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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.
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Ai ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.
Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
w niedzielę od 12 —1 pp. „Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

jątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Dii$ bal Polskiego Białego Krzyża
w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego.

Początek punktualnie o godz. 24-ej, sałony otwarte od
godz. 23-€j. —0 o

KONCERT.
W dniu 2-V b. r. o godz. 7 wiecz. w Sali Gimnazjum im. J. Lelewela

odbędzie się koncert, urządzony staraniem Koła Samowychowawczego Sekcji
Bratniej Pomocy tegoż Gimnazjum, przy łaskawym współudziale: pr. Jodko, pr.

Plejewskiej — Monkiewiczowej, pr. Z. Dąbrowskiej, p. Wyrwicz-Wichrowskiego, p.
Telmasżewskiego i p. Olszewskiego. — Dochód przeznacza się na Kolonje letnie
dla najbiedniejszych dzieci. —gr.
 

Przed dniem 3-g0 maja.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 3-go maja nie będą przyznane, jak dorocznie,
żadne odznaczenia. Zostaną one nadane dopiero w listopadzie.

Nie odbędzie się również doroczny raut na Zamku.

Lustracja urzędów skarbowych w Wilnie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. 5 b. m. pod przewodnictwem wice-ministra skar-
bu, p. Starzyńskiego, wyjedzie do Wilna komisja lustracyjna min.
skarbu..

Przeprowadzi ona lustrację urzędów skarbowych i zajmie się
stanem gospodarczym Wileńszczyzny.

Echa 1-go Maja.
W całej Europie minął spokojnie. — Wielkie fiasko

komunistów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWAW. 1 maja w Warszawie i w całym kraju mi-
nął zupełnie spokojnie, co świadczy o osłabionych wpływach so-
cjalistów,

e B. B. S. wystąpiło czynniej tylko w Warszawie, ale i tu, gdzie
jest najsilniejsze, okazało się słabsze od P. P. S.

W Warszawie w pochodzie B. B. S. brało udział 4.500 członków
bojówki.

Pochėd P. P. S. obliczono na 6.000,
000 osób.
W Łodzi, gdzie zarząd miasta jest socjalistyczny,

, nawet tramwaje przez cały dzień.

;

W Gdyni — praca normalna,
bo przeładowano na 1 maja 17.000 tonn,

rzeciętnie 13.000 tonn towarów.wywano

a komunistów tylko na

kursowały

a nawet bardziej intensywna,
gdy poprzednio przełado-

W Sosnowcu rozpędzono wiec komunistyczny, z którego
strzelano do policji, na szczęście nieszkodliwie.

Policja odpowiedziała salwą w powietrze.
W Białymstoku rozproszono wiec posła Gawryluka, któ-

rego na jednej z bocznych ulic pobito.
W Wołkowysku ruszył pochód, złożony z 500 osób, ze

sztandarami i transparentami czerwonemi.
| , Czerwień sztandarów tak podnieciła prowadzonego w tym cza-

"sie byka, że zerwał się z uwięzi i wpadł na pochód, rozpędzając jego
uczestników.

Pochód po rozpierzchnięciu się już nie mógł się ponownie
sformować.

Dzień 1-go maja w całej Polsce.
WARSZAWA, 1.5. (Pat.). —

Według dotychczasowych infor-
macyj, otrzymanych z kraju,
obchód pierwszomajowy na tere-
nie całego państwa minął spo-
kojnie. Przedsiębiorstwa i różne
zakłady przemysłowe tylko na
niektórych terenach były nieczyn-

' ne, przyczem w wielu wypadkach
zbiegło się to z zaprzestaniem
pracy z powodu braku zamówień.
o większych zajść między po-

szczególnemi ugrupowaniami po-
litycznemi nigdzie nie doszło.
lementy wywrotowe próbowały

gdzieniegdzie urządzić demonstra-
cje antypaństwowe, jednak ener-
giczne przeciwdziałanie władz bez-
pieczeństwa położyło kres tym
zakusom. Na poszczególnych te-
renach sytuacja przedstawiała się
w dniu 1 maja następująco:
W Warszawie dość licznie wy-
m" PPS Fr. Rew. i PPS
C. K. W. Manifestacje innych grup
były liczbowo słabe. W woje-
wództwie warszawskiem były w
szeregu miejscowości manifesta-
cje, urządzone przez PPS C. K. W.,
PPS Fr. Rew. i Bund. Elementy
wywrotowe występowały bardzo

" nielicznie. We Włocławku pochód
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;

  

komunistyczny został rozproszony.
„ . W. województwie  łódzkiem
praca była prowadzona normal-
nie z wyjątkiem Zduńskiej Woli,
gdzie wstrzymało się od pracy
około 50 proc. robotników. W
kodai licznie występowały PPS,
-K.W. j Fr. Rew. Te same partje

manifestowały w szeregu innych
miejscowości województwa. Urzą-
kat opó w kilku

Ościac pochod od
firmą PPS lewicy zostały e
szone. ||
W kieleckiem odbył się sze-

reg wieców ji pochodów, Prze-
bieg był spokojny. Elementy wy-
wrotowe Wystąpiły jedynie w
większej ilości w zagłębiu Dąb-
rowskiem (około 2 tysięcy) z po-
słami Jeruzalskim i Rógiem na:
czele. W Dąbrowie Górniczej ko-
muniści usiłowali wywołać zajś-
cia. Z tłumu padło kilka strza-
łów. Próby te zlikwidowano.
W Lublinie występowała rów-

nież w pochodach PPS. lewica.
Podczas rozpraszania jednej z
manifestacyj antypaństwowych
jeden z demonstrantów został
lekko ranny.
W województwie  bialostoc-

kie występowały liczne ugrupowa-
ły socjalistyczne. W Białymstoku
pochód P. P. S$. lewicy w liczbie
150 osób policja rozproszyła.
W województwie z organizacyj

wywrotowych WYP JI:
nie P. P. $. lewica, przy udziale
około 200 osób. Pozatem odby-
wały się demonstracje P. P. $Ś.,
C. K. W.
W województwie Iwowskiem

P. P. S. C. K. W. urządziała po-
chód przy udziale 1.300 osób.
Selrob-Jedność zorganizowała we
Lwowie wiec z udziałem posła
Wałnyckiego. Wiec został rozwią-
zany. Fresztowano 5 osób.
W województwie stanisławow-

skiem wiece i pochody odbywały
się spokojnie.
W województwie  poleskiem

manifestacje socjalistyczne słabe.
Elementy wywrotowe prawie nie-
widoczne. Jedynie w Pińsku w
czasie tumultu poturbowany zo-
stał przez przeciwników politycz-
nych pos. Grecki (B.W.R.K.P.),
którego następnie otoczyła opie-
ką policja.
W Nowogródzkiem manifesta-

cje socjalistyczne bardzo nie-
znaczne. W Lidzie wystąpił w
pochodzie PPS. lewicy poseł B.
W. R. K. P. Dworczanin, którego
obrzucono zgniłemi jajami.
W województwie śląskiem de-

monstracje nieliczne. Większa
ilość uczestników pochodu P.P.S.
C. K. W. jedynie w Katowicach i
Królewskiej Hucie. Brak większe-
go zainteresowania. Wstrzymują-
cych się od pracy bardzo mało.

Elementy wywrotowe w kilku
grupach, liczących po kilkadzie-
siąt osób, usiłowały urządzić po-
chód do Królewieckiej Huty. Po-
chód został przez policję rozpro-
szony.

Na terenie innych województw
tarnopolskiego, poznańskiego, po-
morskiego wołyńskiego panował
spokój.  

Wilno. Piątek 2-q0 maja 1930 r.

 

Dzień 1-go maja w Warszawie.
WARSZAWA, 1.5. (Pat.) Dzień

1 maja minął w stolicy zupełnie
spokojnie. Członkowie P. P. S. —
Fr. Rew. zebralk się w liczbie
około 10 tys. osób ze sztandara-
mi i transparentami na placu
Teatralnym, gdzie przywódcy
Frakcji wygłosili przemówienia,
poczem o godz. 10.45 utworzył
się pochód ze sztandarami, orkie-
strami i transparentami na czele.
Po przejściu głównemi ulicami
miasta pochód zatrzymał się
przed lokalem okręgowego ko-
mitetu robotniczego, poczem po
przemówieniu pos. Jaworowskie-
go rozwiązał się. Jednocześnie
członkowie P. P. S. C. K. W. ze-
brali się na placu Grzybowskim,
skąd po wysłuchaniu przemówień
wyruszyli pochodem ze sztanda-
rami, orkiestrami i transparentami
przez ulice miasta, poczem po-
chód rozwiązał się. Pozatem od-
były się pochody Bundu, który
połączył się następnie z pocho-

dem P. P. S. C. K. W., oraz Poa-
lej-5Sjonu—prawicy. Spokoju ni-
gdzie nie zakłócono. Komuniści
usiłowali odbyć szereg pochodów,
zbierając się grupami w różnych
okolicach miasta. Policja jednak
te wszystkie pochody rozproszyła,
zatrzymując przy tej okazji około
30 osób. Nieczynnych było około
17 fabryk. W fabrykach Drze-
wiecki i Jeziorański praca odby-
wała się w 50 proc., Szpotański
30 proc. Personel biurowy praco-
wał we wszystkich fabrykach.
Tramwaje miejskie i autobusy
były do godz. 3 nieczynne. Prócz
pochodów odbyły się również
akademje Frakcji Rewolucyjnej
oraz P. P. S. C. K. W. łącznie
z Bundem. O godz. 15 wyruszyły
na miasto tramwaje i autobusy.
Z całej Polski donoszą, że uro-
czystości pierwszomajowe wszę-
dzie odbyły się zupełnie spokoj-
nie. Elementy wywrotowe nigdzie
nie wykazały aktywności.

Dzień 1-go maja w Wilnie.
Komuniści i ich sympatycy.

Dzień 1 maja w Wilnie upły-
nął pod znakiem całkowitego
spokoju. Mimo nadzwyczaj inten-
sywnie prowadzonej agitacji przez
związki komunistyczne występ
miejscowych elementów wywro-
towych spotkał się z całkowitem
fiaskiem.

Zainsceniozowany wiec ele-
mentów komunizujących, wystę-
pujących pod firmą PPS. lewicy
w sali teatru Ludowego nie po-
wiódł się zupełnie, bowiem do
zgromadzonych nie było komu
przemawiać. Naprędce wyszuka-
no posła Kryńczuka i paru agita-
torów, którzy po krótkich i bez-
treściwych przemówieniach „aka-
demję" zakończyli. Po wiecu ufor-,
mował się naprędce pochód,
w którym wzięło udział zaledwie
300 osób przeważnie złożony z
niedorostków żydów i żydówek.
Pochód z transparentami i śpie-
wem przeszedł ulicami Wileńską,
Niemiecką, poczem sam rozwią-
zał się według programu przy ul.
Wielkiej. W trakcie pochodu przy
ul. Niemieckiej 3 wyrostków roz-
rzuciło bibułę wywrotową. Kol-
porterzy ci natychmiast zostali
zatrzymani przez policję. W tym-
że czasie poseł Kryńczuk usilo-
wał wywiesić sztandar komuni-
styczny, który został mu zabrany.
Przy rozwiązaniu się pochodu na
ul. Wielkiej ujęto na gorącym
uczynku przy kolportowaniu bi-
buły wywrotowej dwie żydówki.

„Piąte koło u wozu”.
Niespodzianką było po raz

pierwszy wystąpienie wdniu 1
maja pochodu t. zw. gospodar-
czych. związków zawodowych

(BBS.), który w nikłej ilości na
czele z przywódcami wyruszyli
z lokalu przy ul. Zawalnej 1, do
sałi przy ul. Dąbrowskiego 5,
gdzie odbyła się akademja z
udziałem posłów sejmowych. Na
akademii tej było około 70 osób.
Smieszny był widok tej nikłej
garstki, plączącej się w dniu
wczorajszym na ulicach Wilna,
niewiadomo poco i dlaczego.
Jeżeli mieli oni reprezentować
siły robotników „stojących na
gruncie ideologji Piłsudskiego*,
pokaz tych sił wypadł dla aran-
żerów fatalnie.

Pochód P. P. S.

Najbardziej licznie wystąpiła
wileńska PPS., która pochodem
paru tysięcznym udała się ze swe-
go lokalu przy ul. Kijowskiej do
Sali Miejskiej na akademję ro-
botniczą, na której przemawiali
pos. Pławski, wice-prezydent mia-
sta W. Czyż, b. poseł litewskiej
partji socjal-demokratycznej Po-
płauskas i wielu innych. Mówcy
napastowali „pomajowy* system
rządzenia, który wprowadził Pol-
skę do rządu państw dyktatury,
oraz nawoływali robotników do
walki z reakcją i żądania przy-
wrócenia pełni mocy Konstytucji
i Prawa.

Przemówienia były przeplata-
ne występami wokalno-artystycz-
nemi. Po akademji uformował się
pochód, który wspólnie z C.K.W.
i Bundem ruszył z orkiestrą i
sztandarami ulicami miasta do
swej siedziby.

Z prowincji donoszą, iż na te-
renie calego województwa dzień
1 maja przeszedł spokojnie i bez
żadnych zakłóceń.

Dzień 1-go maja w Gdańsku.
GDANSK, 1.V. (Pat). Dzień 1

maja minął w Gdańsku zupełnie
spokojnie. Pomimo bardzo silnej
agitacji socjalistów i komunistów
za udziałem wszystkich robotni-
ków w demonstracyjnym strajku.
Większość robotników we wszyst-
kich większych przedsiębiorstwach
Gdańska, jak stoczni Schichau i

Clavitter i w fabryce wagonów,
stawiła się do pracy. Po polu-
dniu odbyły się odrębne zgroma*
dzenia i pochody socjal-demo-
kratów i komunistów. Po mieście
przez cały dzień krążyły auta po-
licyjne, uzbrojone w karabiny
maszynowe. Do zakłócenia spo-
koju nigdzie jednak nie doszło.

Dzień 1-go maja w Paryżu.
PARYZ, 1.5 (Pat). Komuniści

odpowiedzieli w dniu dzisiejszym
naogół słabo na apel ich organi-
zacyj. Do godz. 11 przed połu-
dniem w Paryżu i na przedmieś-
ciach na ogólną ilość rejestrowa-
nych 587.460 robotników nie pra-
cowało 112.951. 'W ciągu poran-
ka aresztowano 223 osoby, wśród
nich deputowanego Doriota oraz
43 cudzoziemców. Przed połu-
dniem policja udaremniła 3 pró-
by urządzenia manifestacyj na
ulicach miasta. Na prowincji dzień

pierwszego maja minął bez po-
ważniejszych zajść. W większych
środowiskach į ilość osób, które
powstrzymały się od pracy była
mniejsza niż w roku ubiegłym.

PARYZ, 1.5. (Pat). Dzień 1 ma-
ja nosił charakter zupełnego fia-
sca komunistów. Liczba robotni-
ków, którzy nie stawili się do
pracy, była znacznie mniejsza,
niż w roku ubiegłym. W  szcze-
gólności pracowali normalnie szo-
ferzy taksówek w przeciwieństwie
do lat ubiegłych.

Dzień 1-go maja w Berlinie.
BERLIN, 15. (Pat). W godzi-

nach przedpołudniowych w mie-
ście panował zupełny spokój. W
pobliżu wielkich placów, silne od-
dziaiy policji strzegły porządku.
Na placach odbywały się zgroma-
dzenia pierwszomajowe socjalde-
mokratów i komunistów, Około
południa zgromadzenia te zakoń-
czyły się. Wczoraj wieczorem i w
ciągu nocy, na przedmieściach
Berlina dochodziło pomiędzy ko-
munistami i hittlerowcami do
krwawych starć, przyczem jeden
z hittlefowców został zastrzelony
przez komunistę, który zbiegł.
Dopiero dziś nad ranem, do po-

licji zgłosił się komunista, który
tłumaczył, że strzelał tylko ze
straszaka.

BERLIN, 1.5. (Pat). Tegoroczne
manifestacje pierwszomajowe w
Berlinie, zarówno komunistów,
jak isocjalistów, miały naogół
przebieg spokojny. Na wiecu ko-
munistycznym, w g danych urzę-
dowych, uczestniczyło przeszło
50 tys. demonstrantów, którzy
szczelnie wypełnili olbrzymi plac
przed byłym zamkiem cesarskim.
W południe rozpoczął się od-
marsz oddziałów komunistycznych
przez ulice miasta wstronędziel-
nicy północnej, gdzie w roku

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

   
  
  
  

za granicę 8 zi.

ubiegłym wydarzyły się krwawe
walki. Pochód poprzedzały grupy
inwalidów wojennych i ślepców,
których prowadziły psy. Na czele
demonstrańci nieśli transparenty
z napisami: „Zemsta za krew za-
mordowanych ofiar". Bezpośre-
dnio po ukończeniu zebrania ko-
munistycznego, rozpoczęły się ma-
nifestacje socjal - demokratyczne,

(era mimerm 20g.

Nr. 101.
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Administracja nie bierze odpowiedzialności za
0.Ja80187.  

w czasie których również nie do-
szło do zakłócenia spokoju. Je-
dynie na placu Buelowa, przed
centralą komunistów, t. zw. do-
mem Liebknechta, doszło między
komunistami i oddziałami mani-
festujących socjal-demokratów do
starcia, które jednak szybko zli-
kwidowała policja.

Dzień 1-go maja w Londynie.
LONDYN, 1.5. (Pat. Dziś przez

ulice Londynu przeszedł pochód
t. zw. „piechurów głodu, których
wielu przybyło do Londynu pie-
szo z różnych okolic kraju. Po-
chód, eskortowany przez policję,
przeciągnął ze sztandarami uli-
cami Londynu od brzegu Tamizy

do Hyde-Parku, gdzie wygłoszono
przemówienia i przyjęto rezolucję,
potępiającą kapitalizm, Labour
Party i rząd i wzywającą robotni-
ków całego świata do wystąpienia
przeciwko kapitalizmowi. Do zajść
nigdzie nie doszło.

Dzień 1-go maja w Pradze.
PRAGA, 1.5. (Pat.) — Dzień 1

maja jest urzędowem świętem
Czechosłowacji. Odbył się szereg
wspaniałych manifestacyj, które
miały przebieg zupełnie spokojny.
Udział ludności był naogół mniej-

szy, niż w roku ubiegłym. WPra-
dze policja aresztowała kilku
uczestników pochodu komuni-
stycznego, którzy nieśli plakat
z hasłami antypaństwowemi.

Dzień 1-go maja na Węgrzech.
BUDAPESZT, 1.5. (Pat). Dzień

łym kraju spokojnie.
pierwszy maja przeszedł w ca-

Dzień 1-g0 maja w Wiedniu.
WIEDEŃ, 1.5. (Pat). Dzisiejsze

uroczystości pierwszomajowe par-
tji socjaldemokratycznej przeszły
spokojnie. Jedynie na placu
Schwarzenberga przyszło do starć
między komunistami a socjalde-
mokratami. Komuniści, wyparci

przez policję, wznosili okrzyki
przeciw policji, która zmuszona
była rozpędzić tłum. W związku
4 temi zajściami aresztowano 25
osób pod zarzutem gwałtów pu-
blicznych.

Dzień 1-go maja w Sofii.
SOFJA, 1.5. (Pat). Grupa ko-

munistów, złożona z około 200
osób, przeważnie młodych ludzi,
usiłowała manifestować w cen-
trum miasta, została jednak roz-
proszona przez policję, która are-
sztowała przytem 40 osób.

SOFJA, 1.5. (Pat). Poza uda-
remnionemi usiłowaniami komu-
nistów, którzy próbowali zorgani-

zować demonstrację w centrum
stolicy, cały dzień minął zupełnie
spokojnie. Wygląd miasta był
normainy. Wypadków powstrzy-
mania się od pracy nie było wca-
le. Według ostatnich doniesień z
prowincji, nigdzie nie zanotowa-
no żadnych usiłowań wywołania
zajść.

Dzień 1-go maja w Estonii.
TALLIN, 1.5. (Pat.) — Dzień 1

maja przeszedł spokojnie w ca-
łym kraju. Ponieważ dzień ten
jest świętem urzędowem w Esto-

nji, demonstracje komunistyczne
były zakazane. Manifestacje so-
cjalistów miały przebieg spo-
kojny.

Kancierz Schober jedzie do Londynu.
Schober o sprawie „Aussiussu.*

PARYŻ. 1. 5. (Pat). Kanclerz
Schober odjechał dziś rano do
Londynu po spędzeniu w Paryżu
3 dni, poświęconych rokowaniom
w sprawie zamierzonej dla Austrji
pożyczki. Kanclerz Schober urzą-
dził wczoraj ogólne przyjęcie dla
prasy francuskiej i zagranicznej.
Stawiło się nań blisko 100 dzien-
nikarzy różnych narodowości,
którym kanclerz odczyta; długą
deklarację o sytuacji politycznej,
gospodarczej i finansowej Austrji.
Zapytany przez jednego z dzien-
nikarzy niemieckich o dążenia
niektórych elementów austrjac-
kich do połączenia się z Niemca-
mi kanclerz Schober użył zasto-
sowanej już onegdaj przez niego
formuły: „Jeden naród w dwóch
państwach". Formuła ta, która
nie wywołała wielkiego zadowole-
nia wśród obecnych dziennikarzy
niemieckich, doznała w prasie
francuskiej życzliwego przyjęcia.
Zyczyć należy—mówi „Figaro“ —
aby stala się ona żywą rzeczy-
wistością. Pod tym jedynie wa-
runkiem wielkie mocarstwa będą

po uruchomieniu pierw-
szej emisji akcyj, przewidzianej
w planie Younga, dostarczyć
Austrjj nowych środków dla jej
odbudowy gospodarczej i finan-
sowej.

LONDYN, 1.5. (Pat). Przybył
tu o godz. 13.30 kanclerz Scho-
ber, powitany przez przedstawi-
ciela Foreign Office oraz przez
posła Austrjj w otoczeniu perso-
nelu.

WIEDEN, 1.5. (Pat.) Dzienniki
wiedeńskie przytaczają rozmowę
korespondenta biura Reutera z
kanclerzem Schoberem na temat
Anschlussu. Na pytanie korespon-
denta, czy prawdą jest, iż kanc-
lerz użył wyrażenia: „Jeden na-
ród — dwa państwa*, odpowie-
dział kanclerz: „Zawsze byłem
tego zdania”. Na uwagę kore-
spondenta, że wobec tego nie
wchodzi w rachubę unja  poli-
tyczna między Niemcami a Austrją,
odpowiedział kanclerz: „Nie“.
„Wiener Neuste Nachrichten" za-
powiadają, że słowa kanclerza wy-
wołają w Europie dyskusję.

mogły,

 

kamynikat Stromgiciwa Farodowega.
W piątek dnia 2 maja odbędzie się zebranie w sprawie ogród-

ków warzywnych w sali Klubu Narodowego. Zainteresowani człon-
kowie kół dzielnicowych „Zwierzyńca”, „Lukiszek“, Śródmieścia"
i Snipiszek proszeni są o przybycie na 6 wieczorem.

KLUB MŁODYCH
STRONNICTWA NARODOWEGO i OBOZUWIELKIEJ POLSKI:

W dniu rocznicy Konstytucji 3 Maja Klub Młodych Stronnictwa
Narodowego i Obozu Wielkiej Polski urządza

AKADEMIĘ
na którą zaprasza członków Stronnictwa Narodowego i sympatyków
do sali Klubu przy ul. Orzeszkowej Ne 11.

Początek o godzinie 6 m. 30 wiecz.
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Dotkliwa porażka.
Ze szczególną troskliwošcią,

koła sanacyjne otaczają konsoli-
dacyjny ruch ludowy. Po rozwią-
zaniu sejmu w r. 1927-ym, wysu-
nęły hasło konsolidacji chłopów
i na czele tego ruchu wystawiono
sędziwego Jakóba Bojkę, któremu
powierzono redagowanie „Chłopa
Polskiego". Organizacyjnie chcia-
no chłopów związać w  Zjedno-
czeniu ludowem.

Istniała w łonie BB, w parla-
mencie, osobna grupa chłopska,
kierowana przez p. Bojkę nomi-
nalnie; faktycznie zaś, grali w niej
rolę czołową posłowie, stojący
blisko pos. Sławka, który przez
dłuższy czas wysuwał na najtru-
dniejsze posterunki niektórych z
nich, żeby tylko wymienić pos.
Sanojcę. Z czasem jednak nastą-
piło znaczne otrzeźwienie, szcze-
gólnie, gdy sami włościanie spo-
strzegli, że nie po ich myśli idzie
bieg wydarzeń. „Chłop Polski” zo-
stał zwinięty, a ciężar roboty na
wsi, przesunięto na Warszawę,

gdzie skupiono działaczy około
„Gospodarza Polskiego", wydawa-
nego także w różnych częściach
kraju w odbitkach lokalnych. Na
terenie parlamentarnym, kilka-
krotnie dochodziło do rozdźwię-
ków, żeby wspomnieć tylko słyn-
ne głosowanie, w którem odrzu-
cono w pierwszem czytaniu pro-
jekty podatkowe Czechowicza w
grudniu 1928 r. Szczególnie pe-
symistyczne nastroje panowały
podczas ostatniej sesji sejmowej
i wtedy niedwuznacznie członko-
wie tej grupy w BB dawali wyraz
swemu rozczarowaniu.

Oddziałała tu niewątpliwie —
niezależnie od rozczarowania par-
lamentarnego — i postawa wsi,
gdzie ujawnił się silny pęd ku
konsolidacji przedstawicielstwa
chłopskiego. Wyrazem realnym
tego ruchu, było nasamprzód
utworzenie komisji porozumie-
wawczej między trzema stronni-
ctwami ludowemi: Piastem, Wy-
zwoleniem i Stronnictwem Chłop-
skiem, a wreszcie doprowadzenie
dnia 15 kwietnia do wspólnego
posiedzenia członków tych trzech ,
stronnictw i posiedzenia manife-
stacyjnego, wyrażającego ideę tej
konsolidacji.

Tego się sanacja przeraziła.
Liczyła ona zbyt silnie na „jaczej-
ki“, jakie tu i ówdzie, wśród tych
stronnictw potworzyła. Podsycała
ich nadzieje okoliczność, że przy
głosowaniu nad votum nieufno-
ści dla min. Prystora, już Stron.
Chłopskie zajęło stanowisko sa-
modzielne i odrębne.
w łonie sanacji największą

pieczołowitością otaczano młode-

 

go posła Hylę. Jest to włościanin
z okolic Wadowic w zachodniej
Małopolsce, był legjonistą, jest
dość obrotny. Sanacja forsowała
hasło: precz z przewódcami do-
tychczasowymi stronnictw chłop-
skich, atakując przedewszystkiem
W. Witosa i licząc, że on swą
rolę już skończył. Jako tego ideo-
wego przewódcę ruchu ludowego
wysuwano niedwuznacznie pos.
Hylę. Symbolem tego było od-
wiedzenie pos. Hyli przez kierow-
ników BBžna jego gospodarstwie
i słynny toast pos. Sławka na
cześć chłopów-piłsudczyków w
ręce właśnie p. Hyli.

Otóż temu to pos. Hyli sana-
cja powierzyła wielką misję pod-
łożenia miny pod stronnictwa
chłopskie i rozsadzenia ich od
wewnątrz. Prowadził on od dłuż-
szego czasu rozmowy z posłami
innych klubów, sącząc w nich
ideę zjednoczenia chłopów pod
znakiem marszałka Piłsudskiego.
Żyrował się w swej pracy fak-
tem, iż sam był raz przez niego
przyjęty w Belwederze. Punktem
kulminacyjnym jego akcji miało
być doprowadzenie do wspólnej
narady przedstawicieli chłopów w
sejmie z różnych stronnictw z
marszałkiem Piłsudskim, oraz usta-
lenie z nim wspólnego programu
działania.

Akcja ta, prowadzona bardzo
intensywnie w ostatnich właśnie
czasach, spaliła ostatecznie na
panewce w środę. Narady stron-
nictw chłopskich, prowadzone od-
dzielnie na temat konsolidacji ru-
chu i stronnictw doprowadziły
do całkowitego zaakceptowania
wszystkich kroków dokonanych
w tym kierunku i były niewątpli-
wie dalszym objawem cemento-
wania wewnętrznego i etapem
naprzód. Rachuby sanacji, czemu
dawano jasny wyraz w prasie, że
do konsolidacji nie dojdzie i am-
bicje przewódców, wzajemne an-
tagonizmy, oraz niewygasłe pora-
chunki uniemożliwią porozumie-
nie i współdziałanie—doznały zu-
pełnego fiaska.

Sanacja poniosła w środę cięż-
ką:porażkę. Jest ona tem do-
tkliwsza, że zaważy na wahaniach,
co począć z sejmem, czy dopro-
wadzać do jego rozwiązania, jak
się ustosunkować do żądania
centrolewu o zwołanie sesji nad-
zwyczajnej — a więc łączy się z
bezpośredniemi aktualnemi za-
gadnieniami  politycznemi. Bo
wszystko wskazuje, że front chłop-
ski tężeje, a temsamem nadzieje
sanacji na wpływy na wsi giną.
Warszawa, H.
30 kwietnia.

 

Zuchwały napad bandycki.
Jak z powieści sensacyjnej.

ŁODZ, 1.5 (Pat). (lbiegłej no-
cy władze policyjne zostały za-
alarmowane zuchwałym napadem,
którego ofiarą padli łódzcy ekspe-
dytorzy. Późnym wieczorem wy-
jechał z Łodzi samochód ciężaro-
wy, transportujący towary do za-
głębia Dąbrowskiego. Gdy samo-
chód ten naładowany manufaktu-
rą znalazł się na wąskiej szosie
pod lasem Tuszyńskim, nagle na
zakręcie wpoprzek drogi wjechał
na niego samochód osobowy, z
którego wyskoczyli ludzie uzbro-

jeni w rewolwery, grożąc śmiercią
wrazie oporu i źądając wydania
im towarów. Następnie z błyska-
wiczną szybkością bandyci prze-
ładowali do swego samochodu
towary na ogólną sumę około
50 tysięcy złotych i następnie
skoczyli do samochodu i odje-
chali w kierunku Tuszyna. Policja
prowadzi energiczne śledztwo w
tej sprawie.
na żadne ślady
natrafiono.

złoczyńców nie

 

2 prasy.
„Największy wróg”.

Tak zatytułował swój artykuł
w numerze 1-majowym  „Robot-
nika" słynny poseł socjalistyczny
Herman Lieberman. Mowa natural-
nie o „największym wrogu* so-
cjalizmu. Okazuje się z wywodów
p. Liebermana, że jest nim dykta-
tura, rzecz jasna, iż nie „dykta-
tura proletarjatu” lecz jednostki.
Oto, jak pisze p. Lieberman:

Dyktatura — to w obecnym okresie
dziejowym nasz największy wróg! So-
cjalizm głos! Miłość i pokój, dyktatura
— nienawiść i wojnę. Dyktatura nłena-
widzi ludu, nienawidzi spoleczeństwa,
ktorego przebudzenia się boi. Dyktatu-
ra jest w stanie nieprzerwanej już to
jawnej, już to podziemnej wojny prze-
,<iwko większości społeczedstwa i jego
najświatlejszym przedstawicielom. W ra-
zie potzebny przenosi wojnę poza gra-
nicę państwa, by zagłuszyć hukiem ar-
mat sumienie narodu i coraz częściej i
głośniej wyrywający się z duszy uciska-
nych obywałeli krzyk buntu i rozpaczy.

Dyktatura to przedewszystkiem nie-
woła, niewola fizyczna i duchowa. Do
ugruntowania i pogłębienia niewoli do-
„chodzi siłą bagnetów, ale także drogą
korupcji i upadlania charakterów. Nie-
ma nikczemności, którejby nie próbo-
wała wsączać w dusze ludzkie, by je
mocniej ujarzmić. A jednak dusze lu-

dzkie z natury swej nadewszystko tę-
sknią do wolności. L

„Socjalizm glosi milošė i po-
kėj“, „socjalizm — to wolność
it. d. — to płytkie ogólniki, wy-
tarte liczmany, którym na szczęś-
cie nie wielu już wierzy. Socja-
lizm—to przedewszystkiem niena-
wišč i niewola, czego oczywistym
przykładem jest nieszczęsna Ro-
sja. Ale podzielamy zdanie p.
Libermana co do dyktatury. Jest
to także nienawiść i niewola.
Nibyto dwa krańce —socjalizm i
dyktatura — ale jakże bliskie sie-
bie:
W każdym razie uwag p. Li-

bermana można pogratulować so-
cjalistom—od przewrotu majowe-
go czegoś tam się nauczyli, ale

tylko dlatego, że odczuli to i
owo na własnej skórze. Czasem
i to dobrze robi.

„Czas” o sytuacji gospo-
darczej.

Ustały już w prasie sanacyj-
nej pochwały stanu gospodarcze-
go w Polsce. Nie tak dawno
jeszcze zgodnym chórem sanato-
rzy ze wszystkich brygad usiło-
wali wmawiać w społeczeństwo,
że wszystko jest w porządku, że
kryzys już, już mija, a rychło pa-
trzeć, kiedy Polska wróci do sta-
nu. normalnego. Od pewnego
czasu sanatorom miny zrzedły i
sami zaczynają stwierdzać nie-
zwykłe zaostrzenie się kryzysu
gospodarczego i finansowego.

Oto świeżo „Czas*, Krakowski
organ konserwatywnych sanato-
rów, wprost alarmuje swoich czy-
telników następującą oceną sy-
tuacji:

„Wszystkie trudności gospodarcze
uległy istotnie znacznemu zaostrzeniu.
W górnictwie naszem—nastąpił w ostat-
nich tygodniach spadek produkcji i eks-
portu. Ceny węgla polskiego pod wpły-
wem konkurencji zagranicznej pogor-
Szyły się, zapasy węgla na hałdach zwięk-
szyły się. Jedynie tylko wysyłka soli
przeł wzrosła w marcu i kwietniu,
ak zwykle na wiosnę. Wytwórczość że-
laza i stałi zmniejszyła się o 20 proc.
w porównaniu do normalnej; ceny cyn-
ku i ołowiu wciąż zniżkują. Także w
przemyśle przetwórczym panuje zastój.
Ilość robotników zatrudnionych w prze-
myśle włókieniczym w Łodzi zmiejszyła
się w marcu o 300 osób. Sprzedaż to-
warów letnich nie dorównała ani w Ło-
dzi, ani w Bielsku ani w Białymstoku
obrotom lat poprzednich. Sezon letni
zapowiada się też źle. Przemysł drze-
wny, tak ważny dla Polski znajduje się
w sytuacji niepomyślnej: eksport zagra-
nicę był w ubiegłych tygodniach zmniej-
szy, niż w roku poprzednim. Przemysł
chemiczny (skupiony w ChorzowieiMo-
ścicach) skarży się na zbyt niedosta-
stateczny. Przemysł budowlany nie oży-
wił się pomimo sprzyjającej pory roku.
Ceny płodów rolniczych są, jak powsze-

Dotychczas jednak *
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chnie wiadomo, niezwykle niskie, a po-
pyt na nie i podaż (zwłaszcza co do
masła i jaj) na targach zagranicznych
mała. Na rynku pieniężnym * można
wprawdzie zanotować spadek stopy pro-
centowej w Banku Polskim z 8 na 7
próc., ale jest on następstwem obniże-
nia obrotów gospodarczych i wycofania
kapitałów z przedsiębiorstw — podobnie
jak wzrost wkładek w bankach i kasach
oszczędności. W prywatnych obrotach
stopa kredytowa dochodzi znowu do 24
procent. Obrót papierami wartościowe-
mi jest minimalny, a tendencja raczej
zniżkowa.

Jak w tych warunkach wyglądać
musi stan naszego handlu, t'umaczyć
nie potrzeba — zbliża się on ku ruinie.
Niepożądanemi wreszcie objawami to-
warzyszącemi temu zaostrzeniu sytuacji
jest wzrost ilości zaprotestowanych
weksli (gdzieniegdzie dochodzi ilość ich
do 40 procent) oraz stały wzrost liczby
bezrobotnych. Zaczyna ona przekraczać
309 tysięcy podczas gdy rok temu otej
samej poprze wynosiła 175.000.

Jest to szkicowy, ale z pewnością
nie fałszywy obraz: naszego położenia
gospodarczego".

Tak, tak—to wszystko prawda,
ale, miły Boże, któż to wszystko
spowodował, albo przynajmniej
kto się do tego przyczynił? Czas-
by już, by i „Czas”* zaczął się
bić w piersi.

Hocki — klocki.
„Placówka* w swej stałej ru-

bryce „hocki — klocki* komuni-
kuje między innemi:

W ostatniej chwili donoszą o po-
nownej audjencji, jaką udzielił p. Stu-
dnickiemu p. premjer Sławek. Podobno
tym razem p. Studnicki przyjęty został
w charakterze eksperta „jako b. czło-
nek Rady Stanu z I9I8 roku.

Chodziło w danym wypadku o no-
wy projekt, jaki powstał w kołach rzą-
dowych, według którego powołaną by
być miała po rozwiązaniu Sejmu na
„okres przejściowy* Rada Stanu złożo-
na w połowie z przedstawicieli ugrupo-
wań społecznych, niemał identycznie do
instytucji tej samej nazwy, w jakiej p.
Studnicki zasiadał ongiś z nominacji
Rady Regencyjnej.

W tej chwili właśnie szczegóły tej
„epokowej* reformy, mającej zastąpić
parlament, są w opracowaniu. Nie po-
trzeba dodawać, że pomysł ten wywołał
w b. członku Rady Stanu nieopisany
zachwyt. Zgłasza on tylko jednę po-
prawkę do projektu, a mianowicie, by
wszyscy członkowie tej „Rady“ pocho-
dzili z... nominacji.

Podobno p. Sławek gotów
poprawkę zaakceptować.

* ję? *

Tegoroczne uroczystości obchodowe,
ku uczczeniu czwartej rocznicy zwycię-
stwa mają być niezwykle urozmaicone.
Między innymi ma się od placu Zamko-
wego odbyć wielki bieg na przełaj do
słynnego belwederskiego talerza. Na
czele biegu gnać będzie znany po-
wszechnie akrobata polityczny p. Wła-
dysław Studnicki, który już o tym do-
wodzie swej lojalności politycznej za-
wiadomił premjera.

Po ukończeniu biegu odbędzie się
smaczny bankiet, przy którym dowcipny
Jarossy wygłosi pouczającą prelekcję
na temat: Żywot i czyny Kazimierza
Świtalskiego.

Irobnę wiadomości
Zgon Jana Konopnickiego.

WARSZAWA. Zmarł ostatni
syn Marji Konopnickiej, ś. p. Jan
Konopnicki, ziemianin.

Zniżenie stopy dyskon-
„towej.

LONDYN, 1.V. (Pat). Bank
Angielski zniżył dzisiaj rano sto-
pę dyskontową z 3 i pół na 3
proc.

jest tę

„kon Młodej Polki” 1. „lime-
doutsther Ordon".

Nowa organizacja młodzieży
sanacyjnej wierną kepją haka-
tystycznego Zakonu Młodonie-

mieckiego.

Otrzymujemy następujace u-
wagi:
W przedostatnim swym nu-

merze „Ruch Młodych* w arty-
kule p. t. „Podejrzani Zakonnicy"
omówił nową organizację, powo-
łaną do życia przez czynniki sa-
nacyjne "na terenie wyższych
uczelni, celem walki z obozem
narodowym, a mianowicie t. zw.
Zakon Młodej Polski.

Ze swej strony chciałbym do
artykułu tego dorzucić parę uwag,
sprawa bowiem Zakonu, Młodej
Polski pachnie grubym skanda-
lem.

Organizaaja ta do niedawna
istniała w formie zakonspirowa-

nej. O istnieniu jej pierwszy do-
niósł organ Młodzieży. Wszech-
polskiej „Akademik Polski“, uka-
zujący się w Warszawio. Niedaw-
no dopiero przedostaly się do
wiadomości publicznej bliższe
szczegóły ustroju organizacyjnego
Zakonu Młodej Polski. | cóż się

okazało? Oto wyszło na jaw, że
nietylko nazwa, ale i cała struk-
tura organizacyjne tego nowotwo-
ru sanacyjnego, łącznie z nomen-
klaturą władz i jednostek organi-
zacyjnych, stanowi wierną kopją
urządzeń wewnętrznych hakaty-
stycznego Zakonu Młodoniemie-
ckiego (Jungdeutscher Orden).

Jak wiadomo, Jungdeutscher
Orden powstał bezpośrednio po
wojnie i skupia dziś szerokie
rzesze niemieckiej "młodzieży na-
cjonalistycznej, licząc ponad
600.000 członków. Założyciele
Jungdeutscher Orden nawiązali
do tradycji Zakomu Krzyżackiego,
naśladując zarówno jego nazwę
(Zakon Krzyżacki zwał się oficjal-
nie Deutscher Orden, po łacinie
Ordo Teutonicus), jak ustrój i
ideologję, wyrażającą się w haśle
Drang nach Osten. Na czele
Jungdeutscher Orden stoi, po-
dobnie jak dawniej na czele Ża-
konu Krzyżackiego, Wielka Kapi-
tuła z Wielkim Mistrzem oraz
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI 3 MAJA W WILNIE.
Program uroczystości, związanych z obchodem święta parństwo-

wego w dniu 3 Maja 1930 roku jest następujący:
2 meja o godz. 19 min. 30 odbędzie się capstrzyk połączonych

orkiestr wojskowych garnizonu
Wojewódzkiego. Orkiestry odegrają wspólnie hymn państwowy,
stępnie zaś rozejdą się w różnych kierunkach,

m. Wilna przed gmachem (rzędu
na-

zatrzymując przed
pałacem przy ul. Uniwersyteckiej, Inspektoratem Armji, Dowództwem
Obszaru War., D-wem 1 dywizji p. p. leg.,
placu św. Piotra i Pawła.

przy ul. Wielkiej oraz na

3 maja o godz. 10.15—uroczysta Msza Święta w Bazylice Wi-
leńskiej; o godz. 10—12 nabożeństwa uroczyste w świątyniach innych
wyznań; o godz. 11—Msza owięta polowa z kazaniem na placu ćwi-
czeń 4 pułku ułanów przy ul. Kalwaryjskiej dla oddziałów garnizonu
wileńskiego. Po Mszy Świętej tamże defilada oddziałów wojskowych;
o godz. 1 p. p.—Wielka zabawa ludowa w lasku na Zwierzyńcu na
której program składają się różnego rodzaju gry sportowe oraz inne
rozrywki dla młodzieży i dorosłych. Wstęp bezpłatny; o godzinie
5—6 p. p. Koncerty postojowe orkiestr wojskowych na skwerze przed
Urzędem Wojewódzkim, Cielętniku, ogrodzie Bernardyńskim, na placu
Orzeszkowej i na placu św. Piotra i Pawła;
stawienie w Teatrze Miejskim na Pohulance

o godz. 8 p. p.—Przed-
„Krakowiacy i Górale",

urządzone staraniem Magistratu m. Wilna.

NA,.PROWINCJI. ,

W r. b. święto 3 Maja w oddziałach K. O. P. będzie obcho-
dzone nadzwyczaj uroczyście.

Na całem pógraniczu polsko-litewskiem, łotewskiem i sowieckiem
strażnice K. O. P. będą udekorowane zielenią i iluminowane.

Specjalni prelegenci wygłoszą w strażnicach i oddziałach K.O.P.
i dla miejscowej ludności odczyty o Konstytucji 3 Maja i o jej twór-
cach. Odczyty będą poprzedzane” przezroczami.

Po odczytach i nabożeństwie żołnierze urządzają taneczne za-
bawy, na które zostanie zaproszona ludność cywilna.

W wigilję święta w większych strażnicach i oddziałach K. O. P.
odbędą się capstrzyki orkiestr wojskowych.

Wielka Rada. Jednostkami orga-
nizacyjnemi są komturje (koman-
dorje) z komturami na czele.

A teraz porównajmy to ztem,
co wiemy o strukturze organiza-
cyjnej Zakonu Młodej Polski.

l tu także mamy Wielką Ka-
pitułę, Wielkiego Mistrza, Wielką
Radę oraz komandorję z komtu-
rami, słowem niewolnicze naśla-
downictwo nazwy iustroju nie-
mieckiej organizacji nacjonalisty-
cznej, która za cel wytknęła so-
bie kontynuowanie polityki krzy-
żackiej.

A nie są to, ze strony Jung-
deutscher Orden, tylko czcze
rzechwałki. Członkowie Jungdo
tak się w skróceniu organizacja
nazywa) prowadzą energiczną
akcję przeciwpolską w prowin-
cjach wschodnich Polski (np. na
Mazurach i Warmji) i propagują
wśród społeczeństwa niemieckie-
go politykę odwetu wobec Pol-
ski. Wielki Mistrz Jungdo, Artur
Makraun, bywa częstym gościem
w Paryżu, gdzie próbuje intrygo-
wać wśród niektórych polityków
francuskich i przekonywać ich o
konieczności zwrotu Pomorza
Polskiego Niemcom.- Organ Za-
konu Der Jungdeutsche redago-
wany jest w duchu skrajnie
antypolskim. Istnieją poważne po-
'szlaki, że nawet na terenie pol-
skiego Pomorza i Górnego Slą-

ska Jungdo prowadzi tajną, kre-
cią robołę.

Wszystko to może mieć swo-
je uzasadnienie w  postulatach
ńacjonalizmu niemieckiego. Py-
tamy jednak, co za dziwne wpły-
wy i powinowactwa łączą odwe-
tową i antypolską organizację
niemiecką z przywódcami naszej
młodzieży sanacyjnej, którzy po-
wołali do życia Zakon Młodej
Polski? Mamy wrażenie, że wnie-
dopuszczalny sposób zagalopo-
wano się tu w naśladowaniu
obcych a wrogich nam wzorów.

lebranie delegatów w Związku
(echów w Wilnie.

Dnia 28 kwietnia b. r. o godz.
8 wieczorem w lokalu własnym
przy ul. Bakszta 1, odbyło się
zebranie delegatów Związku Ce-
chów w Wilnie. Na zebraniu tem
oprócz zarządu związku cechów
i 22 delegatów reprezentujących
11 cechów wileńskich był obecny
dyrektor Izby Rzemieślniczej p. J.
Łazarewicz. Zebraniu przewodni-
czył prezes p. K. Gorzuchowski,
asesorowali p. p. A. Ślusarski i
M. Zytkiewicz- a « protokułował
p. Sokołowski. Zaproponowany
przez przewodniczącego p. Go-
rzuchowskiego porządek dzienny
przyjęto bez zmian. Przedew-
szystkiem odczytano sprawozda-
nie kasowe za kwartał ubiegły,
oraz listę zaległości poszczegól-
nych Cechów na rzecz Związku.

Postanowiano cechom
gającym z opłatą wysłać pisemne
przypomnienia, oraz uprawniono
zarząd do uczynienia w tym kie-
runku pewnych ulg.

Następnie przewodniczący p.
Gorzuchowski odczytał zestawie-
nie rachunkowe Szkoły Zaw.
Dokszt. im. Kilińskiego za rok 1929.

Po krótkiej dyskusji zestawie-
nie jednogłośnie przyjęto, oraz
postanowiono wystosować do
p. kierownika szkoły i personelu
nauczycielskiego list z podzięko-
waniem za oszczędna gospodarkę
w szkole i pełną. poświęcenia
pracę. Potem omawiano sprawę
słabej stosunkowo frekwencji
uczniów i postanowiono w roku
przyszłym zastosować pewne re-
presje jak do pracodawców tak
i do uczniów. P. Wojnicki zgłosił
wniosek o zorganizowanie dzien-
nych zajęć w szkole dla zawodów
fryzjerskiego i piekarskiego. Pan
Łazarewicz wyjaśnił, iż jest to zu-
pełnie możliwe o ile gruga ucz-
niów osiągnie ilość 18-tu. Oma-
wiano sprawę kontroli uczęszcza-
nia uczniów do szkoły i postano-
wiono uwzględnić warunek obo-

 

 

zale-.

(a)

wiązkowej obecnošci przy zawie-
raniu umowy.

Sprawę wystawy  zreferowal
p. K. Gorzuchowski, powiada-
mając obecnych, iž Komitet Wy-
stawy jest już zorganizowanyi
chodzi tylko o to czy rzemiosło
weźmie udział i w jakim stopniu.
Po dość długiej stosunkowo dy-
skusji uchwalono, iż udział rze-
miosła wileńskiego jest zależny
od następujących warunków.

1) Zniesienie ewentualniezmniej-
szenie do minimum 10 proc. po-
datku od sprzedanych  ekspo-
natėw.

2) Usunięcie wplywu Izby Skar-
bowej.

3) zyskanie tanich kredytów.
Postanowiono upoważnić p. p.

M. Oszurko, M. Zytkiewicza po-
wolanych do Komitetu Wystawy
z ramienia Izby Rzemieślniczej
oraz p. K Gorzuchowskiego do
odbycia konferencji wtej sprawie
z dyrektorem Łuczkowskim, by
na następnem zebraniu konkretną
uczynić decyzję.

Sprawę terminatorów refero-
wał p. J. Łazarewicz, powiada-
miając obecnych, iż lzba Rze-
mieślnicza posiada potrzebne dru-
ki dla umów i świadectw i każdy
uczeń, który nie skończy termi-
nu do 1 lipca r. b. będzie obo-
"wiązany zawrzeć przed cechem
tę umowę, odpis której ma być
przesłany do Izby Rzemieślniczej
w Wilnie. Pozatem według obo-
wiązujących przepisów każdy z
uczniów przed wstąpieniem do
terminu podlega szczegółowym
oględzinom lekarskim.
W wolnych wnioskach poru-

szano następujące sprawy iza-
padły poniższe uchwały.

Poruszano sprawę podatków,
które mimo trudnych warunków
gospodarczych, mimo tak ostre-
go kryzysu w całem rzemiośle
Izba Skarbowa podniosła
podatku obrotowym od 30 do
100 proc. w porównaniu z rokiem
ubiegłym. |
W związku z przyjazdem do

Wilna p. wiceministra skarbu, po-
stanowiono chwycić się ostatniej
deski ratunku i wysłać delegację
ze Zw. Cechów, która by przed-
stawiła w jak rozpaczliwej sytua-
cji znajduje się rzemiosło. Do de-
legacji wybrano pp. K. Gorzu-
chowskiego, F. Niedeka, W. Pro-
howskiego i M. Oszurko. P. Ła-
zarewicz zaznaczyl, iž przedsta-
wiciele izby również mają odbyć
konferencję z p. wiceministrem i
prosił by wszystkie cechy złożyły
w |zbie potrzebny materjał, a
mianowicie porównawcze wykazy
podatku obrotowego w roku 1929
i obecnym.

Następnie omawiano sprawę
wyznaczenia rzeczoznawców przez
lzbę Skarbową, konstatując fakt,
iż lzba Skarbowa w niektórych
wypadkach pominęła kandydatów
na rzeczoznawców podanych przez
Izbę Rzemieślniczą. (c).

misis an

Muzyka w Wilnie.
W powodzi koncertów šwią-

tecznego i przedświątecznego ty-
godnia wyleciał mi z pamięci
koncert kameralny, systematycz-
nie i wytrwale pracującego ze-
społu, w osobach prof. Kimontt-
Jacynowej, prof. Sołomonowa,
pp. Szabsaja i Salnickiego oraz
prof. Tchorza. Wykonano dwie
części z sonaty skrzypcowej Hen-
ryka Melcera, kwartet Borodina
i trio „Dumky Dworzaka”. Wyko-
nanie staranne, kwartet Borodina
bardzo interesujący.

Ostatnim z koncertów religij-
nych w Wielkim Poście był kon-
cert chóru Pocztowców z bardzo
pstrym programem przy współu-
dziale orkiestry dętej Pocztowców
oraz solistów-amatorów. Jak to
już miałem sposobność zazna-
czyć, omawiając koncert Związku
Spiewaczego chór pocztowy po-
czynił ogromne postępy, to też
sprostał on zadaniom i na tym
koncercie.

Koncert p. Tamary Bay z

przy,
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Zurychu nie pozostawił po sobie
szczególnego wrażenia. P. Bay
nie jest jesżcze dojrzałą artystką.
Nie umie zainteresować oryginal-
nością koncepcji interpretator-
skiej, brak jej siły przekonywują-
cej w, wyrazie. Pod względem
technicznym nie wszystko także
jest w porządku. (Naprzykład nie-
porządna i zbyt obfita pedalizacja).
Niewątpliwie jednak jest to pia-
nistka uzdolniona i muzykalna.

Mieliśmy wreszcie z kolei wy-
stępy dwuch potentatów forte-
pianu Arrau'a i Orłowa. Wszelkie
nasuwające się porėwnania byly-
by tu nie na miejscu. Trzeba
umieć uszanować indywidualności
każdego z tych znakomitych ar-
tystów. Trudno bowiem o bar-
dziej jaskrawe  przecjwieństwa.
Jedno mają tylko wspólne, bar-
dzo wysoką klasę pianizmu.

Arrau jest interpretatorem na-
wskroś subjektywnym, jego pło-
mienny emperament popycha go
w kierunku wydobywania maxi-
mum wyrazu. Jego gra pełna
kontrastów, silnych porywów i
bogactwa kolorytu dźwiękowego
jest zawsze interesująca w naj-
wyższym stopniu. Arrau ma wła-
sne oryginalne podejście do wy-
konywanychutworów.Wszystko mu
w rękach olbrzymieje, czasem aż
do spotwornienia. W pogoni za
siłą wyraza zaniedbuje on często
zewnętrzą stronę gry, a więc
piękno samego brzmienia, czy-
stość i dokładność rysunku mes
lodyjnego. Naprzykład allegro so-
naty b-mołl Chopina. Oczywiście
można ją zagrać ładniej, gładziej,
lecz naprawdę mało kto potrafi
wydobyć z niej tyle przejmują-
cego tragizmu. Hrrau psychologi-
zuje Chopina w sposób bardzo
konsekwentny, wydobywa z nie-
go wartości emocjonalne najwyż-
szego napięcia, zrywając z tra-
dycją miękiego zapłakanego spo-
sobu interpretowania jego dzieł.
Nie można także nie zwrócić
uwagi na szczególnie cenną ce-
chę tego pianisty, a mianowicie
fenomenainą zdolność wczuwania
się w różne style muzyczne. Dla
Bacha, Chopina, Liszta, Debussye-
go czy Strawińskiego ma Arrau
zawsze odmienny sposób gry, in-
ne uderzenie, inną skalę dyna-
miki. Dowodzi to niewątpliwie
bardzo szerokiej skali talentu i
ełastyczności duchowej artysty.

Orłow natomiast daje zawsze
grę zrównoważoną, spokojną,
niezmiernie czystą i precyzyjną,
dźwiękowo piękną. Szkoda jed-
nak, że bogactwo tonu w pia-
nach nie idzie u Orłowa w pa-
rze z pięknem forte. W skutek
tego Orłow jest predystynowany
na wykonawcę rzeczy drobnych.
Każdy utwór o wielkiej koncep-
cji w wykonaniu Orłowa nie za-
dawalnia. Przytem prawie, że ju-
bilerskie cyzelowanie staje się w
nim manjerą, która zachwyca w
Scarlattim, w pieśniach Szuberta-
Liszta, w transkrypcjach walców
Straussa i t. p., razi natomiast w
zastosowaniu do Beethovena, a
nawet Chopina. Oczywiście nie
decyduje to bynajmniej o mniej-
szej wartości tego pianisty. Wy-
noszenie jednego artysty ponad
drugiego to  przedewszystkiem
rzecz gustu. Jedni wolą roman-
tyczny poryw, inni natomiast sub-
telną elegancję rococowego sty-
lu. Obaj pianiści dostarczyli słu-
chaczom wielu podniosłych wra-
żeń artystycznych.

St. W—ski.

Wielki sukces wytwórczości
polskiej.

Prawdziwym triumfem polskiego
przemysłu są wypuszczone rowery
marki „Lucznik“, które natychmiast po
ukazaniu się zdobyły sobie całkowite
uznanie i popularność wśród naszych
miłośników sportu kolarskiego.

Rowery marki „Łucznik* produkcji
Państwowych Wytwórni Uzbrojenia Fa-
bryka Broni w Radomiu, trwałością
i specjalnem przystosowaniem do na-
szych dróg przewyższają wszystkie typy
rowerów zagranicznych.

Rozpowszechnienie tych rowerów
przyczyni się niewątpliwie nietylko do
utwalenia poglądu 0 dobroci wyrobów
krajowych, lecz również w znacznym
stopniu do poprawy bilansu handlowe-
go, przez wybitne powstrzymagie im-
portu rowerów z zagranicy.

GIEŁDA
WARSZAWA, LV. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88—8,90—8.86.
Gdańsk 173,31—173,74—172,88.
Holandja 358,90—359.80—358.
Kopenhaga 238,63—239,23—238,03.
Londyn 43,34—43,45—43,23,
Nowy York 8,905—8,925—3,885,
Paryż 34,98 ,—35,07 —34,90.
Praga 26,41 '/,—26,48—26,35.
Nowy York kabel 8,916—8,935-8,906.
Szwajcarja 172,86 —175,31-—172,45.
Stokholm 239,69—240,29—239,02
Wiedeń 125,69—126—125,38.
Włochy 46,74—46,86—46,62.
Berlin w obr. pryw. 212,85.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 116,50 Prem-

Aa dolarowa 72, 5"  konwersyjna 55,25,
* stabilizacyjna 88, 10”|, kolejowa 102,

8'» L. Z. B. G.K. i B.R, obl. B. G. K.94,
te same 79/, 83,25, 87, L. Z.T. K. Przem.
Poł. 84, 4”, ziemskie 45,50, 41,%/ ziem-
skie 56—55,75, 8 . ziemskie 77, 8/; Ło-
dzi 70,50, 10', Siedlec 80.

Akcje:

Bank Dysk. 116, Handiowy 118, Pol-
ski 172,50, Węgiel 43, Lilpop 26,50—.6,75,
Modrzejów 11 — 11,40, Parowozy 21 50,
Starochowice 19,50.
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KRONIKA.
Otwarcie ruchu granicznego między Polską

' i Litwą.
Onegdaj na pograniczu polsko-

litewskiem, w rejonie Koltynian
i Kalet, odbyły się konferencje
graniczne polsko-litewskie w spra-
wie ostatecznego omówienia i
zrealizowania umowy królewiec-
kiej Ot. zw. małym ruchu gra-
nicznym,

„Na konferencjach tych uzgo-
dnione zostały rozbieżne punkty,
oraz konkretnie załatwiono spra-

Wiadomości kościelne.
— Uroczyste nabożeństwo.

Dnia 4 maja w setną rocznicę
przeniesienia relikwii św. Wincen-
tego a Paulo odprawione zostanie
solenne nabożeństwo: w kościele
OO Misjonarzy o godz. 9 rano
na które zaprasza wszystkich
członków Tow. Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo ze znacz-
kami Stowarzyszenia.

Zarząd.

Z miasta.
— Więcej opieki nad cmen-

tarzem antokoiskim. Piszą nam:
nadejściem wiosny, znowu za-

czynają się na cmentarzu anto-
kolskim szczególniej zaniedbanym
hałaśliwe zebrania,  profanacje
grobów, a co gorsze znieważanie
nawet krzyżów. Ponieważ co dnia
bywam na cmentarzu, przytaczam
fakty ogłądane własnemi oczyma:
łamanie krzewów posadzonych
na grobach, kradzież lub przesa-
dzanie na inne groby kwiatów,
zanieczyszczanie ścieżek potlu-
czonemi butelkami od piwa, wód-
ki, kawałkami papieru, a nawet
kartami do gry są na porządku
dziennym. Odwołuję się do tych
Wszystkich, którzy mają na tym
cmentarzu swych ukochanych,
aby wspólnemi. siłami starali się
zapobiedz czynom znieważającym
miejsca które powinno być oto-
czone ogólną czcią i poszano-
waniem.
— Międzynarodowa Wysta-

wa Fotografiki w Wilnie zosta-
nie otwarta w dniu 25 b. m. pod
protektoratem Pana Wojewody i
Pana Prezydenta Miasta. Termin
jej trwania na razie zakreślony
do 10 czerwca, zostanie przedłu-
żony w związku z przyjazdem do
Wilna w tym czasie Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej.

Wystawa o oficjalnej nazwie
Czwartego Międzynarodowego Sa-
lonu Fotografiki w Wilnie zapo-
wiada słę wyjątkowo okazale i
pomyślnie. Mieścić się będzie w
gmachu potargowym w Ogrodzie
Bernardyńskim  i- przedstawi wi-
dzom około czterechset najpięk-
niejszych obrazów fotograficznych
znakomitych artystów z całego
świata. Sama tylko Ameryka zaj-
muje prawie czwartą część wy-
stawy z 50-ciu aktorami, a wszyst-
kie kraje Europejskie, zwłaszcza
Anglja, Austrja, Włochy i  Hisz-
panja są reprezentowane licznie
i przez prace o wysokiej wartoś-
ci artystycznej.

Przygotowania do wystowy są
w pełnym biegu. Komitet do
ostatnich dni kwietnia przyjmo-
wał eksponaty, napływające ze
wszystkich stron świata, bo tylko
Afryki braknąć będzie w wytwor-
nie wydanym katalogu ilustrowa-
nym, który niebawem pójdzie do
druku.

Przychodziło po dziesięć pa-
czek dziennie, a ostatniego dnia
nadeszłotrzydzieści. Komisja kwa-
lifikacyjna z prof. Ruszczycem na
czele miała niemałą pracę z wy-
braniem czterystu obrazów z po-
między przeszło tysiąca nadesła-
nych, i z powodu. braku miejsca
odrzucić musiała niejedną rzecz
wartościową. Ale to, co jury wy-

wę przekroczenia przez rolników
granicy polsko-litewskiej za prze-
pustkami, wydanemi przez staro-
stwa polskie i litewskie.

Na podstawie tych porozumień
z dniem wczorajszym oficjalnie
otwarty został ruch graniczny.
W dniu tym przekroczyło gra-

nicę do Litwy około 700 rolni-
ków. Z Litwy zaś przybyło na te-
ren Polski 320 rolników. (d)

brało, da pełny i wspaniały obraz
razwoju fotografiki zagranicznej i
polskiej i złoży się na wystawę,
która z pewnością ujmy Wilnu
nie przyniesie.

Sprawy administracyjne.
— Nominacje. Stefan Myd-

larz dotychczas p. o. starosty w
Swięcianach. został mianowany
starostą.

Stefan Wiśniewski, naczelnik
Urządu Wojewódzkiego w Wilnie
przeniesiony został z 6-go do 5-go
stopnia płac:

Sprawy wojskowe.
Pobór rocznika 1909. W dniu

dzisiejszym rozpoczął się w Wil-
nie pobór rocznika 1909-go. Dziś
o godz. 8 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2, winni się stawić
poborowi wymienionego rocznika,
których nazwiska rozpoczynają
się na literę „A“.
W dniu zaš 5 maja poborowi

na literę „B“ z terenu VI komi-
sarjatu P. P. m. Wilna.

Dnia zaś 6 maja również na
literę „B”*, zamieszkali na terenie
li Il komisarjau P. P. m. Wilna.

(d)
Z życia stowarzyszeń.

— Chrzešč. Zw. Zaw. Szew-
ców wzywa wszystkich swoich
członków do gremjalnego przy-
bycia w dniu 3-go maja r. b. o
godz. 9-ej rano do lokalu Związ-
ku przy ul. Metropolitalnej 1 w
celu wzięcia udziału w pochodzie
pod sztandarem Centrali Chrz.
Zw. Zaw. i obchodzie Święta
Pracy.

—Pół tysiąca gołębi w dn.
3 Maja. Towarzystwo hodowców
gołębi pocztowych „Czuwaj* z
siedzibą w Wilnie Kopanica 12
m. 4 dla uczczenia Narodowego
Swięta w dniu 3 Maja urządza
lot gołębi. Będzie wypuszczonych
pół tysiąca gołębi podczas defi-
lady.
— Zarząd koła Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej im. T. Kościusz-
ki w Wilnie Turgielska 12 w dniu
2 maja 1930 r. o g. 7 w. urządza
Akademję ku uczczeniu Konsty-
tucji 3 Maja 1791 r. Na program
złoży się: Odczyt p. St. Ciozdy
oraz dział koncertowy.
— Wzywa się wszystkie

Chrześc. Zw. Zaw.i $tow. Zaw.
wchodzące w skład Centrali Ch.
Zw. Zaw. do gremjalnego wzięcia
udziału w obchodzie Swięta Na-
rodowego i Święta Pracy w dniu
3 Maja r. b.

Zbiórka wszystkich związków
ze sztandarami wyznaczona przy
ul. Metropolitalnej 1 w dniu 3
maja r. b. o godz. 9 rano. Związ-
ki nie posiadające sztandarów
pójdą za sztandarem Centrali.
— Zarząd Katolickiego Zw.

Polek prosi wszystkich swych
członków o wzięcie udziału w
nabożeństwie i procesji ku czci
Najświętszej Panny, jako Królo-
wej Korony Polskiej w dniu 3
maja i o zebranie się w sobotę
o godz. 9 r. w mieszkaniu p. Je-
leńskiej Mickiewicza 19—2. |
— Harcerze z Wilna złożą

życzenia Panu Prezydentowi

w dniu 3 Maja. Dnia 30 kwiet-
nia b. r. wyruszyła z Wilna do

Warszawy ekipa kolarska w skła-
dzie pięciu harcerzy „Czarnej
Trzynastki* Wil. Druż. Harc., któ-
ra w dniu święta narodowego
3 Maja złoży życzenia Panu Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej od
harcerstwa województwa wileń-
skiego i nowogródzkiego (Oddzia-
łu Wileńskiego Z. H. P.).

Sprawy litewskie.
— Czarna lista „Litwinów

w Służbie u Polaków”. Ostatni
numer wydawanego w Wilnie
pisma litewskiego „Vilniaus 2o-
dis“ (Stowo Wileńskie) podaje
następujące nazwiska „Litwinów,
wysługujących się Polakom“ (!)

Malarze i rzežbiarze: Stefan
Dauksza, Bronisław Jamontt, Ro-
man Gineyko, Waluk, w Paryżu
budowniczy-architekt Kiejstut Jur-
gielewicz, krytyk literacki Djonizy
Bojarunas, autorka najpoważniej-
szych dzieł pedagogicznych w ję-
zyku polskim Joteyko, redaktor
tygodnika filozoficznego Kodis,
poeci: Juljan Ejsmond, Kazimiera
Iłakowiczówna, lotnik wojskowy
Szwejkowski, zwycięzca na zawo-
dach hippicznych oficer Radziu-
kinas, wybitny działacz stronictwa
narodowego, poseł na sejm Sta-
niszkis (syn nauczyciela gimna-
zjum w Marjampolu). (w)

Sport.
— Inspektorem wyszkole-

nia P. W. i W.F. 1 i 19 dywizji
piechoty mianowany zosłał mjr.
Kruk-Smigla, który wczoraj objął
urzędowanie. (d)

Z życia cechów.
— Zarząd Cechu Krawców w

Wilnie zaprasza swych członków na Ze-
branie Informacyjne, kłóre odbędzie się
w niedzielę dnia 4 b. m. o godz. 4-tej
po poł. w lokalu własnym przy ul.
Bakszta 1.

Ze względu na to,
szane sprawy podatkowe, oraz sprawa
regulaminów dla uczniów, obecność
wszystkich członków jest konieczna.

Kronika policyjna.
— Przemytnicy tytoniu. Policja

w zaścianku Wiłkosze l. gm. Podbrodz-
kiej aresztowała dwóch przemytników
Zarenkę Jana i Werika Józefa, przy
których znaleziono 15 kilo tytoniu po-
chodzenia Wileńskiego. (4)

— Robota „pajęczarzy“. W dniu
30 kwietnia Zaborowska Lipa, zam. przy
zaulk, Krupniczym 7 zameldowala, že
w nocy z 29 na 30 ub. m. nieznani
sprawcy skradli jej ze strychu roz-
maitej bielizny damskiej i męskiej war-
tości 400 zł.

— Kradzież na niekorzyść kolei.
W dniu 30 kwietnia na terenie 5 komi-
sarjatu przez funkcjonarjusza P. P. zo-
stał zatrzymany Biarzewski Grzegorz,
Nowogródzka 127, który niosł przeszło
20 kilom rozmaitych części żelaznych,
skradzionych na szkodę Dyrekcji P.K.P.
Strat dotychczas nieustalono.

— Pożar w Wołokumpi. W dniu
30 kwietnia na szkodę MakowskiegojSta-
nisława, we wsi Wołokumpia spalił się
dach nad kuchnią domu mieszkalnego
i sufit, oraz sprzęty domowe, uprząż
i garderoba, które znajdowały się na
strychu. Pożar zlikwidowała straż ognio-
wa. Straty poszkodowany oblicza na
777 zł. Przypuszczalną przyczyną po-
żaru iskra, spadła z komina na dach
słomiany.

— Podrzutek. W dniu 30 ub. m. o
godz. 22,30 Górski Roman, Kalwaryj-
ska 58 dostarczył do 3 komisarjatu
podrzutka płci żeńskiej w wieku około
2 miesięcy. Podrzutka znaleziono na
klatce schodowej domu Ne 5 przy ul.
Zakretowej. Ulokowano go w przytułku
Dzieciątka Jezus.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś poraz 3-ci Brucknera „Przestępcy”*.
— „Cudowny pierścień** dla dzieci

i młodzieży, jutro w sobotę o godz. 3,30
po cenach SPOCIE zniżonych.

— „Krakowiacy i Górale". barwna
opera narodowa Kurpińskiego grana
będzie jutro poraz osłatni w sezonie.
Wszystkie bilety rozsprzedane.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dzisiejszy występ Malickiej i Sawa-
na. Ulubieńcy publiczności wystąpią w
doskonałej sztuce Lenca „Trio*.

— Poranek baletowy L. Sawinej-
ROR w niedzielę w Teatrze Lutnia.

— Rewja Wileńska. Znany zespół
rewji Wileńskiej wystąpi w Teatrze
Lutnia 6 b. m. we wtorek z nową aktu-
alną pay „Figliki majowe.

— Występy Teatru Rosyjskiego
z Rygi odbęcą się w Teatrze Lutnia.
Pierwsze przedstawienie w piątek 9 bm.

iż będą poru-

Repertuar zapowiada: 9 maja „Trzy sio-
stry" Czechowa.

— Otwarcie sezonu w ogrodzie
Bernardyńskim odbędzie się w dniu
4 maja o godz. 8. Orkiestra symfo-
niczna pod dyr. prof. Wiłkomirskiego
dyrygenta Warszawskiej  Filharmoniji,
wykona utwory Paderewskiego, Mo:
niuszki, Karłowicza i Niewiadomskiego.
Ceny wejścia 40*gr., akademickie 20 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Progra m:

Piątek, dnia 2 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
15,35. Odczyt dla maturzystów.
16,00. „O Darze Narodowym 3 ma-

ja“ — pogad. wygł. dyr. Stan. Ciozda.
16,13. Gramofon.
17,00. Komunikat L. O. P. P. ė
17,15. Rudycja dla dzieci. Koncert

kanarków hodowcy Adolfa Lipnickiego
w Wilnie.

17,45. Koncert popularny.
18,45. „Skrzynka pocztowa”.
19,10. Audycja recytatorska Łopa-

lewskiego.
„ 2005. Z Warsz.

niczny.
23,00. Gramofon.

Hallo! Kanarki śpiewają!
Dzisiaj o godz. 17,15 radjoabonenci

usłyszą w słuchawkach prawdziwe ka-
narki. Koncert ten jest specjalnie
przygotowany dla najmłodszych radjo-
amatorów.

Orkiestra salonowa
z Warszawy usłyszymy dzisiaj o

godz. 17,45. W programie tance węgier-
skie Bramsa, „Lekka kawalerja* Sup-
p'ego, oraz kilka utworów muzyki ta-
necznej.

Koncert symfo-

Przypominamy,
że dzisiaj o g. 19,10 utwory własne

odczyta Tadeusz Łopalewski.

3 maja
usłyszymy o g. 9,30 uroczyste na-

bożeństwo z Częstochowy, oraz o go-
dzinie 17,00 z Ostrej Bramy.

Zwracamy uwagę .
na koncert życzeń (z płyt), który

nadany zosianie w sobotę o g. 16,00.

RENEORSZETEJWYERZIRPYZESYZSZPAOZKGAKARYO
NADESŁANE.

Zarząd Koła Wileńskiego Związku
FRkademickiego „Młodzież Wszechpol-
ska" składa tą drogą serdeczne podzię-
kowanie właścicielowi „Pierwszej Wileń-
skiej Spółki Win i Przetworów Owoco-
wych* p. A. Žukowskiemu, za doslar-
czone Kołu wyborowe wino po nader
niskiej i przystępnej cenie.

Z sali sądowej.
Kara sądowa za nie-

prawne ubezpieczenie w
Kasie Chorych.

"Dnia 27.I1 r. b. Sąd Grodzki,
po rozpoznaniu sprawy z po-
wództwa Kasy Chorych m. Wilna
przeciwko Możejce Władysławo-
wi i Jakóbowskiemu Józefowi, za
nieprawne ubezpieczenie wspom-
nianych w Kasie skazał Możejkę
Władysława na 1 rok więzienia,
zaś Jakóbowskiego Józefa na 4
mies. więzienia.

Również Sąd Pokoju, po i0z-
poznaniu sprawy z powództwa
Kasy Chorych m. Wilna o nie-
prawne zgłoszenie w tejże Kasie,
skazał dnia 4.II] r. b. winnych o
oszustwa Lipską Annę i Lipskie-
go Teodora na 3 miesiące wię-
zienia,

Bohater czy zdrajca?
Ciekawy proces o rewindyka-

cję „Tarnowszczyzny"”.

Wczoraj wydział cywilny sądu
okręgowego, któremu przewodni-
czył p. sędzia Janicki rozpozna-
wał sprawę z powództwa p. Jad-
wigi Januszkiewiczowej przeciw-
ko p. Marji Ekse o zwrot, znaj-
dującego się w jej posiadaniu
majątku  „Tarnowszczyzna” w
pow. lidzkim, obszaru 2.500 dzie-
sięcin.
W czasie powstania 1863 r.

majątek ten należał do dziada
powódki, Konstantego Kaszyca,
którego rosyjski sąd wojenny
skazał na karę śmierci, a dobra
jego obłożył sekwestrem, nakazu-
jąc, zgodnie z ówczesnym uka-
zem carskim, sprzedać go w cią-
gu dwu lat.
„4 Wskutek takiej sytuacji Kasz-
czyc „Tarnowszczyznę“ w 1866 r.

 

 

PROSZE 3

sprzedał hr. Mawrosowi, od któ- towarzyszy - powstańców, którzy
rego przeszła w drodze sukcesji ponieśli śmierć, sam zaś przy-
do p. Ekse. rzekł lojalność względem rządu

Na tej zasadzie powódka carskiego.
domagała się i rewindykacji ma-
jątku od dzisiejszej jego właści-
cielki.

Powództwo popierał adw. Wer-
ner z Warszawy.

Natomiast pozwana, przez
swych pełnomocników mec. Stru-
miłłę i Marcinowskiego, żądała
oddalenia powództwa, jako bez-
podstawnego. :

Rzecznicy pozwanej przadstawi-
li dowody, na zasadzie których
dowodzili, że Konstanty Kaszyc
istotnie brał udział w powstaniu

"i był skazany na karę śmierci.
Jednakże w międzyczasie dopu-
ścił się zdrady, wydał wielu swych

Na skutek tego interwenjował
w tej sprawie Murawjew i wpły-
nął na zmianę wyroku: Sąd wo-
jenny ułaskawił Kaszyca i zesłał
na osiedlenie do gubernji kazań-
skiej.

W 1866 r. Kaszyc dobrowolnie
wyzbył się swego majątku. sprze-
dając go hr. Maworsowi.

Na dowód tego ostatniego
twierdzenia obrona złożyła sądowi
zaświadczenie syna Kaszyca Jó-
zefa, który przyznaje, iż ojciec
majątek sprzedał z własnej ini-
cjatywy, a nie pod przymusem.

Wyrok w tej ciekawej sprawie
zapadnie za kilka dni. Kos.
 

 

Z KRAJU.
Nieforiunne zabiegi sanatorów w Lidzie.
Lista sanacyjna w okręgu wy-

borczym Lidzkim, jak wiadomo,
została wycofana. Sanatorzy jed-
nak nie zaniechali intryg, aby
osłabić jedyną listę katolicką i
narodową Nr 25, na której kan-
dyduje na pierwszem miejscu dr.
Harniewicz z Lidy.

Oto złożyli w komisji wybor-
czej listę pod nazwą „Zjednocze-
nie chrześcijańsko - narodowe”,
na której na pierwszem miejscu
postawili kandydaturę znanego w
Lidzie adwokata, p. Franciszka
Wismonta. Rzecz niezmiernie cie-
kawa, iż uczynili to bez jego
wiedzy, zgody i pod nieobecność
p. Wismonta w Lidzie w ostat-

Pożar m.
W dniu 1 maja o godz. 7.45

rano wybuchł groźny pożar w
miasteczku Koby!niki położonem
nad jeziorem Narocz. Pożar szyb-
ko objął całą ulicę Postawską.
Stojące obok siebie domy miesz-
kalne poczęły płonąć z przeraża-
jącą szybkością. Mieszkańcy po-
częli opuszczać swoje sadyby za-
pominając zupełnie o jakimbądź
ratunku mienia.

Do południa spłonęło około
45 domów, cała ulica Postawska
i jeden bok rynku. Wskutek sil-
nego ognia wszystkie druty tele-
foniczne zostały poprzepalane,
jednak zdołano zaalarmować z
innych miasteczek straże pożarne.
Dotpołudnia przybyły straże po-
žarne ze Swiru oraz specjalnym
pociągiem przybyly straže ognio-
we z Nowo-Swiecian, Swigcian i
Łyntup. Również z pomocą przy-
była kompanja saperska KOP.
Przybyła pomoc z miejscową
strażą ogniową energicznie przy-
stąpiła do akcji ratunkowej.

Dzięki więc akcji połączonych
straży ogniowych pożar został z
trudem umiejscowiony.

tnim dniu składania list. Kiedy
p. Wismont powrócił do Lidy i
dowiedział się o dysponowaniu
bez jeco zgody jego osobą, nię-
zwłocznie wycofał swoje nazwi-
sko, a nawet całą listę, gdyż nie-
fortunni autorzy
pomysłu zrobili go również peł-
nomocnikiem listy.

Muszę tu nadmienić, iż komi-
sja okręgowa wyborcza pošpie-
szyła się bez potrzeby z zatwier-
dzeniem tej listy. Pytanie, jak
się to mogło stać, jeśli komisja
nie była w posiadaniu wyrażonej
pisemnie zgody p. Wismonta na
kandydowanie? Coś tu nie jest
w porządku! N. N.

Kobylnik.
Pastwą płomieni padło 62 do-

my mieszkalne wraz z inwenta-
rzem i towarem, oraz około 20
budynków gospodarskich i skła-
dów. (lratować udało się jednak
kościół, gmachy gminne i urząd
pocztowy.

Wskutek spalenia się niemal
połowy miasteczka, bez dachu
nad głową pozostało około 1000
osób.  Nieszczęśliwi pogorzelcy
zostali rozmieszczeni w szkole,
urzędzie gminnym oraz w po-
bliskim folwarku. Pozatem zaś w
dostawionych wagonach ulokowa-
no około 200 osób.

Ofiar w ludziach na szczęście
nie było.

Straty sięgają przeszło 700.000
złotych.

Na wiadomość o. katastrofal-
nym pożarze w m. Kobylniki,
pow. postawskiego p. wojewoda
wydelegował „na miejsce kata-
strofy komendanta wojewódzkie-
go P.P. Konopkę oraz radcę wy-
działu pracy i opieki społecznej
Ciuńskiego, którzy wydadzą nie-
zbędne zarządzenia w kierunku
niesienia pomocy pogorzelcom.

Całe wsie płoną.
W ostatnich dniach pow. bra-

sławski i postawski, nawiedziła
kłęska pożarów, która głośnem i
bolesnem echem odbiła się na
terenie województwa wileńskiego.

I tak w powiecie brasławskim,
we wsi Wołki, gm. bohińskiej, w
domu Antoniego Kornieja, wsku-
tek zapalenia się sadzy w komi-
nie, wybuchł pożar, który przy
sprzyjającym silnym wietrze, prze-
niósł się błyskawicznie na sąsie-
dnie zabudowania, ogarniając nie-
ma! całą wieś. Mimo energicznej
i wprost nadludzkiej akcji ratun-
kowej, pastwą pożaru padło 24
domy mieszkalne, 4 łaźnie i 2
stodoły ze zbożem. Straty sięgają
przeszło 100 tys. złotych.

Dalej, we wsi Iwce, gm. jodz-
kiej, wskutek nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem, wybuchł
pożar w domu Bronisława Pietku-
na, który strawił dom mieszkalny
wraz z 4-ma małemi dziećmi w
wieku od 2-ch do 8-miu lat, któ-
re w czasie nieobecności rodzi-
ców znajdowały się w plonącym
domu. Po ugaszeniu pożaru, wy-
dobyto już tylko zwęglone zwłoki.
W powiecie postawskim, w

m-ku Miadziole, wskutek nieostro-
żnego obchodzenia się z ogniem,
powstał pożar. Spaliło się 8 bu-
dynków, jatka mięsna, 3 krowy i
świnia. Straty narazie nieustalone.

  

Czas odnowić prenumeratę na m. MAJ

Dr. Wacław Odyniec.

Kajzer Wilhelm II.
(Z cyklu „Profile psycbjatryczne”).

ll.

W sadystyczną niemal namięt-
ność przeistacza się u kajzera
również jego zamiłowanie do po-
lowania. Wypada w tem miejscu
przytoczyć słowa samego Wil-
helma, uwypuklające charaktery-
styczne rysy jego sfery uczucio-
wej: „skoro ktoś nie może iść na
wojnę, winien się zadowolnić krwa-
wą praktyką w lesie. To go utrzy-
muje w pogotowiu wojennem*.

Niesłychanie zarozumiały, nie-
zmiernie pewny siebie, przytem
święcie wierzący w swoją misję
nadprzyrodzoną, w dodatku żąd-
ny poklasków i popularności, nie
mógł Wilhelm Il, rzecz oczywista,
= obok siebie tak silnej, jak
smarck indywidualności, oto-

Czonej czcią całego niemal naro-
du niemieckiego, „zapragnął swo-
ja osobą przysłonić cień bez-
sprzecznie popularnego człowie-
ka”. Dumny i ambitny kanclerz;
jakkolwiek głębokie miał prze-
świadczenie, że przy niedoświad-
czonym, pełnym dziwactw i przy-
war władcy, stawał się wprost
niezbędnym dla dobra ojczyzny,
to jednak nie chciał się nagiąć
do kapryśnej woli swego cesar-
skiego pana i otrzymał dymisję.
Odtąd rozpoczynają się właściwe
rządy kajzera, brzemienne w cały

szereg awanturniczych  niespo-
dzianek, które w tak znacznej
mierze autorytet państwa obni-
żyły. Znać nie posiadał nigdy
żadnych wątpliwości co do swo-
ich kwalifikacji w sterowaniu na-
wą państwową, jeżeli obwieścił
swemu narodowi, że „sam bę-
dzie swym kanclerzem i światu
pokaże, czem jest Hohenzollern”.
W innych znów okolicznościach
zdobył się na taki kwiatek swej
elokwencji:  „prusacy, jesteście
powołani do wielkich rzeczy i ku
pięknym dniom zaprowadzę was
jeszcze..." A
W posunięciach kajzera autor

książki p. t. „Monarchowie euro-
pejscy i ich dwory* dopatruje się
szeregu rażących sprzeczności:
skłonność do mistycyzmu, aspi-
racje humanitarne (być może za-
maskowane), zrozumienie potrze-
by reform socjalnych z jednej
strony, tendencje militarystyczne,
jako jedyny sprawdzian |histo-
rycznej racji, z drugiej strony, —
w podobne sprzeczności obfituje
całe życie kajzera, — wystarczy
chociażby wspomnieć o rzeko-
mym jego pacyfiźmie, którym
przesiąknięte są pamiętniki (patrz
„Ereignisse und Gestalten“), cze-
mu stanowczo przeczą wynurze-
nia niemieckiego ambasadora w
Londynie ks. Lichnowskiego, usi-
łującego w swoim czasie odciag-
nąć swego władcę od zamiarów
zrobienia dla floty tego, co dziad
jego dla armji uczynił. W wiek-
szym jeszcze stopniu przeczy te-

mu i cała nie-
miecka.

Pragnął wmówić w siebie, że
orjentuje się w sprawach pań-
stwowych lepiej od innych,w tem
przecenianiu własnej osoby, po-
zostawał przy swoim sposobie
myślenia, chociażby wszystko się
układało inaczej, aniżeli zamyślił,
popełniał jeden błąd za drugim,
poczem winy swoje innym przy-
pisywał i po szkodzie usprawie-
dliwienie pisał (patrz „Pamietniki“
Imperatora Wilhelma Il). W spra-
wach dyplomacji posługiwał się
zazwyczaj doradcami, jakich na-
kazywała mu jego intelektualna i
duchowa kultura, nic więc dziw-
nego, że wytrawni politycy euro-
pejscy wszelkie nierozważne po-
sunięcia jego nieudolnych i nie-
uczciwych dyplomatów wyzyskać
potrafili.

Miał niewątpliwie zwolenników
megalomańskich swoich projek-
tów i planów, widzieli oni w kaj-
zerze uosobnienie genjusza, po-
zbawieni krytycznego ustosunko-
wania się do rzeczywistości i zde-
zorjentowani, niebywały rozkwit
przedwojenny Niemiec, uwarun-
kowany twórczą dynamiką całego
narodu, skłonni byli wyłącznej
zasłudze  „genjalnegó”* cesarza
przypisywać; jest jednak rzeczą
zupełnie pewną, iż bez porówna-
nia więcej miał przeciwników,
którzy nietylko nie chcieli uwie-
rzyć w posłannictwo kajzera, da-
ne mu od Boga, lecz, co więcej,
spoglądali nań, jako na człowie-

rzeczywistość ka niebezpiecznego tak dla Nie-
miec, zarówno jak i dla całego
świata cywilizowanego. Nie trud-
no wyobrazić sobie, jak w wyso-
kiej mierze draźnić musiała kaj-
zera owa w szerokich warstwach
społeczeństwa niepopularność!

Pojęcia religijne Wilhelma Il
dadzą się ująć w system nie-
skomplikowany: Bóg objawia się
ludzkości przez pośrednictwo bądź
mędrców, bądź wielkich ludzi. Do
tych ostatnich dziad kajzera (Wil-
helm Wielki) należał, a więc i on
był narzędziem w rękach Boga.
Dzieła i twory wielkich umysłów —
to dary przeznaczone przez
Opatrzność dla tego lub innego
narodu (patrz list Wilhelma II do
'Holmana). | kajzer bezsprzecznie
uważał siebie za takież narzędzie
w rękach Boga, skoro w przemó-
wieniach swych używałtego rodzaju
zwrotów: „zostałem obrany przez
Opatrzność, aby dokonać wiel-
kich rzeczy..." Z powyższego wy-
chodząc założenia, wypowiada
wojnę pod wezwaniem Boga nie-
mieckiego, jednocześnie łączy
swoje modlitwy z modlitwami
cesarza Franciszka Józefa, aby
Bóg był z nimi (patrz telegram
Wilhelma II do cesarza Franciszka
Józefa), co mu bynajmniej nie
przeszkadza w prędkim czasie po-
woływać Boga na świadka, że na-
ród jego został zaatakowany.

Z pamiętników kajzera wnio-
skować można, że był on pobo-
żny i religijny. Z jakich pobudek
klękał przed Bogiem i korzył się

przed Jego majestatem, czy po-
wodował się swem przekonaniem
wewnętrznem, czy też właściwą
mu hipokryzję, na podobne py-
tanie niesposób odpowiedzieć sta-
nowczo, więcej prawdopodobnem
wydaje się drugie przypuszczenie,
wszak nieszczerość uczuć, stano-
wiła charakterystyczną cechę Wil-
helma Il zawsze i wszędzie.

Dla uzupełnienia duchowej fi-
zjognomji lekkomyślnego w czy-
nach i powierzchownego w my-
śleniach kajzera, odnotować na-
leży, iż pragnął on uchodzić w
oczach berlińczyków, za wszech-
stronnego znawcę sztuki, aczkol-
wiek zdolności artystycznych w ża-
dnej dziedzinie nie zdołał uja-
wnić. Ilekroć zabierał głos w kwe-
stjach muzyki, literatury, arche-
ologji, architektury, / malarstwa
it. d, kompromitował siebie na
każdym kroku z racji niezdro-
wych swych ambicyj artysty-
cznych i pretensjonalności, sta-
jąc się nieraz przedmiotem ironi-
cznych żartów i niesmacznych
dowcipów.

Jak utrzymuje prof. Peter,
Wilhelm II cierpi na napady, zbli-
żone do epileptycznych, pozosta-
jące w bezpośrednim związku z
przewlekłem schorzeniem lewego
ucha. Jeśli powyższe twierdzenie
nie odbiega od rzeczywistości, w
takim razie niektóre z odnotowa-
nych ułomności psychicznych,
rozpatrywane pod kątem widze-
nia padaczki, staną się zrozumia-
łemi. W podręcznikach psychjatrji

klinicznej takie elementy charak-
teru, jak nieugięty upór, egocen-
tryzm, polegający na samolub-
stwie, skłonności do oceniania
wszystkiego ze stanowiska swego
„ia”, tudzież do wysuwania na
plan pierwszy własnych walorów,
zwężenie pola widzenia w. aktach
myślowych wraz z wybitną skłon-
nością do powtarzania się (per-
seweracja), przesada w objawia-
niu uczuć, nieszczerość tych ostat-
nich, pozorna, obłudą nieraz prze-
siąknięta pobożność („z książką
do nabożeństwa, z imieniem Boga
na ustach, a jednocześnie z ohy-
dą w sercu" Dr. Sampt), kiamli-
wość i mściwość-—są traktowane
jako towarzyszące zazwyczaj de-
generacji epileptycznej, jako spe-
cyficzne ' objawy  epileptyczne
transformacji osobowości. s

Na pytanie, czy dokonana w
niniejszym krótkim szkicu pobież-
na analiza struktury psychicznej
imperatora Wilhelma Il uwydatnia
wymienione właściwości natury
psychopatycznej, można, zdaje
się, dać odpowiedź twierdzącą.
Wilhelm II zatem winien być za-
liczony do kategorji osobników
głęboko psychopatycznych, przy-
czem do przesunięcia granic sta-
nu psychopatycznego w stronę
wyraźnej choroby psychicznej
przyczynila się najprawdopodob-
niej i padaczka, na którą cierpiał.

Kwiecień, rok 1930.

niewczesnego.
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39. ŚRODA LITERACKA.

Na ostatniej Środzie Literac-
kiej p. Tadeusz Szeligowski, któ-
ry powrócił przed paru dniami
do kraju, opowiadał swoje wra-
żenia z Paryża. Pogadankę swoją
p. Szeligowski podzielił na trzy
części: życie muzyczne, Polska
we Francji i emigracja polska we

mało znana;

może osiągnąć

cunek do muzyki rodzimej.
Polska we Francji jast bardzo

wciąż

łączona w umysłach Francuzów
z Rosją. Propaganda oficjalna nie

propagandzie życia artystycznego
Polski daje się odczuć silny brak
przeglądu sztuki polskiej. Stosun-

DZZOLESN NIKE

ne—bardzo złe przekłady. Obec-
nie poziom przekładów znacznie
się podnosi. Ostatnio wydany zo-
stał przekład „Placówki*. W naj-
bliższym czasie mają się ukazać
przekłady Sieroszewskiego i Nor-
wida.

Nieznajomość literatury pol-
skiej we Francji dochodzi do te-

jeszcze jest

swego celu. W

Francji. kowo najlepiej jest znana w Pa- go stopnia, że niektórzy sądzą,
Najwięcej miejsca p. prele- ryżu polska muzyka, reprezento- iż Mickiewicz, którego pomnik

gent poświęcił części pierwszej, Wana przez takich kompozytorów, stoi na jednymzplaców paryskich,
dając żywy, chociaż nieco cha- jak Strawiński, który ma już w jest uważany za współcześnie ży-

otyczny, obraz życia muzycznego Paryżu,
w Paryżu, zwyczajów tam panu- l st

bliczność.jących, sal, koncertów, stosunków
pomiędzy muzykami,
stosunku do muzyki
których cechuje szczególny

wreszcie
Francuzów,

sza-

 

Renć Pujol. 28)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Niech pani nie traci nadziei, panno Rito.
Jestem przekonany, że pan Rennefert wróci pani
jej ukochanego ojca.

Rita spojrzała na niego błyszczącemi od łez
oczyma.

— Nie mam nikogo na świecie prócz tatusia—
odrzekła z prostotą.

Głos pułkownika zadrżał lekko.
— Mam córkę w pani wieku... Jest całem

mojem życiem... Czy chce pani przyjechać do nas
i pozostać z Janeczką, dopóki nie zakończymy tej
sprawy? Z największą radością ofiaruję pani gości-
nę w naszym domu.

— Dziękuję najserdeczniej — odrzekła Rita—
ale chciała bym pomagać panu Rennefertowi w
miarę moich sił.

— Nie, panno Rito—zaprotestował. Nie mogę
pani wciągać w tę niebezpieczną grę. Niech pani
przyjmie zaproszenie pułkownika, będę spokojniej-
szy, wiedząc, że znajduje się pani pod dobrą
opieką, zdala od wszelkiego niebezpieczeństwa.

— Oto mój adres— rzekł pułkownik, podając
dziewczynie swój bilet wizytowy. Proszę, niech

 

Od 'dnia 1 do 5 maja 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Miejski Kinematograf |
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

PIERWSZY DŽWIEKOWY
KINO-TEATI

Dziś ceny miejsc
znacznie zniżone

datki dźwiękowe.

 

Dziś i dni następnych Arcydzieło miljona dolarów. Owoc syzyfowej pracy umysłu ludzkiego, najśmielszy wymysł fan-

«Hrabia Monte Christo»Kino Kol. „BGKISKO||"Supertimnarok is30
(Obok Drei GRISKO || d'Goetzke, Lili
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Kulturalno- Oświa-
towy Kino - Teatr «SPORT»||

Wilno, Wielka Na 36.

  
Motocykie

Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA SP. MYŚLIWSKA
WILEŃSKA 10.

Dla naszych sabywtów darmo nauka j
—0o

  

  

  

  

wiasną
kilkunastoletnią działalnością, pu-

Bardzo mało znana
nież literatura polska,
towana dotychczas przez opiaca-

 

EP Balkon 1 41. Parter od 1 24. 50 gr.
Fi e I iGS|ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN:

1) Mozżuchin w Warszawie.

  
a i a z

„wypracowaną* jącego poetę.

Do emigrantów polskich Fran-
cuzi odnoszą się bardzo nieprzy-
chylnie, czego przyczyną jest w
wielu wypadkach pamięć o „les
„bandits polanais“. Robotnicy fran-

jest rów-
reprezen-

pani przyjeżdża jaknajprędzej, będziemy  oczeki-
wać z niecierpliwością.

Rozległ się skrzek klaksona;
niecierpliwił się w aucie.

Gdy Rita i Rennefert pozostali sami, detektyw
starał się uspokoić dziewczynę, zabierając się do
tego trochę szorstko, aby nie okazać wzruszenia,
o jakie go przyprawiała jej rozpacz.

— Rozumiem, panno Rito, że zmartwienie
pani jest ogromne, jednakże trochę rosądku także
nie zawadzi Jeśli szpiedzy wykradli pani ojca, to
przecież nie poto, aby go zamordować.

— Dziękuję panu za te słowa pociechy, nie-
stety zbyt dobrze orjentuję się w sytuacji.

to pan prefekt

— Nie jest wcale taka, aby trzeba było
rozpa czać.

— Wie pan najlepiej, że jest rozpaczliwa.
Naszym wrogom nie zależy wcale na ojcu, lecz na
jego wynalazku; z chwilą gdy wszystkie plany
i dokumenty znajdą się w ich rękach, pozbędą
się mego biednego tatusia bez żadnego wahania.

— Nie popełnia się zbrodni bez potrzeby —
pocieszał Rennefert.

— Pozbycie się krępującego świadka stanie
się dla nich koniecznością—szlóchała Rita. — Będą
chcieli odebrać ojcu możność reagowania na kra -
dzież planów... Będą się go obawiali...

— W chwili gdy pani ojciec odzyska  wol-
ność, jego napastnicy będą już niedosięgalni dla
naszych władz. Znam ten rodzaj ludzi i zaręczam

«KAROL Xli»

program: „Plac Waszyngtona”.

Film,

MistrzemPieśni = M. JOKONEM
2) Orkiestra symfoniczna.

ceny miejsc

12-to aktowy dramat

będą rozpoczynać się o godzinie 6.

«Djabelski Pazur»
wyższone.

kie koszta tego filmu

nie akumulatorów, mycie i obsługę motocykli

 

Dzieje szwedzkiego Napoleona Aktów 10.
W roli Karola XIl-Gósta Ekman, w roli Pio-

tra |-Mikołaj Sewerski. Nad program: 1) „Nawet koń by się uśmiał" komedja w 1 akcie. 2) „Pathe
journal Xe 9* w 1 akcie. Kasa czynna od godziny 3 m. 30 Początek seansów od godziny 4. Następny

który zachwycił cale Wilnol
każdemu widzieć isłyszeć, Super-Przebój Dźwiękowy pt.

Al. Dumasa. W rolach. gł.: Jean Angelo, Ber-

nard Goetzke, Lili Dagover. Początek seansów o g. 5, w Niedziele i święta o godz. 4. UWAGA: Od 1-V pierwsze seanse

ATEITISTENCONSOLEPUTOSTERGO BA GOA TASK UGC TUDOA

Dziś i dni następnych! WILLIAM DESMOND ulubion; bohater filmów sensacyjno-salonowych w swym najno-

wszym dramacie, pełnym
intryg i tajemnic p. t.:

Bilety honorowe nieważne. Ze względu na wiel-

Warsztaty motocyklowe i stacja obsługi dla motocykli
zauł. Bernardyński 3 8.

Czynne przez cały dzień.—Uskuteczniają remont motocykli, kontrolę
sprawności silników i instalacji elektrycznej, szwejsowanie, ładowa-

że, materjały pędne i smary, części zamienne na miejscu—Porady
fachowców bezpłatne. — Ceny jaknajniższe.

 

KTO
nadeśle swój charakter pisma oraz

£ imię, miesiąc i rok urodzenia

OTRZYMA LOS
po cenie nominalnej do I-ej klasy 21-ej Loterji
Państwowej, wybrany zupełnie bezinteresownie
przez słynnego astrologa Szyllera-Szkolnika na
zasadzie obliczeń kabalistycznych i astrologji
po uprzedniem wpłaceniu ido P. K. O. za Nr.
18.607 należności za ćwierć losu 10 zł., pół
losu 20 zi., cały los 40 zł. — Losy wysyłamy
natychmiast po otrzymaniu gotówki. Główna

        
   

   
Długości: wygrana 750.000 zł. Co drugi los wygrywa! Cią-

1 mtr gnienie l-ej klasy już 17i 19 Maja 1930 r.
2 mtr. Uwaga! Do każdego losu Kolektura dołącza
3 mtr własnoręczne potwierdzenie p. Szyllera-Szkol-
0 u nika wybranego przezeń numeru.—Adresować:

1 1 mtr.

ou = 20 mir Kolektura Loterji Państwowej Nr 757.
z drutem bronzo- zęba Warszawa, Marszałkowska 58.
wym  fosforyzo- 50 mtr.
wanym, Odporne 1984r2

 

przeciw wilgoci z
nowoczesną  po-
działką.
Zapasowe taśmy.

264—9 o

Mieczysław ŻEJMO A
Wilno, ul. Mickiewicza 24, tel. 161.
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(alcyjska Fabryka Narzędzi Wierniczych

PER, MAC ATOS. 6 ZDAŃOWICZ
S-KA z o. p.
WSTRYJU. 1

Filja w Borysławiu.

Narzędzia
do płytkich i głębokich wierceń.

Wszelkie wyroby Kute i lane“
rolnego, drzewnego, młynarskiego, salin, rafinerji nafty.

Wały wykorbione Go sinikov.

Windy wyciągowe aa celów budovlanych, kopai:
nianych i transportowych.

Przeprowadza wiercenia akordowe za wodą,
ropą naft. et ct.

 

Biuro we Lwowie.

i przybory wiertnicze

 

WĄGETY,OPALENIZNĘ
1 PRABEICIJOnaTWARZY.

 

MOTOCYKL A. Y. $.
1000 ctm. 20 H. b. z przyczepkąi siodełkiem oka-
zyjnie do sprzedania. — Warsztaty motocyklo-
we, zaułek Bernardyński 8. —0 o
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Najlepsza pastewna roślina a takoż bardzo smaczna
jarzynka

BULWA
Do sprzedania w dowolnych ilościach. — Ban-

kowa dom 1, m. 14 (od Makowej). 708—0 o
—00

L:
 

cuscy nie lubią robotników pol-
skich, gdyż ci, zmuszeni werun-
kami bytu, zazwyczaj pracują za
mniejszą opłatą, obniżając tem
ceny Francuzom.

Emigranci polscy bardzo łatwo
się wynarodowiają (do 50 proc.).
Za mało jest czynników, któreby

W numerze

domości

Sport.
Jeszcze o zawodach bokser-

skich,

wczorajszym
liśmy skład zespołu Wilna

o meczu bokserskim Warsza-
wa — Wilno. Dziś podajemy skład War-

jednym dowodem naszej pracy i wzrostu
poziomu sportowego naszych zawo-
dników.

To też mecz ten zapowiada się na-
der ciekawie, gdyż wynik jego będzie
wyrazem opinji na jaką zasłużą nasi
bokserzy, A więc niedziela godz. 19 sala
kina „Słońce" ul. Dąbrowskiego.

Mistrzostwa piłki siatkowej.

poda-
i parę wia-

świ t ó sd .  Szawy, który przedstawia się następu- W niedzielę dnia 4 maja o godz. 9
2AMA POCANOY,. jąco: waga kogucia Borenstein (Ma- rano na boisku Ośrodka W. F. (Pióro-
waty. Prasa polska we Franc] kąbi) w. piórkowa Orlicz (I. M. €. R.) mont) rozpoczną się pierwsze roz-
nie stoi na wysokości zadania. w. lekka Wolski (Polonja, w. półśrednia  grywki piłki siatkowej o mistrzostwo

W pismach tych można się nie- Strzelec (Skra), lub Wysocki (Makabi), okręgu.
raz spotkać z „wiadomościami z
Polski*, świadczącemi o zupełnem
nieorjentowaniu się redaktora w
życiu polskiem. Przytem szereg
pism zwraca główną uwagę prze-
dewszystkiem na nauczanie Pola-
ków języka francuskiego. sss.

szawie, że do nas

kopciuszkiem
bokserzy
nad warszawiakami

pani, że życiu jej ojca nie grozi żadne niebez-
pieczeństwo.

W rzeczywistości Rennefert wcale nie był
tego pewny, myślał raczej, że nieszczęśllwemu wy-
nalazcy nie uda się wyjśc cało z tej afery.

— Co pan zamierza robić? zapytała Rita.
Rennefert nie wiedział jeszcze, jak miał po-

stąpić; do jakiegó punktu kuli ziemskiej zwrócić
swoje: poszukiwania.

— Dziś wieczorem rzekł, starając się nadać
wielką pewność swoim słowom — dziś wieczorem
wtajemniczę panią w swój plan. Ducasse'a wyślę
do naszego mieszkania, aby spakował walizki, ja
zaś, .o ile pani nie będzie miała nic przeciwko
temu, pozostanę tutaj. Ostatnim pociągiem wie-
czornym pojedziemy do Taluzy.

Wydawszy polecenia Ducasse'owi, Rennefert
więcej z przyzwyczajenia niż z potrzeby myszko-
wał po całym domu. W stołowym pokoju znalazł
porzuconą na krześle dużą skórzaną teczkę. Spró-
bował otworzyć ją, lecz mu się to nie udało, gdyż
była zamknięta na mocny zamek.

— Panno Rito — zawołał — czy ta teka na-
leży do pani ojca?

Zdumiona Rita wykrzyknęła:
— Dokumenty!
— Co za dokumenty?
Rita była jak w gorączce.
— Plany, szkice, raporty, obliczenia, wszystkie

papiery, dotyczące wynalazku.
Jakim sposobem znalazły się tutaj?

Agronom
poszukuje posady rząd-
cy; 10 lat praktyki w ma-
jątku o wysokiej kultu-
rze, kaucja do 4000 zł.
Wilno, Kalwaryjska 94—2
żydowicz dla D. W. —3

D

 Rhy' dać: motnóżć Oweek z chnią zauł. Dobroczyn-

O/isiaistaroiny, w star: ny 670. gr—s0| w najszczęśliwszej kolekturze
znacznie zniżone Parter od 1 zł. ty > ;

50 gr. Balkon 1 zł. NAD PROGRAM: Rewel.do- !"V_ Poszukuje posady Do >/7aleca pokėj
Początek seans. o godz. 4, 6, 8.1 10 w. POmočnika o, majaikų, 3. osobhem wej”ZŁY TOW * Posiada dobre świadec- scjem na letnisko. Po-

twa. Wilno ul. Kalwa- łocka 32, m.,2. .
ryjska Ne 69, m.2. 704-1

podług głośnej powieści

słoneczne

 

KOMPLETgii,[m4750.000ceny biletów nieco pod- do sprzedania na b. do-

g
godnych warunkach Wi-
leńskie Biuro Komisowo-

Z k

tel. 152. 86—s0 Dziczkanca,

un. się.

 

rzyjezdnych.—Gara-
Pre isć dzielam

šwiatowej slawy
Pleyel, Bechstein etc.,
takož Arnold Fibiger,
Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas, uznane rzeczy-
wiście za najlepsze
w kraju przez najwy-

—0o
mnazjum

1 AKUSZERKI
bitniejszych  fachow-

  

 

AKUSZERKA cėw na Pow. Wysta- |

Marja Laknerowa a
Przyjmuje od godz. 9do K DĄBROWSKA,
7 w. Kasztanowa 7 m 5. WILNO, uł. Nie-

WZP69 miecka 3, m. 6.
Sprzedaž i wyna-

jęcie. 17—s0
„cenylabryczna

ku *panio do sprzedania $

Stelmach—Ekonom szczeniaki zssięwdi
potrzebny do maj. na Szystej krwi. Legjonowa

ordynarję.—Zgłaszać się 26, m.9. 687-1

pisemnie. Załączyć od-
pisy świadectw. Poczta

  

Smorgonie, skrz. pocz- Oszinie tanio do Sklep
towa 7. —I sprzedania pianino i Wielka Nr. 49. Zglaszač

fisharmonja. _ Mickiewi- się 9 — 11 lub 4—5 hot.

OTOGRAF przyjmie 3 27.” 3...92—2 Europejski Nr. 19.
 

chłopca do naukii
czeladnika do kopjowa*Te sprzedaję obru-
nia i retuszu. Dowiedzieć sy firanki ręcz. rob.

się u Starszego Cechu toaletę albumy  zauł.
Fotografów - chrześcijan Warszawski Ne 9, m. 4.
ul. Zawalna 7 m. 4 od 9 2700—1
do 2. 688—0
 

SOBA uczciwa, pra
cowita, poszukuje

służby, dobrze gotuje,
ze świadectwami. Lwow-
ska 36—1 od godz. 9—2,

7199—0

  Sprawy .
majątkowe

Dochód
zapewniony posiada każ-

Chło i dy przy lokowaniu 0-
piec szczędności przez  Wi-

podręczny potrzebny. leńskie Biuro Komisowo-
Zgłaszać się: Warsztaty Handlowe Mickiewicza 21
motocyklowe, zaułekBer- tel. 152. 85—0
nardyński 8. O idzDOE

- FOLWARK
SO reperuje i od-| Obszaru około 60 ha,

nawia: meble, okna| łaki, las, ogród owo-
i drzwi. — Mickiewicza| Cowy zabudowania w
Ne 62—17. 9871—0| dobrym stanie kom-

pletne. Sprzedamy za

URZĘDNIK 6,000 dolarów.

się ul.

 

żu

  

w. średnia Karpiński (C.W.S.), w. ciężka
Kantor (I. M. C. A.).

Jak widzimy z powyższego szanse
nasze są duże i musimy pokazać War-

garnituru nie można, że Wilno nie jest

Mieszkania
i pokoje

 

wynajęcia 2 pokoje
umeblowane z ku-

 

wynajęcia dwa po-
koje suche, ciepłe

wejściem. Nowoświecka
Nr. 15 m. 2.

kartę wojskową wy-
daną przez PKU —

Handlowe Mickiewicza21, Wilno, na imię Wacława

ul. Wiłkomierskiej 133 —

w zakresie 8 kl. gi-

matem., fizyka, chemja
eT Mickiewicza 19-

Potrzebny korepetytor-
| pedagog w celu przy-
gotowania do matury w

( terminie jesiennym. Zgła-
szać się: Ponarska 54 36
m. 21 od godz. 16-tej.

ł LOKALE

klep odremontowany,
z urządzeniem do wy-

najęcia. Szopena Nr. 1.
669

do wynajęcia
od zaraz ul.

706-1
POKAZTOWA WRECZTZ

i| zErniska. |
Ko do wynajęcia

z 2 pokoi i kuchni
St. Oszmiana okolica Mi-

żany 2 kil. od stacji. Dow.
Kocia 5—2 (Po-

pławy) od 4—5 pp. 2

|Letniska|
we dworze po
pokoje z kuchniami i
pojedyńcze pokoje,
bardzo tanio w pobli-

kolei,
położenie nad jezio-

rem

Dom H-K. „Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

9—05.

oe]

Do mistrzostw w grupie pań zgło-
siły się kluby: A. Z. $., Ognisko, Strze-
lec i Makabi. Co daje w sumie 12
meczy.

Do mistrzostw w grupie panówprzysyłać drugiego
zgłosiło się aż 11 drużyn co daje re-

sportowym! Jeśli nasi kordową iłość spotkań bo aż 110
zdołają odnieść zwycięstwo meczy (!)

będzie to jeszcze Ja. Nie.

— Tatuś jest roztargniony. Położył tutaj tekę,
aby ją schować do walizki. Walizkę przy mnie
zamknął bardzo starannie, ale widocznie zapomniał
włożyć do niej teczki.

Rennefert powściągliwy zazwyczaj w okazy-
waniu swoich uczuć tym razem nie umiał powstrzy-
mać okrzyku radości.

— Opatrzność czuwa nad nami!!! Ale czy na
pewno papiery znajdują się w tej teczce?

Trzeba było się o tem przekonać, Rennefert
wyłamał więc zamek. Teka zawierała kilka karto-
nowych okładek. Na pierwszej z nich detektyw
przeczytał: „Strzelba hertzeńska*. Nie było już
wątpliwości: cenne papiery zostały uratowane!

— Panno Rito—wyrzekł uroczyście Rennefert
do rozpłomienionej dziewczyny—od tej chwili od-
powiadam za życie pana Vigny.

— Mle oni go przecież nie wypuszczą.
— Do mnie należy uwolnienie go z rąk tej

bandy i dokonam tego.
Twierdzenie to było dość śmiałe,

moc biła od tego dziwnego człowieka,
uwierzyła mu bez zastrzeżeń.

— Tak, uwolnię go. Niech pani nie myśli, że
będę działał w nadziei na szczęśliwy wypadek.
Znam prawie wszystkie szpiegowskie kryjówki we
Francji, zwiedzę je po kolei. Wierzę w moją szczę-
śliwą gwiazdę, która zaprowadzi mnie we właściwe
miejsce. A teraz, panno Ritto — zawołał wesoło —
šmierė panu Givracowi, de profundis!

(D: cn)

lecz taka
že Rita

 

KUP [05 l-ej KLASY
2 Polskiej Loterji Państwowej

Wilno, Niemiecka 36, tel. 1317
P. K. O. 80928

Centrala: Warszawa, Nalewki 40.

Oddział w Lidzie, Suwalska 28.
z osobnem

2711

Co drugi los musi wygrać!

KORTU z nadarzającej się szczę-
śłiwej spobobności.

Ciągnienie rozpoczyna się już 17 maja.
OSÓLNA SUMA 29000.000WYGRANYCH
CENA: '|, losu zł. 10; 'j, losu zł. 20

v, losu zł. 30; ||| los zł. 40

Na prowincję wysyłamy losy nie-
zwłocznie po wpłaceniu należności

- na nasze konio P. K. O. 80528.

zam. przy

103—1

korepetycyj  specjalność:  
683—1

695—1

—s0

 

 

Wielki
trzymała firma „

(WŁOS W PIEŻ, ŁYSIENIE
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
| „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład FApteka
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr.

bór kapeluszy letnich o-
RJA“ Gdańska 6. — 0
 

   

 

   2i3]   
 

czarujące

KRZACZASTE
w wielkim wyborze i wspaniałych

odmianach

DO SADZENIA
1 sztuka zł. 1.50

144—0

poszukuje 'na prowincję|Dom H-K. „Zachęta'* Czuły Mąż. 10 sztuk „  14.—
na stałe za koszt utrzy: Mickiewicza 1, tel. Pani ORAWA 100 sztuk „, 120.—
zania e ko SASZ SEboaaniate EE POLECA

samotnej muzykal-

nej (pianino) lepiej iR — Mam prośbę do cie- ZAKŁAD ORRODNICZY
wę wieku średniego do RÓŻNE bie—rzecze słabym gło-
wychowania dziecka i sam do męża. W. WELER, Wilno

 

ay e BOY i Pa» AT„Dz. Wi.“ pod „zycie”. Pianina — Rozdaj po mojej
109—1 najsłynniejszej wszech- Śmierci 1000 pengo bie- [Ę5====rm==] nać adres twego kre-

wca? światowej firmy „Erard*,
Potrzebna orazBollingu i K. A. Fi-

dziewczyna wiejska do bigera, najlepsze w kra-
wszystkiego od zaraz. ju, sprzedaję na dogod-
Zgłaszać się od 4 — 5. nych warunkach. Kijow=
Zawalna 60, m. 11. 701-0 ska 4, m. 10. 2610

  

7Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

dnym. Zrobisz to

—Dwa tysiące! — za-
pewnia pan Farkosz.

L=
Redakter odpowiedzialny: KAZIMIERZ MALABURDA,

— Bardzo chętnie, o
ile nie zdradzisz mu me-
go adresu.

Bieda zawsze z tym
krawcem...

— Masz šwietne ubra-
nie, czy možesz mi po- =—>--7>4
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