYAE“A 

  

        

Dzwiękowy 
aż" egzotyczny Fdramat, siog | POGANIN Via zy Ramon Novarro i Rene Adoree 

э Wy Nad program: Królowie śmiechu Pat i Patachon na wlasnych šmieciach — chłopcy do rzeczy 
Wielka 36 i arcyzsbawna komedja-farsa w 10 akt, 

al o A A K i ja Si nagrodzanE TE — о 
s sAžAkbkAtAAA AM ASA AAA inteligentna starsza wani 

NajpiękniejSZE kolory i desenie, IK : tyka pO, 2, zlemiańskiej Pensjonat „Helios“ Tanio 
najlepsza jakość i najniższe ceny — oto stery, zajmie się goS- komfortowy.Ceny przy sprzedaje si ogród 

SOSMELYKA sis, dziećmi, stępne, Oktawja Pie= "ka i eK trzy wielkie zatety materjałów sukni „wych, chorą. Administracja 
bieliźnianych, ubraniowych i obrusowych a Ja chocka, Teleton 70. i Е Słowa dia piszczie eleton o powierzchni 678 sąż. 

<=» kw. równy i słoneczny, w sklepie bławatnym p. f. Ž A LETNISKO bez zabudowań, przy Poszuku ‹ 
„TKANINY TANIE" PEŁ posady z A M si ua O. 

szyję po żurnalach, tl. jątek Daniaszew stacja dowiedzieć się w skle-   S. Ciszewskiego — Wileńska 31 |kosmet yki i i a a EISS Ž Jelenia 3 m, 5 (Zwie-$ ie, — Kiers-.pie spożywczym |. Mint T teczniczej | czyniec) Wilno. mOwska. - © - « Matkada piży licy 

  

й VAS AAAAAAAAAAA Zawalnej 16 
Mickiewicza 31—4 Poszukuje się 
H d Roa PEAT т ‹Ёъьёе- Lokale 

onserwa- mi reierercjami do du - papa 
ra = doska- żego maja, Mickie- "TYYYWYVYYYvevev es. 

uali,: odświeża, asawa wicza 12 m. 1. POKÓJ 
jej skazy i braki, Masaż T“ wszeliie wygody, do Jakóba Jasińskiego 16 

———— 

Tanio sprzedam 
dwa lolwarki 50 ha w 
okolicy Wilna, 300 ha 
w pobiiżu Bieniakoń. 

Šilad Fortepianów, Piania, Fisharmonj 

Ę K. Dąbrowska 

  

(F-ma istnieje od r, 1874) Ray waż Poszukuję wynajęcia, — Wileńska m. 16. 
asażł ciała, CIEKITYCI= nosądy gospodyni — 32m 5. az Wilno, Niemiecka 2, m. 11 uy, wyszczuplający (ps- Świadectwa, — Dowie- —— => Książki 

  

nie), Natryski „Hormc- gzieč się w pracowni Mi i Iskie i t e У ieszkania polskie i rosyjskie be- na” wediag prot, Sput- obuwia J, Mikołajewi-7 6 4 ; | pokojowe letrystyka koło 10C0 
la, Wypadanie w.sów, c;ą, Wilno, Mostowa do wynajęcia od zaraz tOTÓW do sprzedania 

LECZNICA LITEWSKIEGO 

  

  

+ id : : l STOW. POMOCY SANIT. @ dobiecuiekozmetziów „10% 0d Mona. _ Ofiaraa'2,  iałormację bardzo. tanio. Wilno, 
Wlino, ul. Wileńska 28, tel. 846 |] do każdej cery. Ostee / potrzebna = = —— y m. 5 od IO ej da 12 i 

Przyjęcia 10—3 pp. е 1“0"{1„…“‘ 3" driewczyna do wszyst- POKÓJ i od 5:ej do 7 ej 
i r kiego z gotowaniem.— 5 —— Codziennie +d g. 1C—8 т wygodami umeblo- > 

czynny 11—6 pp. w. Ź p. 43 Dabrowskiego 3 m. 8, wany przy ul, Ludwi Szczenięta 
sarskiej 7/1 do wyna- »“€tY. — iilsudzkie* 

  

| GABINET RENTGENOWSKI 

Opłata za leczenie i utrzymanie w S S i i cherci ai "zedaję—tani i lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- GABINET re AA "on pol Ja: SSN wj skie i rentgenowskie została obniżona K tyki |Uėtė bonnes Teičrences MIESZKANIE Pe WADE Sa Sadretter Zakretowa 9“ Magiel Leczniczej 

„Cedib“ 
J. Hryniewiczowej 
(Wielka 18 m, 9) 

został przeniesiony 

na ul. Mickia- 
wicza 1 m. 11 

o włajsca z 4 po: 
oi ze ws:elkiami no-““ 

woczesnemi wygodsmi, Oranžeryjny 2/13 
ze Zakretowa 7 oglądać, 

wszystkich  przedmio: od 3—5 godz. 22 i PIANINO 
tów do aa V m———mo „SZrodera“ koncertowa 
zakresie szkół średnich 3 4 w b. dobrym stanie 
Języki chca: (rancuz- Pa a wy. miedrego sprzedam — 
ki, niemiecki (konwer- gody 3% wyasjęcia, — Zawalna 4 m. 15 
sacja) oraz łacina i Oglądać са в 8. UL nina ы 

m. 2. 

Matura 
przygotowywanie 

Чо sprzedania. Zaul. 
Skład manufaktury, 

jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Niemiecka 19,   

      

tel. 8-90 grecki, Lekcyj udziela- RZączi; 72-49, FORTEPIAN + A . Й 4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA I = « + powiadamia Sz. Publiczność, iż Kaye waciki „Bekera“ gabinetowy 

Bo Posady sm. mag. flozotjii , MIESZKANIE  dospizeżania niedrogo 
spec matematyki. Zgł,7 5 pokojów wszelk'e- 

vyvevys do Adm. „Slowa“ pod i wygodami ua par- 
„Matura“, tere do wynajęcia od 

Młoda Krawcowa Pe zaraz, ul. Kasztanowa 

RZE SAS NTT TENISAS poszukuje stałej posa- Letniska A 
dy, może zarządzać Mieszkanią 

ostatnie nawości 
wiosenne i letnie. 

CENY NIEZWYKLE  NIZKIE. 

        

Prosimy przekonać się. RE opiekować рт о— 3 i 4 pokoi ze -——— ——————— И Н przyjmie chęt- AA NA AI I ARKA SSE TENS TEL 191 
У i 

Gie "A da SR Letniska wszelkiemi wygodami 
i wiecia 2—3 -4nowoczesnemi, wanna Pianina Posiada bardzo dobre do wynajęcia 2—3—4 wes 1 wy: zupełnie nowe (wielo- 

      

  

ZYYYYYTYYYWYYYYYYN, DOKTOR referencje. Zgłoszenia pokojowe z (suchniami) "3 > Е 
BEES BI K z do Ad Šioms &а w dE miejscowości ie Wilno, ul. A o B 

Lekarze umeowicz H. nad Wilją. Sosnowy las, Słowackiego 17 ak Bo 
choroby weneryczne, nanim Plaża. Odległość od 777, i * > 

LII kėrne i mo:zoplciowe Poszukuję Wilna 13 klm, w stro- = Umobiowany  nasaaoaażakańAżaĄdń 
Wielka 21, gracy. nę Niemenczyua, ko- 2 

DOKTOR tel. 921, od 9—1 i3—8 (Kursy miernicze, pra. i ygikzcja autobusowa, parter, telefon, łazien Różne 

Zeldowicz W. Ż.P. 28. cą ua komesacji, ma luformacje osobiście i ka, do wynajęcia. | ИНИБЕЖЕНОНЕ! Razem ———— įra) Kupi Iie ai telelonicznie ul. Mic. Ofiarna 4, m. 1, tel. "FYYYWYYYWYYYYYYYYSY* 
chor. skórne, e £ mier- kiewicza 33, m, 6, tel. 14-78. Między 2—4 | - u R 

  

wene- Dr. Kenigsberg niczą. Zakretowa 50—2 12.19 ryczne, uarządów mo- a) tel 
czowych, od 9—do 1, choroby skėrne, wene. Ei tė! 

5—8 więcz. 1yczne i moczopł.iowe 

  

Rica „Wyjątkowa nędza 
A Poszukuję Polėcamy osierdzia 

Ё З роко!б rszyst. czytelników _Jadwi 
ruskienikii,x; wyzodimić Wia: Juchniewiczową, z Me: 

  

Potrzebna zdcina 

  

    

DOKTÓŁ Mickiewicza 4 wykwalifikowsna 3 я Е, = Hotel Europejski domość w  Admini-żem ni widomym i 
ZELDOWICZOWA : tel. 10-90, : modystka i willa „„Marta”  stracji „Nauczyciel*  czwergiem dac w KOBIECE WENE. PrZyim. od 3 —1214—878 EO peusionaty I. Gliū» nw WIEKU lat od 2-ch do 

ю — nn LUCY NA ileńska 25. skiej. Pokój z cało- 14-tu Pozbawieni są 
RYCZNE NARZĄDÓW ы я diienym utrzymaniem i04A4AAAAAŁAAAAAAAŻAŁ wSZElkich Środków do 

MOCZOWYCH Gospodyni — 8 zł. (można i bez GBKOEWNNNNANENM jy-;a | proszą o jaką- 
od 12-21 ва 4-—6 >, kucharka utrzymania) W sezon'e KuPno kolwiek pracę lub po- 
wi. Mickiewicza 24. - 12 - 29 NH| potrzebna od zaraz do. będzie prowadzcna 1 SPRZEDAŻ °° #9У% mieszkają 

tei 277. lico DOBRA © 9] majątku. — Wymagane kuchnia dyetetyczna, w zgniłej ziemiance— — — — — — ROA ERREBE Ozymicrając z glodu. gotowanie i dozór in- 

    

Ofiary uprasza się skie- 

  

     
KOPIOWANI * Druskleniki s went „ Pensja 30 zł 

ZE z. Zgłaszać się dnia 1223 pokcjosy pensjonat Sprzedaję  owywać pod. adresem 
POPIERAJCIE maja od 11—2. Ulcaumeblowany, skanali. 2 maszyny ul, Łukiska 15—2 dla 

Objazdowa 6 mieszk.zowany w pierwszo- do pisania „Royal“ i Juchniewiczowej, wzgi. 
p. Święcickiej, rzędnym punkcie wy- „Ideal*. Bonifraterska składać do Redatcji. 

m————— dzieržawie, ul. Jasna8 m, 3, 

  

  LO. P.P 84 

  

      a 
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а“ 

  

   

a


