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Zmiany na stanowiskach.
(Telefonem od własnego korespondenta).

' powierzyć Józefowi

' organizacyjnego min. przemysłu
tegoż ministerstwa.

Dotychczasowy wice minister

WARSZAWA. Rada Ministrów zaproponowała P. Prezydentowi
Gorzuchowskiernu, dyrektorowi departamentu

i handlu stanowisko wiceministra

p. Doleżal będzie mianowany

stałym delegatem rządu Polskiego. w Genewie przy komitecie mię-

dzynarodowej współpracy ekonomiczej.

Projekt jednolitej ustawy podatkowej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Min. Skarbu zaczęło opracowywać projekt wpro-

| wadzenie jednolitej ustawy podatkowej.

Ę Dodatek do podatku.

zz
a

,_ skarbowych w b. r. budżetowym.

Wobec podniesienia
| | agrarnych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Najbliższy numer „Dz. staw"
rządzenie min. skarbu o 10 proc.

przyniesie rozpo-
dodatku do podatków i opłat

przez Niemców ceł

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Rada Ministrów na posiedzeniu piątkowem oma-

' wiała ustanowione przez rząd Rzeszy bojowe cła agrarne i udzieliła
A__ ministrowi Knollowi odnośnych instrukcyj.

k Wielki proces polityczny w Bydgoszczy.

  BYDGOSZCZ, 11-IV. (PAT.) —
procesie Deutschtumsbundu

+ wszystkich 10-ciu oskaržonych od-
+ pom z $ 129 K. K. Ponadto

4 oskaržonych jest o szpiegostwo,
3-0 przygotowanie zbrodni zdra-
dy stanu, 2—o szpiegostwo dy-

_ plomatyczne. Na wstępie rozpra-
+Wwy przewodniczący odczytuje akt
" oskarżenia. Akt ten streszcza. hi-

/  storję utworzenia i rozwoju
|. Deutschtumsbundu, podkreślając,
| że ster tej organizacji wzięli Niem-
_ cy o orjentacji prawicowo-nacjo-
* nalistycznej. Dalej akt oskarženia
| mėwi o poparciu udzielanemtej
_" organizacji przez pruskie władze

administracyjne i o ścisłym kon-
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RZYM, 11.4. (Pat.) Premjer
węgierski hr. Bethlen jest nie-
zwykle uroczyšcie przyjmowany
przez władze italskie. Hr. Bethlen
oświadczył przedstawicielom pra-
Sy, że zaniepokojenie jego wizytą
okazywane przez Małą Ententę

_ jest nieusprawiedliwione,  albo-
wiem celem jego podróży do
Rzymu jest podkreślenie niezwy-

LONDYN. 11.4. (Pat.), Na po-
siedzeniu Izby Gmin Mac Donald,
oświadczył, że w ciągu wczoraj-

Aż szego popołudnia doszło do po-
£ rozumienia pomiędzy Stanami

| AFZjednoczonemi, Japonją i Wiel-
ką Brytanją w sprawie programu
morskiego dotyczącego wszelkich
kategoryj okrętów. Delegacja
francuske, włoska i angielska —
mówił Mac Donald — doszły do
przekonania, że jest rzeczą nie-
potrzebną i niepożądaną zatrzy-
mywać w Londynie wszystkłch
delegatów w oczekiwaniu uregu-
lowania trudności, obchodzących
przedewszystkiem Francję, Wło-
chy i Wielką Brytanię.
W związku z tem na posie-

| dzeniu plenarnem, które odbędzie 

Sprawa Deutschtumsbundu.

takcie Deutschtumsbundu z roz-
maitemi organizacjami berlińskie-
mi. Po odczytaniu aktu oskarże-
nia zeznaje pierwszy oskarżony
kierownik Deutschtumsbundu Hei-
delek, tłumacząc między innemi,
że nic nie łączyło, wbrew aktowi
oskarżenia, związku krajowego
Deutschtumsbundu z organizacją
Ostbundu w Berlinie. Przeczy rów-
nież innym zarzutom co do kon-
taktu i komunikowania się związ-
ku krajowego z organizacjami
zagranicznemi. Oskarżony zaprze-
cza, by komukolwiek udzielano
jakichkolwiek infrmacyj o cha-
rakterze szkodliwym dla Polski.

Przyjaźń węgiersko-italska.
Pobyt hr. Bethlena w Rzymie.

kle serdecznych stosunków ital-
sko-węgierskich. Oczywiście —
mówił hr. Bethlen — w rozmo-
wach z Mussolinim poruszymy
wszystkie  kwestje polityczne,
interesujące oba kraje, których
przyjaźń odegrywa poważną rolę
w zakresie zapewnienia normal-
nego iozwoju oraz pokoju w
środkowej Europie.

Wyniki konferencji morskiej.
Połowiczne wyniki konferencji morskiej.

się w początku przyszłego tygo-
dnia, wysunięta zostanie propo-
zycja, ażeby układy zawarte do-
tychczas, zostały podpisane i że-
by dalsze obrady konferencji zo-
stały odroczone, przyczem zazna-
czy się, że Francja, Włochy i
Wielka Brytanja będą się w dal-
szym ciągu starały o zawarcie
układu, pozostającego w harmonii
z układem zawartym przez Stany
Zjednoczone, Jeponję i Wielką
Brytanję. 2

We wtorek odbędzie się sesja
plenarna, prawdopodobnie ostat-
nia, w pełnym składzie, poczem
Briand i Grandi odjadą z Londy-
nu, zaś pozostali delegaci doko-
nają finalizacji układów.
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Wieczór Muzyki Polskiej
odbędzie się staraniem b. uczenie
gimn. im. Elizy Orzeszkowej dziś
w sobotę 12 b.m. o godz. 8 wiecz.

w lokalu tegoż gimnazjum.

Dochód przeznacza się na ko-
leżeńską kasę samopomocową. Po-
zostałe bilety do nabycia w kan-
celarji gimnazjum w godz. 10—12,
oraz przy wejściu.

rolka Hylwórnia (DUWia
WACŁAWA NOWICKIEGO

Wilno, ul. Wielka 30.

Wykwintna

Konfekcja
i Galanteria
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Rokowania angielsko-sowieckie.
LONDYN, 11.IV (Pat). W spra-

wie rokowań angielsko-sowieckich
donoszą z pewnych źródeł, że
prowadzone obecnie pertraktacje
dotyczą narazie modus vivendi w
sprawie obrotu towarowego, dzia-
łalności Torgpredstwa oraz niety-
kalności kilku wyższych urzędni-
ków sowieckich. Została wyłonio-
na komisja, składająca się z 12
rzeczoznawców po 6 z każdej
strony dla omówienia kwestji dłu-
gów i wzajemnych  pretensyj fi-

nansowych. Podpisanie modus
vivendi nastąpi prawdopodobnie
niedługo, przyczem podpiszą go
Henderson i Sokolnikow. Nato-
miast prace komisji 12 rzeczo-
znawców potrwajądłużej. Po pod-
pisaniu modus vivendi rozpoczną
się prawdopodobnie rokowania
w sprawie układu o rybołówstwie.
Przewidziana jest również wymia-
na not co do aktualności daw-
nych umów i traktatów.

Aresztowanie Rabinowicza przez G.P.U.
Grozi mu kara śmierci.

BERLIN, 11.4. (Pat.) Telegra-
phen Union donosi z Moskwy, że
dotychczasowy radca poselstwa
Z. $. S. R. w Kownie,
wicz, aresztowany został przez

Rabino-.

G. P. U. na granićy sowiecko ło-
tewskiej i odstawiony pod silną
eskortą do Moskwy. Grozi mu ka-
ra śmierci.

Rezruchy w indjach.
BOMBAY, 11.4 (Pat). — Przy

wczorajszem starciu z policją,
które miało miejsce w  sąsiedz-
twie trybunału, odniosły rany 22
osoby, w tem 10 policjantów.
Starcie nastąpiło w okoliczno-
ściach następujących: Kiedy ogło-
szony został wyrok, skazujący
osoby aresztowane podczas re-
wizji w gmachu kongresu na ka-

ry od 2 do 9 miesięcy więzienia,
zebrane dokoła tłumy usiłowały
obrzucić więźniów kwiatami.

Policja szarżowała wówczas,
aby rozpędzić tłum, lecz ze wszyst-
kich stron, z dachów okolicznych
domów i tramwajów posypały się
na nią wszelkiego rodzaju po-
ciski. W mieście panuje wielkie
podniecenie.

Wyrok w sprawie Grudzielskiego.
WARSZAWA, 11.4. (Pat). Sąd

Okręgowy ogłosił dziś wyrok w
toczącej się od 5-ciu dni spra-
wie Stefana Grudzielskiego, oskar-
żonego o sfałszowanie weksli na
sumę 7 tys. zł. oraz zabójstwo

byłego majora Kloba w Konstan-
cinie. Sąd wydał wyrok, skazują-
cy Grudzielskiego za fałszowanie
weksli na jeden rok więzienia i
za zabójstwo, popełnione w sta-
nie afektu — na 3 lata więzienia.

«Niemcy nie uznają nigdy wschodniego
Locarnab>

„Centrum“ niemieckie nie godzi się na wschodnie granice Rzeszy.
Zaborcze przemówienie Ks. Ulitzki.

Na wielkiem zebraniu partji
centrowej przemawiał m. in. po-
seł do Reichstagu, prałat (llitzka,
o polityce wschodniej Niemiec.
Po przyjęciu umów haskich—mó-
wił ks. prałat—Niemcy całą siłą
powinni zwrócić się ku wschodo-
wi. Mówca rozpatrywał szczegó-
łowo umowę likwidacyjną polsko-
niemiecką, przyczem podkreślił,
że duża mniejszość w stronnic-
twie „Centrum* nie mogła tej
umowy aprobować. Polityka Nie-
miec powinna okazać większą
aktywność na wschodzie i nie
zapominać o swojej ekspansji w
kierunku Rosji.

Niemcy nie uznają wschodnie-
go Locarna, a więc nie zgodzą
się nigdy na granice wschodnie,
ustanowione w Wersalu. To co
pod względem kulturalnym, go-
spodarczym i duchowym było
przez całe stulecia niemieckiem,
musi być napowrót dla niem-
czyzny odzyskane. Z tych wzlę-
dów należy jaknajbardziej umocnić
prowincje nadgraniczne wscho-
dnie.
W dalszym ciągu omawiał po-

seł UŪlitzka traktat handlowy z
Polską i wzywał do udzieleniy
jaknajintensywniejszej pomoca
Niemcom, mieszkającym w Polsce.

Podejrzana wizyta parlamentarzysty
angielskiego.

Jak donosiliśmy, bawi od ty-
godnia w Polsce członek parla-
mentu angielskiego, p. Mellon.
Należy on do partji pracy i stoi
blisko ministra Hendersona. Jest
to osobistość ciekawa. Przed
dwoma tygodniami w angielskiej
izbie gmin, interpelował Hender-
sona w sprawie położenia lud-
ności ruskiej w Małopolsce i w
sprawie zobowiązań międzynaro-
dowych polskich w tej mierze.

P. Melion zajechał nasamprzód
do Katowic, potem zjawił się we
Lwowie, gdzie go podejmowali
wyłącznie przedstawiciele Unda.
Mimo, że p. Mellon jest człon-
kiem komisji spraw zagranicznych
parlamentu londyńskiego i zna się
na formach, jednak nie uważał
za wskazane złożyć wizyty niko-

mu z przedstawicieli kół oficjal-
nych. (lndowcy we Lwowie pod-
czas jego dwudniowego pobytu
tak go odgrodzili od wszystkich,
że p. Mellon nie widział się z
nikim ze społeczeństwa polskie-
go. Może i — nie chciał. Zajmo-
wał się stosunkami wyłącznie
ukraińskiemi.

Ze Lwowa wyjechał do Kato-
wie i tam był obecny na proce-
sie Ulitza, który prowadził proces
apelacyjny w sprawie o pomoc
dezerterom w przemycaniu ich
do Niemiec.

Widać z tego, że należy się
w niedalekiej przyszłości liczyć z
nowemi interpelacjami antypol-
skiemi w parlamencie angielskim
w sprawach naszych mniejszości
narodowych.
m
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Śprawy rosyjskie.
ROSJA I POLSKA.

Charakter obecnego państwa
rosyjskiego i metody polityczne
rządów sowieckich nie pozwalają
na zbyt wysoki stopień zaufania
w stosunku sąsiadów do niego.
Z drugiej strony, system rządów
panujących w Polsce, o ile go
systemem nazwać można, nie
pozwolił na nakreślenie i utrwa-
lenie jakiejś wyraźnej, logicznej
linji naszej polityki na wschodzie.
Konia z rzędem temu, kto się
podejmie jasno wyłożyć, jakie
mają zamiary Sowiety względem
Polski lub Polska względem So-
wietów.

Sfera stosunków  polsko-so-
wieckich to niesłychanie mętna
woda: nic też dziwnego, że roz-
maite obce i wrogie nam intere-
sy usiłują w tej wodzie ryby ło-
wič.

Konieczną jest rzeczą zdobyć
się na pewien wysiłek w kierun-
ku przeczyszczenia tej sadzawki.
Do tego potrzebne są dwa na-
rzędzia: zdrowy sens i elemen-
tarna uczciwość. Mówimy, natu-
ralnie, o samych sobie, bo prze-
cie sąsiedzi nasi nie proszą nas
o nauki polityczne.

Mamy na wschodzie do czy-
nienia z Rosją, która jest rzeczą
trwałą, i z jej dzisiejszemi rząda-
mi, które są przemijającemi. Chcąc
mieć wyraźny stosunek do rzą-
dów sowieckich, trzeba przede-
wszystkiem wiedzieć, jaką się ma
linję polityczną względem Rosji.

Niestety, przez dziesięć lat
istnienia naszego odbudowanego
państwa, nie zrobiliśmy ani kró-
ku naprzód na drodze wyjašnie
nia sobie naszej sytuacji i naszych
zadań na wschodzie. Sprawę tę
zrobiliśmy kwestją walki obozów,
w której, zamiast dążyć do po-
stępu myśli, pracuje się wiele
nad jej obniżeniem, zwulgaryzo-
waniem, nad znalezieniem haseł,
któreby przemawiały skutecznie
do najgłupszych.

To, zresztą, robi się oddawna,
to się robiło na szereg lat przed
wojną światową, czego wynikiem
było owo fatalne rozbicie Polski
w chwili, kiedy jej losy się de-
cydowały.

Wynikiem tego jest, że w
umyśle przeciętnego Polaka nie-
ma tak ciemnego zagadnienia,
jak zagadnienie rosyjskie. Tym-
czasem, w zakresie naszej poli-
tyki zewnętrznej jest to zagadnie-
nie, nad którem trzeba pracować
najwięcej.

Mamy dwóch wielkich sąsia-
dów: Niemcy i Rosję. Niemcy,
pomimo katastrofy wojennej, przez
którą przeszły, to wielkość bar-
dzo określona i ich stosunek do
nas jest bardzo wyraźny i zrozu-
miały dla każdego Polaka, który
ma pod czaszką substancję, za-
sługującą na miano mózgu. Na-
tomiast Rosja przechodzi epoko-
wej doniosłości przewroty, Czy-
niące ją wielkością bardzo zmien-
ną. wywołujące rewolucyjne zmia-
ny w jej położeniu i wywracające
do dna jej politykę. Nie mam tu
tyle na myśli jej przewrotów we-
wnętrznych, ile niesłychanie do-
niosły przewrót w jej położeniu
zewnętrznem, który się rozpoczął
już w końcu zeszłego stulecia, a
który dla nas pociągnął za sobą
epokowe skutki. Osiągnęliśmy je
dzięki temu, żeśmy w nielicznej,
coprawda, sferze ten przewrót
w €zas jako tako zrozumieli.

Żeby go należycie unaocznić,
musimy zrobić wycieczkę w prze-
szłość.

Trzeba pamiętać, że jeszcze
kilka stuleci temu między Azją a
Europą, prawie od Pacyfiku aż
do stóp Karpat, ciągnął się step
eurazjatycki,z którego perjodycz-
nie wylewały się hordy najeźdź-
ców na Europę i naAzję. Wschod-
nim Słowianom,z których później
wyrósł naród rosyjski, przypadła
rola założenia państwa na euro-
pejskim końcu tego stepu, na sa-
mym jego progu, państwa, które
musiało z konieczności rozegrać
wałkę ze stepem. Pierwsza próba,
Wielkie Księstwo Kijowskie, tę
walkę przegrało: step je zniszczył.
Natomiast druga próba, Moskwa,
odniosła zwycięstwo nad stepem
i szybko go podbiła, poczem po-
prowadziła jego likwidację: stwo-
rzyła policję stepu w postaci ko-

zaków, zaczęła go przecinać dro-
gami, wreszcie go kolonizować,
a żywioły stepowe asymilować.
Step jeszcze dziś istnieje, są na
nim jeszcze koczownicy, ale
można powiedzieć, że już w XVII
stuleciu był zlikwidowany, jako
siła, mogąca wytwarzać wielkie
hordy i grozić najazdami pobli-
skim cywilizacjom.

| myśmy prowadzili długą wal-
kę z tym stepem, ale trzeba
stwierdzić, że zlikwidowała go
Moskwa, że ona przedewszyst-
kiem zniosła to wielkie niebez-
pieczeństwo i tym sposobem
odegra'a ogromną rolę w  dzie-
jach Europy i Azji.

Likwidacja stepu doprowadziła
Moskwę aż do brzegów Oceanu
Spokojnego.

Zajęcie stepu i złamanie jego
potęgi dało Rosji nowe polože-
niei otworzyło przed nią nowe
widoki.

Step, miast niebezpieczeństwa,
stał się dla niej osłoną od połud-
nia i od wschodu. Korzystając z
tej osłony, zwóciła ona swą
energję na zachód. Rozpoczął
się okres europejski polityki Rosji:
zaczęła przeć ku Baitykowi i
morzu Czarnemu, poprowadzi:a
okrawanie Turcji, złamała potęgę
Szwecji, zagarnęła Polskę, zajęła
stanowisko jednego z głównych
mocarstw europejskich.

Jednocześnie  urządzała się
coraz lepiej na całym obszarze
podbitego stepu, doszła w tej
robocie do przeciwnych jego
brzegów i zaczęła się po za nie
przelewać, zagarniać ziemie osiad-
łe, z drugiej jego strony leżące:
Krym, Kaukaz, Azję Środkową,
hrzegi Pacyfiku. Zetknęła się bez-
pośrednio z wielkiemi państwami
Azji. Ukoronowaniem jej postę-
pów w tym kierunku było zbudo-
wanie kolei syberyjskiej i otwar-
cie sobie niezamarzających por-
tów na Oceanie Spokojnym.

To wywołało przewrót w jej
położeniu, którego doniosłości
na razie nie oceniono.

Zamiast złamanego w swej
potędze, biernego stepu, który
stanowił dla niej dogodną osłonę,
stanęła oko w oko z wielkiemi,
na mocnych podstawach oparte-
mi, staremi cywilizacjami, z Ja-
ponją i Chinami, z których pierw-
sza znajdowała się w momencie
niesłychanie intensywnej pracy
reorganizacyjnej, przerabiającej ją
na pierwszorzędną potęgę. Wynik
spotkania był ten, że w r. 1904-5
poniosła sromotną klęskę.

Na wschodnich granicach jej
rozległego obszaru, będących do
owego czasu bezpieczną dla niej
osłoną, zjawiło się największe dla
niej niebezpieczeństwo. Był to
straszny cios dla jej polityki za-
chodniej, europejskiej. Po klęsce
na Dałekim Wschodzie zaczyna
szybko opadać jej znaczenie na
Zachodzie: wpływy jej znikają
nawet z półwyspu bałkańskiego
i z Konstantynopola, gdzie do
niedawna miała pierwszorzędną

pozycję.
Dla Polski wtedy otwarły się

widoki wyzwolenia. Niestety, nie-
wielu umniało je dojrzeć. Jeszcze
mniej było takich, którzy zrozu-
mieli potrzebę szybkiego zrewi-
dowania dawnego stosunku do
Rosji, wyciągnięcia należytych
konsekwencyj z nowego położe-
nia, w którem się znalazła. Nie-
wdrożonym do politycznego my-
ślenia ciągle się zdawało, że to
ta sama Rosja, taka same potę-
ge, ciążąca nad losami Polski, i
gotowi byli w o wiele grožniej-
szą niewolę się sprzedać, byle się
uwolnić od rosyjskiej, której dni
już były policzone.

Z tego epokowego przewrotu
w położeniu Rosji, historja wycią-
gnęła konsekwencje o wiele szyb-
ciej i o wiele radykalniej, niż kto-
kolwiek się spodziewał.

Likwidacja polityki  europej-
skiej Rosji, wyraziła się nietylko
w odbudowaniu Polski, ale w cał-
kowitem prawie odcięciu Rosji
od Bałtyku.

(dokończenie nastąpi).

 



 

PAŃSTWO, NARÓD
A KLIKA.

Zwrócenie przez p. Wł. Jeś-

mana orderu „Poloniae Resti-

tutae” zrobiło wrażenie w kołach

sanacyjnej konserwy; czują, że

co było między nimi uczciwego,

moralnie nieposzlakowanego, o0-

puszcza ich szeregi, w których

pozostaną niebawem już tylko

płatni kondotjerzy.

Do żywego zaniepokojony tem

p. Cat ze „Słowa* poświęca p.

Jeśmanowi dłuższy artykuł, przy-

pomina bardzo słusznie drama-

tyczną scenę Z sienkiewiczow-

skiego „Potopu”, kiedy to woje-

wodzie wiłeńskiemu, Januszowi

Radziwiłłowi, oficerowie jego, wy-

mawiając posłuszeństwo, ciskali

buławy pod nogi — poczem z

właściwym sobie łobuzerskim tu-

petem poucza łaskawie zasłużo-

nego i wiekowego obywatela o

tem, co właściwie oznacza „Po-

lonia Restituta".

P. Jeśman — zdaniem publi-

cysty ze „Słowa” — „nie rozu-

mie co znaczy nazwa tego orde-

ru“. A więc nazwa ta ma ozna-

czać „radość ze zmartwychwsta-

nia Polski, więc ma na myśli

nie narodowość polską, a pań-

stwo polskie". Z czego wynika,

że prawo do orderu posiadają

nie tylko ci, którzy dobrze się

zasłużyli dla polskości, ale rów-

nież ci, którzy pracują dla roz-

woju białoruszczyzny, niemczyzny,

litewskości, słowem wszystkich

nacyj, wchodzących w skład pań-

stwa polskiego.

ldeologja szczególna, można-

by ją nazwać ideologją karczma-

rza, dla którego wszyscy goście,

którzy znajdują się w jego za-

jezd ym domu, są równi, tylko

on,gospodarz jest dla wszystkich

uniżonym sługą.

P. Jeśmana, który jako „szla-

chcic slonimski“, nie podziela ta-

kiego poglądu, p. Cat posądza w

zakończeniu swego artykułu o...

„rozstrój nerwowy".

Nie jesteśmy upoważnieni wy-

stępować w obronie p. Jeśmana,

który niewątpliwie sam „po szla-

checku* potrafi się obronić, w

danej sprawie bardziej nas obcho-

dzą motywy, dla których p. Jeś-

man zwrócił order, ogłaszając o

tem w liście otwartym, zamiesz-

czonym przed kilku dniami także

w „Dzienniku*.

Naszem zdaniem 'p. Jeśman

nieco za wązko potraktował spra-

wę, wysuwając jedynie kwestję

białoruską — niestety, nasza dzi-

siejsza rzeczywista rzeczywistość

obfituje do tego stopnia w różne

podobne i gorsze sprawy, że

człek uczciwy nie tylko oznak!

„Odrodzonej Polski*, która w

zasadzie powinna być honorową

— ale niemal samej nazwy „Po-

laka" poczyna się wstydzić przed

światem.

Nie chodzi też o to, czy order

„Polonia Restituta* należy się za

zasługi dla „narodowości

polskiej* czy też dla „państwa

polskiego" — w naszem pojęciu

jest to jedno i to samo — grunt

w tem, że order ten ostatniemi

laty rozdawany jest masami wy-

łącznie za zasługi...dla jednostek,

dla kliki lub partji.
Nie tylko w sprawie rozdaw-

nictwa orderu—w znacznie waż-

niejszych, najźżywotniejszych spra-

wach, Polską dzisiejszą kieruje

ani myśl narodowa, ani też

państwowa—kieruje nią am-

bicja jednostki i drapieżna chci-
wość kliki, żerującej bezwstydnie

na tej ambicji.

Kto należy do kliki, ten cie-
szy się całkowitą bezkarnością,

na tego spada deszcz orderów,

dostojeństw, grubo płatnych po-

sad, subwencyj, koncesyj...

Żłopiąc z pełnego koryta, uwa-

żają, że każdy, co nie chce z

niemi dzielić tej luksusowej

uczty, cierpi chyba na „rozstrój

nerwowy”.

Na szczęście są jednak tacy

których nie nęci miejsce przy

korytku, których palą na pol-

skiem sumieniu korony i or-

dery, więc je wolą zdjąć z

piersi — jak to pierwszy uczynił

bohaterski ks. Panaś. P. Wł. Jeś-

man zapewne nie jest ostatnim.

Spróbujcz
a „lale będziesz pijał

ži-DBATE LIDIONA

Gospodarka kanalizacyjno-wodociągowa magistratu

Czwartkowe posiedzenie Rady
Miejskiej, o któremwczoraj mie-
liśmy możność podać tylko krót-
ką wzmiankę, było całkowicie po-
święcone sprawie gospodarki ka-
nalizacyjno - wodociągowej Magi-
stratu.

Sprawa ta jest już w Wilnie
poniekąd znana z licznych arty-
kułów dziennikarskich jej poświę-
conych, jak również ze sprawo-
zdań z poprzednich posiedzeń
Rady Miejskiej.

Podstawą do dyskusji, było
sprawozdanie radzieckiej Komisji
rewizyjnej. Komisja rewizyjna, po
bardzo dokładnem i ścisłem zba-
daniu sprawy, doszła do wniosku,
że wskutek wadliwości gospodar-
ki w kanalizacji i wodociągach,
miasto poniosło stratę w wysoko-
ści około ćwierć miljona złotych.

Sprawozdanie Komisji
rewizyjnej.

Komisja rewizyjna, do której
wchodzili przedstawiciele wszyst-
kich ugrupowań Rady Miejskiej,
stwierdziła, że braki i nieporządki
w gospodarce kanalizacyjno-wo-
dociągowej, uwydatniły się w spo-
sób następujący:

a) w braku ścisłych regulami-
nów, ujmujących kompetencję i
wzajemny stosunek, oraz granice
odpowiedzialności poszczególnych
organów i władz na robotach,

b) w tolerowaniu przez zwierz-
chnictwo przekraczania przez kie-
rownika gospodarczego swych
kompetencyj i ignorowania przez
niego zarządzeń czynników odpo-
wiedzialnych fachowo,

c) w tolerowaniu przez zwierz-
chnictwo osobistych- tarć pomię-
dzy odpowiedzialnemi osobami
na robotach, jak również tarć po-
między grupami robotników, któ-
re się ujawniły najwięcej podczas
zajść na robotach na ulicy Nowo-
gródzkiej 16 października 1929 r.

Celem ustalenia, czy stwier-
dzone braki i nieporządki nie
wpłynęły ujemnie na kosztowność
robót i ewentualnie w jakim sto-
pniu, Komisja rewizyjna zajęła się
badaniem kosztów robocizny na
tych robotach.

Wobec tego, że, jak się oka-
zało, Sekcja Techniczna nie po-
siadała analizy cen, niezbędnej
jako podstawy do oceny koszto-
wności robót, analiza taka, z
uwzględnieniem wszystkich od-
miennych warunków i wyjątko-
wych okoliczności, w jakich ro-
boty te były przeprowadzone, zo-
stała opracowana na żądanie Ko-
misji rewizyjnej przez Sekcję Te-
chniczną, pod kierunkiem zapro-
szonych rzeczoznawców i na jej
podstawie zostały obliczone nor-
malne koszta robót na poszcze-
gólnych odcinkach za okres od
1.1 1927 r., do 1.X 1929 r. — dla
kanalizacji i od 1.IV 1928 r. do
4.VII 1929 r. — dla wodociągów.

Wyniki tej pracy zostały prze-
dłożone pod względem analizy
cen — Komisji Technicznej, zaś
pod względem samego sposobu
obliczeń — Sekcji Technicznej.

Zestawienie porównawcze rze-
czywistych kosztów robociżny na
robotach kanalizacyjnych z kosz-
tami, otrzymanemi przez analiżę
cen według Rocheforta, wykazało
co następuje:

1) strata na kosztach
robocizny na robotach kanaliza-
cyjnych za cały zbadany czas,
t. j. od 1,l 1927 r. do 1 X 1929r.
sięga sumy 204.319 zł., co stano-
wi 32.58, w stosunku do norm
Rocheforta, po dodaniu do nich
6,5 /„ na świadczenia społeczne
(K. Ch. i F. B.) i 27/, na rozpo-
częcie robėt,

2) w okresie zimowym 1927 r.
(przy poprzednim  Magistracie)
roboty te dały oszczędności
8.478 zł., czyli 10,5 „ w stosunku
do Rocheforta, zaś letnie roboty
tegoż roku dały już deficytw wy-
sokości 3.240 zł. czyli 3,5* „,

3) po przejęciu prowadzenia
robót przez Magistrat obecny de-
ficyt stale się zwiększał, sięgając
w okresach letnich 34, i 42%,
w zimowych zaś 47/, i 82%,
przyczem deficyt za czały czas
prowadzenia robót przez obecny
Magistrat, t. j. od jesieni 1927 r.
do jesieni 1929 r. stanowi 209.557
zl. czyli 46“ „„

4) deficytowošė robėt kanali-
zacyjnych w okresie letnim 1929 r.,
czyli po uchwałach Komisji Tech-
nicznej z 23 kwietnia 1929 r., w
porównaniu z latem roku po-
przedniego jest znacznie większą,
a mianowicie około 42'„w 1929r.
zamiast 34/, w 1928 r. Na okres
letni 1929 r. przypada z ogólnego
deficytu około 41.000 zł.

Zestawienie porównawcze rze-
czywistych kosztów robocizny na
robotach wodociągowych z kosz-
tami, otrzymanemi przez analizę
cen według Rocheforta wykazało,
że strata na robotach wodocią-
gowych za cały zbadany czas
(1,1V 1928 r. — 4.VII 1929r.)się-
ga sumy 43.514 zł, co stanowi
40,9 /, w stosunku do norm Ro-
cheforta po dodaniu do nich 107/,
na ubezpieczenie społeczne-i na
rozpoczęcie robót.
W odpowiedzi na sprawozda-

nie komisji rewizyjnej zawierają-
ce zupelnie konkretne zarzuty

samej *

przed sądem Rady Mieiskiel.
wobec sekcji technicznej,
gistrat dał urzędowe a kėnis,
które jednak nie obalało bynaj-
mniej twierdzeń komisji rewizyj-
nej, tylko w sposób ogólnikowy
wskazywało na okoliczności łago-
dzące, które miały usprawiedli-
wić braki. Trzeba zaznaczyć, że
wyjaśnienie Magistratu nie zostało
zawczasu rozesłane radnym. Do-
piero na samem _ posiedzeniu
radni mieli możność z nim się
zaznajomić.
W swem wyjaśnieniu Magistrat

wskazywał głównie na stronę
społeczną zagadnienia robót miej-
skich.

Apel prezydenta miasta.

Na początku dyskusji prezy-
dent miasta Folejewski zwrócił
się do radnych z apelem, żeby
utrzymali dyskusję na należytym
poziomie. Apel ten odniósł sku-
tek o tyle, że do czasu, aż za-
brał głos radny P. P. S. p. Stą-
žowski dyskusja byla šcišle rze-
czowa i spokojna.

Charakter dyskusji.

Niestety radny Stąžowski za-
początkowal popisy przed ga-
lerją, a jego towarzysze partyjni
dzielnie mu sekundowali. Mieli
nawet, jeżeli chodzi o galerję,
duże powodzenie. Już od kilku
posiedzeń stało się zwyczajem,
że galerja, wbrew wszelkim zasa-
dom prowadzenia obrad, wolno
wyrażać swój stosunek do prze-
mówień poszczególnych mówców.

Radni P. P. S. byli przez galerję,
najwidoczniej specjalnie zorgani-
zowaną, obdarzani hucznemi okla-
skami.

Dyskusja była bardzo prze
wlekła, "w pewnych  momen-
tach kręcono się w kółko,
powtarzano niepotrzebnie rzeczy
już wypowiedziane i dobrze
wszystkim radnym znane. Było
to skutkiem swoistej tendencji
osoby i ugrupowania najbardziej
w rozstrzygnięcia sprawy zainte-
resowanych.

Gdyby szef sekcji technicznej
wice-prezydent Czyż zechciał na
początku dyskusji wyjawić, swój
stosunek do postawionych mu
przez komisję rewizyjną zarzu-
tów, gdyby koło PPS. w obronie
swego towarzysza zechciało za-
brać głos na początku posiedze-
nia, to dyskusja nie byłaby tak
przewlekła, bo byłaby odrazu
podstawa do oceny argumentów
za i przeciw.

P. Czyż i P. P. S. obrali inną
taktykę—najpierw zmęczyć prze-
ciwników, a dopiero później, już
nad ranem, zarzucić ich kontrar-
gumentami, — które po nieprze-
spanej nocy, trudno będzie na-
tychmiast odparować.

Wskutek tej nigdzie w życiu
publicznem niepraktykowanej tak-
tyki posiedzenie trwało do białe-
go dnia.

Pierwszy zabrał głos w dy-
skusji przewodniczący chrześci-
jańsko-narodowego koła radnych
prof. Komarnicki.

Przemówienie prof. Wacława Komarnickiego na posiedzeniu
"_ Rady Miejskiej w dniu 10 bm.

Szanowni Panowie Radni!

W zarządzie każdego miasta
sekcja techniczna ze względu na
inwestycje miejskie, odgrywające
we współczesnem życiu miejskiem
tak ważną rolę, posiada szczegól-
ne znaczenie.

Tem większe znaczenie Sekcja
Technicznej Magistratu musi mieć
w Wilnie, ponieważ miasto nasze
szczególnie zapóźnione jęst w
swym rozwoju pod względem za-
spokojenia elementarnych  po-
trzeb ludności. Przed kierownic-
twem Sekcji Technicznej leży
wielkie i wdzięczne pole  działa-
nia. Nie neguję, że wykonanie tego
zadania łączy się z wielkiemi tru-
dnościami, jeżeli zważy się z je-
dnej strony ogrom zadań az dru-
giej ograniczone środki, jakie ma
do rozporządzenia nasze miasto.
Tem oględniejszą, bardziej ostroż-
ną, planową i oszczędną musi
być praca Sekcji.

Jesteśmy u schyłku trzeciego
roku działalności dzisiejszej Rady
Miejskiej.

Oto mamy przed sobą spra-
wozdanie Komisji rewizyjnej z do-
konanej rewizji robót wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. Sprawozda-
nie to odnosi się do calego okre-
su obecnej Rady i Magistratu.
Jest to bilans wybitnie ujemny.
Komisja rewizyjna stwierdza w
swem sprawozdaniu szereg bra-
ków i nieporządków, dezorgani-
zację, i wypływającą z tego sta-
nu rzeczy nadmierną kosztowność
robót. Komisja rewizyjna według
obliczeń Komisji Techniczej ustala
deficytowość samej robocizny na
robotach kanalizacyjnych od 11
1927 r. do 1/X 1929 r. na204.319zł.,
licząc przytem bardzo względnie,
co wynosi 32,58, strat wedłng
analizy cen. Roszefora. W dziale
robót wodociągowych strata na
robociźnie za cały zbadany czas
od 11V 1928 r. do 4VII 1929 r.
sięga sumy 43.514 zł. co stanowi
40,9*/, w stosunku do norm Ro-
szefora.

Rzecz charakterystyczna, że
jak stwierdza komisja rewizyjna
w swem sprawozdaniu przy po-
przednim Magistracie roboty ka:
nalizacyjne dały oszczędności
8.478 zł. czyli 10,5 proc. w sto:
sunku do Roszefora, zaś letnie
roboty tegoż roku, w czasie któ-
rych nastąpiła zmiana Rady i Ma-
gistratu, dały już deficyt w wyso-
kości 3.240 zł. czyli 3,5 proc.
Po przejęciu prowadzenia robót
przez Magistrat obecny deficyt
stale się zwiększał, sięgając w
okresach letnich 34 pre. i 42 prc.,
w zimowych zaś 47 proc. (rok
1927-8) i 82 proc. (rok 1929).

Również i w innym dziale tej-
że sekcji, w dziale budownictwa
na innych posiedzeniach Rady
Miejskiej stwierdzaliśmy, na pod-
stawie badań komisji rewizyjnej,
wyniki ujemne—straty miasta.

Na jednym tak stosunkowo
niewielkim objekcie, jak szkola
w Kuprjaniszkach, straty wynoszą
kilkadziesiąt tysięcy zł, a przy-
tem zbudowano rzecz nienadają-
cą się do użytku. Koszta wysokie,
wyniki marne.

Ten smutny bilans prac Sekcji
Technicznej wywołuje mimowoli
w pamięci naszej pierwsze mie-
siące istnienia tej Rady, a wraz
z niemi te szerokie plany inwe-
stycji, które na posiedzeniach
Rady Miejskiej jesienią i zimą
1927-8 r. roztaczał nowy
Sekcji Techn. p. wice-prezydent
Witold Czyż. Mieliśmy wykresy,
przekroje, domy i domki na pa-
pierze, pałac higjeny, piekarnie

'

szef,

mechaniczne, nowoczesne rzeźnie
11416 d

Do planów tych nasze Kolo
odnosiło się sceptycznie, bo nie-
dość jest mieć piękne zamiary,
trzeba móc je wykonać i umieć
je wykonać.

Rzecz znamienna, iż gospo-
darka komunalna w rękach socja-
listów wydaje wszędzie nietylko
w Polsce, ale i zagranicą ten sam
wynik: jest bardzo kosztowna.

Trzeba zaznaczyć, że normy
Roszefora ministerstwo robót pu-
blicznych uważa za zbyt wygóro-
wane i zabrania obecnie je sto-
sować; przy najgorszych warun-
kach można roboty wykonać o
10 proc. taniej, prowadząc zaś
roboty sposobem akordowym do
50 proc.

Dla  usprawiedliwienia strat
miasta nie można powoływać się
na charakter tych robót, jako
sposobu walki z bezrobociem.
Rzekomo miano zatrudniać ele-
ment niefachowy bezrobotnych,
w rzeczywistości jednak, wskutek
specjalnych stosunków, jakie się
wytworzyływ sekcji technicznej,
o czem będę mówił dalej, ogrom-
na większość pracujących na ro-
botach wodociągowo-kanalizacyj-
nych była zatrudnioną w ciągu
kilku lat, a więc nie można ich
uważać za element niewykwalifi-
kowany. Są to „zawodowi bezro-
boczy”.

Gdzie więc należy szukać przy-
czyny tych strat, które poniosło
miasto na robotach wodociągowo-
kanalizacyjnych? " Jednomyślna
opinja tych wszystkich organów
rady miejskiej, które tę sprawę
badały, wskazuje źródło .tych
strat w brakach organizacji.

+ „Braki te — czytamy w spra-
wozdaniu podkomisji do rewizji
robót wodociągowo - kanalizacyj-
nych, wpłynęły na znaczne pod-
niesienie się, w porównaniu z
okresem poprzedniego Magistratu,
nieróbstwa, co się ujawniło w
znacznem zmniejszeniu się wy-
dajn ści pracy robotników". Kto
ponosi odpowiedzialność za de-
zorganizację robót? Oczywiście,
kierownictwo techniczne robót
p. p. inż. Sokołowskii Doboszyń-
ski nie stanęło na wysokości za:
dania, ale zachodzi pytanie czy
wina ich jest wyłączna?

I tutaj, w tym właśnie punkcie
ujawnił się ujemny wpływ na kie-
rownictwo p. wice-prezydenta Czy-
ża. Pozbawił on kierownictwo fa-
chowe należnego autorytetu i
samodzielności.

Czytamy w zeznaniu
Doboszyńskiego, złożonem pod-
komisji rewizyjnej: „na stanowi-
sku kierownika robót wodociągo-
wo kanalizacyjnych pracuję od-
dawna. Do 1928 roku miałem
prawo na robotach dysponować
samodzielnie, oraz robotników
przyjmować lub zwalniać. Obec-
nie tego prawa nie mam. Gdy pa-
ię lat temu na skutek braku pra-
cy, zwolniłem 30 robotników, to
na drugi dzień ci sami robotnicy
byli przez p. Czyża przyjęci z
powrotem,bez mojej wiedzy..."

„Poprzedni mój pomocnik
inż. Witort, naskutek tarć z p.
Czyżem, podał się do dymisji,
którą przyjęto... Po ustąpieniu
p. Witorta zaproponował p. Czyż
na stanowisko pomocnika admi-
nistracyjnego p. Waligėrskiego“.

Waligórski „gdy pracę poznał,
przestał liczyć się ze mną...“
„Waligórski działał coraz więcej
agresywnie, ja zaś na to należy-
cie reagować nie moglem, bo

p. inż.

on się cieszył pełnem zaufaniem
p. Czyża.

Również p. inż. Sokołowski
zeznał: „inż. Doboszyński faktycz-
nie kierownikiem robót nie jest"...
„Wszyscy wiedzieliśmy, że Wali-
górski jest zaufaną osobą p.
Czyža“.

Na podstawie tych zeznań
stwierdzić można, że p. Czyż
wprowadził zamęt do kierowni-
ctwa robót i sparaliżował wpływy
fachowców przez swego zaufane-
go p. Waligórskiego. Ten zaś stał się
faktycznym kierownikiem robót,
choć nie miał po temu żadnych
kwalifikacyj. Winą pp. Sokołow-
skiego i Doboszyńskiego było to,
że tym wpływom ulegli.

Dalsza dezorganizacja robót
wynikła z powodu uprzywilejowa-
nego stanowiska, jakie dzięki pp.
Czyżowi i Waligórskiemu uzyskał
Związek robotników budowlanych,
znajdujący się pod wpływem
PES

O Związku mówi w swych ze-
znaniach p. inż. Doboszyński:

„Związek wywierał coraz więk-
szy wpływ na robotach i zwracał
się we wszystkich sprawach bez-
pośrednio do p Czyże... Nadzorcy
z obawy przed Związkiem, niero-
bów nie odnotowywali. Robotnicy
wyrzucali dziennie zamiast 10 ciu
metrów sześciennych — 3, 2, I,
a nawet i '/, metra.

„Na robotach decydował o
wszystkiem Związek. Na wszelkie
moje próby reagowania dozna-
wałem ze strony związku najroz-
maitszych przykrości.

Niedawno przyszli do mnie
dwaj robotnicy z meldunkiem, że
na robotach dozorcy stale piją.

Powiedziałem o tem p. Czyżo-
wi. Skutek tego meldunku był
taki, że pijaków przeniesiono na
jeden dzień na inne roboty, a
potem wzięto z powrotem.

„Związek w większości wy-
padków występował nie tylko w
obronie swoich spraw ekonomicz-
ny'h, lecz poruszał również i
sprawy do niego nie należące,
wzmacn'ając w ten sposób swój
wpływ na całokształt robót.
Przedtem nadzorcy robót do
Związku nie należeli nigdy, obec-
nie zaś, pod groźbą wydalenia,
do Związku wszyscy się zapisali
i już, jako związkowcy, nie mogli
wysuwać swych wymagań do
robotników, jak również i ściśle
wykonywać otrzymane od kie-
rownictwa robót zlecenia".

Redukcję na robotach prze-
prowadzał związek, co potwier-
dzają zeznania licznych robotni-
ków i dozorców.
W ten sposób pod opieką p.

Waligórskiego i protektoratem
p. Czyża nastąpiła dezorganizacja
robót i komple na na nich anar-
chja. Stało się to zaś dlatego, że
chodziło o pupilėw z P. P. S.
Względy partyjne przeważyły nad
interesami miasta.

Wyżej opisany stan rzeczy był
przez p. Czyża tolerowany pomi-
mo zwracania na to jego uwagi
ze strony odpowiednich organów
Rady Miejskiej.

Koło nasze do tej sprawy
ustosunkowuje się wyłącznie rze-
czowo. Znajdując się w mniej-
szości w tej Radzie możemy tyl-
ko wskazywać na zło, nie od nas
zależy naprawa stosunków. To też
rozwiązanie obecnej Rady Miej-
skiej w czasie najbliższym i za-
rządzenie nowych wyborów uwa-
żamy za najbardziej radykalny i
jedynie skuteczny środek na-
prawy.

Stanowisko żydów.
W imieniu koła żydowskiego

zabrał głos radny poseł Wy-
godzki, który zaznaczył, że
radni żydzi nie mają żadnego
celu politycznego w zwalczaniu
magistratu jednakowoż nie mo-
gą patrzeć obojętnie na takie
rzeczy, jak nieudane asfalty,
szkoła w Kuprjaniszkach, wreszcie
sprawa gospodarki wodociągowo-
kanalizacyjnej, co do której trzy
komisje orzekły, że jest wadliwa.
Radny Wygodzki stwierdza nie-
dołęstwo gospodarki sekcji tech-
nicznej.

Fachowe wyjaśnienia inż.
Kubilusa.

Radny koła chrześcjańsko-na-
rodowego inż. Kubilus oświetlił
sine ira et studio zarzuty komi-
sji rewizyjnej. Inż. Kubilus pod-
kreślił, że zarówno komisja tech-
niczna, jak i rewizyjna rozpoczęły
swą pracę przed rokiem w atmo-
sferze życzliwej w stosunku do
szefa sekcji technicznej. Rzeczo-
znawcy, którzy badali koszt ro-
bót kanalizacyjno-wodociągowych
również stosowali normy bardzo
łagodne. Wyrazem dużej pobłażli-
wości było już stosowanie do
obliczeń tablic Rocheforta, które
według panującej dziś opinji są
w stosunku do normalnych kosz-
tów zbyt wysokie. Pozatem bio-
rąc pod uwagę ciężkie warunki
wynikające z przyczyn natury
społecznej, rzeczoznawcy poszli,
aż tak daleko, że zmniejszyli o
66 proc. normę pracy wymaganą
od robotnika.

Jeżeli więc rzeczoznawcy byli
niešcišli, to tylko na korzyść
sekcji technicznej.

Pierwsze wystąpienia
obrony.

W obronie gospodarki sekcji
technicznej wystąpili radni P.P.S. 2
prof. Ehrenkreutz i Stąžowski.
Prof. Ehrenkreutz mówił o trud-
nościach prowadzenia robót i
wskazywał na to, że roboty kana-
lizacyjno-wudociągowe są przede-
wszystkiem akcją społeczną. Prze-
mówienie prof. Ehrenkreutza nie-
stety było oklaskiwane przez tłum
na galerji. Drugim pociskiem
obrony było przemówienie radne-
go PPS. posła Stążowskiego.

P. Stążowski, jak zwykle, mó-
wił nie do rzeczy. P. Stążowski
niczemu nie wierzy. Dyskwalifi-
kuje „niżinierów*, który według
jego światłej opinji są nic nie
warci. Kwestjonuje cyfry oparte
na „ich“ Rochefort'ie. (Oczywiście
Rochefort'a wymyślili „endecy*).
Mówi coś o Polsce analfabetów
i porusza cały szereg innych rze-
czy, nie mających nic wspólnego
z omawianą sprawą.

Na właściwe tory.
Przemówienia radnych P. P.'S.

były próbą zagmatwania dyskusji
przez zwekslowanie jej na inne
tory.

Zauważył to w powtórnem
przemówieniu radny prof. Komar-
nicki wskazująć na właściwy te-
mat, którym Rada Miejska po-
winna się zajmować. P. Komar-
nicki wskazał, że należy dać od-
powiedź na pytania, postawione
24 sierpnia 1929 roku przez wy-
dział prawny magistratu, miano-
wicie: 1) Kto jest winien stwo-
rzenia nienormalnych stosunków
w sekcji technicznej, 2) kto wi-
nien, że mimo wyraźnego żąda-
nia komisji technicznej, stosunki
te nie zostały naprawione i 3)
czy słuszne są wnioski wydziału
prawnego wsprawie zajść na ro-
botach kanalizacyjo-wdociągowych

Stanowisko sanacji.
Przedstawiciel ugrupowań sa-

nacyjnych, p. inż. Jensz, stwier-
dza, że p. vice prezydent Czyż
przed rokiem obiecał uporządko-
wać stosunki w sekcji technicz-
nej, jednak tego nie uczynił. Po-
za tem p. Jensz stwierdził, że
ceny, stosowane przez sekcję
techniczną, były wygórowanei
wskulek tego miasto poniosło
straty.

Dalsze przemówienia.
- Nie sposób streszczać wszyst-

kich przemówień, bo było ich
zbyt dużo. Niektóre, jak przemó-
wienia p. Czernichowa były na-
wet bardzo ciekawe pod wzglę-
dem formy, jednakowoż ze wzglę-
gu na rozmiary pisma musimy
się ograniczyć tylko do podkre-
ślenia przemówienia radnego Ra-
fesa (Bund), który przewodni-
czył podkomisji dla zbadania
gospodarki sekcji technicznej
P. Rafes wskazał na to, że nie
jest fachowcem w sprawach tech-
nicznych. Musiał przyjąć na wio-
snę to, co mu dali fachowcy.
Jednakowoż jeżeli zdania fachow-
ców były błędne, to magistrat
wciągu roku miał czas je spro-
stować Jeżeli tego nie zrobił,
to, stąd należy wysnuć wniosek,
że fachowcy się niz omylili. P.
Rafes uważa, że odpowiedzialność
spada na cały magistrat.

Wyjaśnienia p. Czyża.
P. vice-prezydent Czyż zabrał

głos dopiero o godz. 2 min. 5
i mówił z górą godzinę do g. 3
min. 10. Chętnie w imię bez-
stronnošci strešcilibyšmy obszer-
nie to, co mówił, a raczej czytał
p. Czyż. Niestety nie jesteśmy
w stanie tego zrobić, gdyż w wy-
jaśnieniu było
szczegółów, które przyćmiewały
istgtę rzeczy, że bez uprzedniego
zapoznania się z tekstem obszer-
nego wyjaśnienia, nie sposób tego
streścić.

Pozatem każdy człowiek, a
więc i dziennikarz po całodzien-
nej pracy i  sześciogodżinnem
przysłuchiwaniu się obradom jest
o tyle zmęczony, że nie potrafi
wszystkich drobnych szczegółów
zapamiętać, czy zanotować.

Zle zrobił p. Czyż, że zawcza-
su swego wyjaśnienia nie odbił i
nie rozdał radnym i prasie.

O wyjaśnieniach p. Czyża
możemy tylko powiedzieć, że nie
było w nich kategorycznego  za-
przeczenia twierdzeń komisji re-
wizyjnej, było tyłko łagodzenie
zarzutów.

Mowa do galerji.
W obronie gospodarki sekcji

technicznej na zakończenie wy-
stąpił p. Pławski (PPS.). Była to
mowa wyraźnie skierowana do

P. Pławski
dla

galerji.
zrozumiałe niefachowców
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formulki, cytowal liczby, šmial
się z własnych dowcipów, a ga-
lerja ryczała ze śmiechu i biła
oklaski.

Uchwała Rady Miejskiej.
W wyniku dyskusji, około go-

dziny 5-ej rano, uchwalono wnio-
sek, stwierdzający, że wskutek
wadliwej organizacji Sekcji -Te-
chnicznej, miasto poniosło straty
i odpowiedzialność spada na sze-
fa sekcji, t. zn. p. wice-prezyden-
ta Czyża.
W chwili zamykania zebrania,

p. Czyż zwrócił się do wniosko-
dawców z zapytaniem, czy ma to
rozumieć jako votum nieufności?
Odpowiedziano mu na to: „Stwier-
dziliśmy straty, stwierdziliśmy od-
powiedzialność, jak się Pan do
tego ustosunkuje, to pańska
rzecz”.

Sprawa jest zupełnie jasna.

* A *

Posiedzenie zakończono o go-
dzinie 4 m. 45 zrana.

Z PRASY.
Jeszcze echa imienin.

Tygodnik „Głos Podbala" opi-
suje jak we wsi Barcice obcho-
dzono imieniny p. Piłsudskiego.
Miejscowe władze gminne sfor-
mowały pochód, który przeciągał

_ wszerz i wzdłuż przez całą wio-
skę a wreszcie

„kiedy powrótono pod dom urzę-
du gminnego na którym znajdował
się przybrany portret marszałka Pił-
sudsklego, pochód się zatrzymałi
wspólnie odśpiewano „Pod Twoją
obronę“ i „My pierwsza brygada".

Krakowski „Głos Narodu" z
tego powodu zamieszcza nastę-
pującą uwagę:

Nie możemy zabronić pp. piłsud-
czykom prawa manifestowania na cześć
p. Marszałka. Niech sobie urządzają
capstrzyki i pochody. Ale nie możemy

' pozwolić na to, co zrobili w Barcicach.
Razić musi boleśnie uczucia katolickie
zestawianie uroczystej pieśni kościelnej
z „Pierwszą Brygadą". A już na bluź-
nierstwo i profanacfę zakrawa śpiewa-
nie „Pod Twoją obronę" (1) przed por-
tretem p. Piłsudskiego... Ktoś tu powi-
nien wystąpić! | ktoś powinien wytłó-
Mmaczyć, pewnie Bogu ducha winnym
mieszkańcom Barcic, że przebrali mia-
rę i že religji, którą wyznają, wyrzą-

„ dzili ciężką krzywdę

Zdradzili się.
„Czas* krakowski broni min.

Zaleskiego przed zazutami, jakie
go spotkaly w związku z zarza-
dzeniem obcięcia 12 tysięcznej
subwencji na unję parlamentarną
polsko-francuską, na której czele
stoi zresztą ks. Janusz Radziwiłł.

Nasz minister spraw zagranicz-
nych nawet po obcięciu 2-ch mil-
jonów, posiada do rozporządzenia
10 miljonów funduszu dyspozy-
cyjnego i propagandowego. Zda-
niem „Czasu to za mało, a na
poparcie swego twierdzenia uży-
wa takiego argumentu:

> „Ktokolwiek choćby powierzcho-
wnie dotknął tych spraw, musi wiedzieć,
Jak drogo kosztuje dostęp do prasy
zagranicznej”.

A więc dostęp do prasy za-
_ granicznej drogo kosztuje! A tym-
Czasem każe się czytelnikom .pol-
skim wierzyć, iż te wszystkie za-
chwyty zagranicy o „bohaterze
narodowym” Polski są sponta-
nicznej Miał więc rację Sejm,
kiedy obciął owe 2 miljony, za
takie artykuły. Musimy zaś za-

|  uważyć, iż artykułów o Polsce w
prasie zagranicznej niema, tylko
Są o błogosławionych skutkach
majowych rządów. Dobrze, że
 „Czas” się zdradził, iż dostęp tych
artykułów do prasy zagranicznej

17 kosztuje drogo.

Alarmy wojenne.
„Robotn!k“ poświęca artykuł

wstępny w n rze piątkowym spra-
wie londyńskiej konferencji mor-
skiej i kończy go w ten sposób:

Podczas, kiedy nagZachodzie przed-
Stawiciele pięciu wielkich „potęg” świa-
towych,niezrażeni piętrzącemi się przed
nimi trudnościamiy wytrwale pracują
nad wielkiem dziełem pokojowem—
na Wschodzie Furopy znowu rozlegają
się alarmy wojenne. Prasa sowiecka
straszy widmem wojny polsko=sowiec-
kiej. W Londynie zapytują z zaniepo-
kojeniem, czy prawdą jest, że „pułko-
Wwnikowski* Rząd polski gotów je:t
dać się użyć za narzędzie polityki in-
terwencji — czy to na rzecz kapitału
finansowego  angielsko-niemiecko-fran-
<uskiego, czy też dla zdobycia Ukrainy

 

Renė Pujol.

 

 

1 rozbicia
antyreligijnej Sowieckiej Republiki.

Ani na chwilę nie dopuszczamy

dla wpływów watykańskich

myśli o możliwości zatargu zbrojnego
między Polską, a Rosją. Nie wierzymy,
aby mógł się znaleźć klokolwiek w
Polsce, ktoś tak szalony, że poszedłby
na awanturę wojenną dla mrzonek wa-
tykańskich, czy interesów nafciarskich.

Nie posądzamy nikogo o tego ro-
dzaju niepoczytalne pomysły. Ale pra-
wem i obowiązkiem naszym jest do-
magać się od Rządu Polskiego, aby pu-
blicznie dał wyraz swego stanowiska
do tej całej sprawy.

Alarmėw tych bowiem lekceważyć
nie naieży Są one dla Państwa bardzo

szkodliwe i znajdują łatwo wiarę zagra-
nicą, zdezorjentowaną i zaniepokojoną
naszą polityką wewnętrzną. Głos Sejmu,
przedstawicielstwa narodowego, nie
może, niestety, rozlec się w tej chwili
dla zadania kłamu tym alarmom. Tem-
bardziej powinien to uczynić Rząd
obecny, któy zamknął chwilowo usta
Sejmowi.

Jeżeli chodzi o mrzonki awan-
turnicze, to „Robotnik“ naprėžno
szuka ich, až... w Watykanie, sko-
ro może je zńaleść znacznie bli-
żej, śród swoich niedawnych
sprzymierzeńców.
 

 

KRONIKA. |
Z miasta.

— Przygotowania do ii Tar-
gów Północnych. Wczoraj, dnia
11 b. m., odbyło się w sali urzę-
du wojewódzkiego, pod przewod-
nictwem dyrektora II Targów Pół-
nocnych, p. J. Łuczkowskiego,
posiedzenie organizacyjne komi-
tetu rolnego Targów Północnych,
na które zaproszono około 30or-
ganizacyj  rolnićzo - handlowych,
przemysłowych i hodowlanych.
W toku ożywionych obrad, w któ-
rych zabrali głos przedstawiciele
Źwiązku Ziemian i Wileńskiego
Tow. Organizacyj Kółek Rolni-
czych, Banku Rolnego, Dyrekcji
Lasów Państwowych, Tow. Ry-
backiego i innych, ustalił się za-
sadnićzy pogląd jaknajżywszego
poparcia organizacji Il Targów
Północnych w dziedzinie rolnic-
twa i pokrewnych mu działów, a
osobliwie w dziedzinie nasien-
nictwa, Iniarstwa, ziół lekarskich,
przetworów owocowych, pszczel-
nictwa, miodosytnictwa, drobiu,
rybactwa, grzybów, ogrodnictwa i
i owocarstwa. Również uznano za
wskazane urządzenie w czasie
targów sprzedaży buhajów zaro-
dowych, oraz zorganizowanie za-
kupu koni remontowych.

Handei i przemysł.
— llość zaprotestowanych

weksli. Według danych w ciągu
ostatniego miesiąca na terenie
miasta zaprotestowano 408 weksli
na ogólną sumę 111.570 zł. (d)

Sprawy miejskie.

— Druga karetka Pogoto-
wia Ratunkowego. Magistrat m.
Wilna sprowadził z Warszawy dru-
gą karetkę Pogotowia Ratunko-
wego, która oddana zostanie z
dniem dzisiejszym do użytku pu-
blicznego. (d)
— Subwencja instytucjom

kulturalno-oświatowym. Dowia-
dujemy się, iż (lrząd Wojewódzki
analizował swoje zarządzenia w
sprawie wstrzymania przez Magi-
strat m. Wilna wypłacenia sub-
wencyj instytucjom  kulturalno-
oświatowym. W związku z tem,
w przyszłym tygodniu Magistrat
wypłaci 70 tys. zł. na rzecz in-
stytucyj m. Wilna, tytułem bez-
zwrotnej dotacji. (d)
s* — Posiedzenie Komisji Tech-
nicznej. W poniedziałek 14 b.
m. w lokalu Magistratu m. Wilna
odbędzie się posiedzenie komisji
technicznej, na którem rozpatrzo-
ne zostaną następujące sprawy:
1) sprawa zmniejszenia przez Wy-
dział elektryczny taryfy na ener-

gję zużytą i mającą być zużytą
do motoru stacji pomp; 2) spra-
wa zakupu linki miedzianej na
przewody w rejonie  zasilnej

przez elektrownię Raduńską w
związku z jej likwidacją; 3) spra-
wa budowy nowej rozdzielni w
elektrowni miejskiej w związku
z wzrastającem obciążeniem sieci.

Sprawy rolne.
— Pożyczki na zasiew. Na

skutek starań sfer rolniczych
pow. dziśnieńskiego i postaw-
skiego zarządy Banków rolnego i
Gospodarstwa Krajowego  przy-
znały pożyczki wynoszące około
400 tys. zł. na zasiewy. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Posiedzenie naukowe

Wil. T-wa Ginekologicznego od-
będzie się dnia 15 b. m. o g.8
wiecz. w lokalu Kliniki Położn.-
Ginekolog. U. S. B. (Bogusław-
ska 3) z następującym porząd-
kiem dziennym: dr. S. Paszkie-
wicz — Przypadek cięcia cesar-
skiego; dr. M. Bloch — Przypa-
dek cięcia cesarskiego; dr. prof.
W. Jakowicki — Przypadek Atre-
sia vaginae; dr. A. Waszkiewicz—
W sprawie krwawień w wieku
starczym; Dr. Z. Tyszkówna —
Aktynoterapja w ginekologji.
— Tow. Ochrony Kobiet w

Wilnie prowadzi Schronisko przy
ul. Makowej 15, w ktėrem znaj-
dują chwilowo umieszczenie mlo-
de kobiety, szukające pracy. Tow.
O. K. ponosi ogromie wydatki
na utrzymanie Schroniska i nie
jest w możności stworzyć tak
bardzo na tej placówce potrzebnej
Bibljoteczki. Zwraca się więc do
ludzi dobrej woli, prosząc o ofia-
rowanie dla Schroniska książek i
pism. Darowując naszym młodym
pensjonarjuszkom dobrą książkę
— ofiarodawca stanie się praw-
dziwym  dobrodziejem  instytu-
cji i jej mieszkanek.
— Zarząd T-wa Opieki nad

zwierzętami powiadamia, že
nadzwyczajne walne zebranie z
przyczyn niezależnych od Zarzą-
du nie mogło się odbyć w mar-
cu br. O dniu zebrania będzie
ogłoszone w pismach.

Odczyty.
— Odczyt prof. Stanisława

Wojciechowskiego pt: „Czem
jest spółdzielczość” odbędzie się
w sali Oficerskiego Kasyna Garni-
zonowego w Wilnie, przy ul.
Mickiewicza Nr. 13, dziś 7 m. 30
wiecz.
— S$tudjum katolicko - spo-

łeczne. Szósty z kolei odczyt na
temat „Religja, jako czynnik wy-
chowawczy", wygłosi pan profe-
sor dr. Zygmunt Fedorowicz w
niedzielę dnia 13 b. m. o godzi-
nie 1 po poł. w dużej sali Domu
Ludowego, przy ul. Metropoli-
talnej 1. Wstęp dla inteligencji
wolny.

Kronika policyjna.
— Pożary. We wsi Jarmo-

licze gm. wiazyńskiej pow. Wi-
lejskiego wybuchł pożar w domu
Moroza Fleksandra,  przyczem
ogień przerzucił się na sąsiednie
budynki, niszcząc dom mieszkalny
należący do Filipowicza Teodora,
2 stodoły, chlew, spichrz oraz za-
warte w tych budynkach zbiory
i inwentarz gospodarczy na szko-
dę Szymona Moroza, dom miesz-
kalny, chlew, spichrz, stodołę,
zboże i narzędzia rolnicze na
szkodę  Grynczana Aleksandra.
Ogólne straty wynoszą z górą
10.000 złotych.

We wsi Zaczyszczyki gm. Szar-
kowskiej powiatu dziśnieńskiego
spłonął dom mieszkalny Rynkie-
wicza Mikołaja. (d)
— Kradzież cennych naczyń

stołowych i kuchennych. Ana-
likowej B. (Kwiatowa 4) skradzio-
no z mieszkania 3 skrzynie, za-
wierające serwisy i kosz zawiera-
jący naczynie i szklanki ogólnej
wartości 2000 zł. Kradzieży do-
konał A. Kiwelowicz (Kopanica
12-b), którego ze skradzionemi
rzeczami aresztowano.
— Kradzież miedzi. W dniu

wczorajszym kierownik elektrowni
przy ul. Kolejowej Piotr Szulc
powiadomił policję o kradzieży
miedzi z elektrowni. Dochodze-
niem ustalono, że kradzieży do-
konał llkiewicz J., zatrudniony
w tejże elektrowni, zam. przy ul.
Prawo-Nowošwieckiej 30. Ilkiewicz
do kradzieży się przyznał, oświad-
czając, iż miedź sprzedał nieja-
kiemu Wisiejskiemu Ickowi, zam.
przy ul. Miłosierna 1. Miedź ode-
brano. (d)

Różne.
— Fanty nieodebrane, wylosowane

w dniu 15 marca r. b. w urządzonej
przez T-wo Przyjaciół Państwowowej
Szkoły Technicznej w Wilnie, loterji
fantowej, wydawane będą na stacji
Miejskiej, Wiwulskiego 2, w godzinach
od do 5 po południu włącznie do
15 kwietnia r. b. 1933

Dobroczynność.
— W rozpacziiwem położeniu

rodzina inteligentna. Mąż z wyższem
wykształceniem, bez pracy oddawna,
i ciężko chory na serce, żona z am-
putowaną do kolana nogą, kaleka,
i dziewczynka czteroletnia giną kom-
pletnie z niedostatku i głodu. Sami
prosić się wstydzą, więc bez ich wiedzy
podajemy to ogłoszenie, prosząc o
składanie ofiar do redakcji Dziennika
dla S W. lub o odwiedzenie tej rodzi-
ny, adres: Połocka 19.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziś „Karol i Anna". Sztuka ta nieba-
wem schodzi z repertuaru ustępując
miejsca głośnej sensacyjnej nowości
„Przestępcy Brucknera". Fascynujący
ten utwór ukaże się niebawem w Te-
atrze na Pohulance w znakomitej reży-
serji A. Zelwerowicza.

— „Cudowny pierścień. Nadwyr
raz piękna i efektowna baśń Warnec-
kiego wystawioną zostanie w przyszłym
tygodniu w Teatrze na Pohulance na
widowisku specjalnem przeznaczonem
dla dzieci i młodzieży.

— Teatr Miejski w „Lutni“-
Dziś czwarty występ znakomitego ar-
tysty Teatrów Warszawskich Jerzego
Leszczyńskiego, w pełnej humoru
i dowcipu najnowszej komedji W. Ra-
packiego „Czarujący emeryt".

Jutro ostatni pożegnalny występ
Jerzego Leszczyńskiego.

— Przedstawienia popołudniowe.
Jutro w Teatrach Miejskich odbędą się
przedstawienia popołudniowe po cenach
zniżonych. W Teatrze na Pohulance
„Broadway*, zaś w Teatrze Lutnia „Mi-
łość czy pięść". Początek widowisk
o godz. 3,30 po poł.

— Opera „Jaś i Małgosia" na po-
ranku w Lutni jutro w Teatrze Lutnia.
Początek o godz. 12 w poł. Akademicy
i uczniowie korzystają ze specjalnych
ulg biletowych.

— Koncert religijny w Sali Snia-
deckich U. S. B. Program jutrzejszego
koncertu religijnego zapowiada arcy-
dzieła J. Haydn'a — „Siedem słów Zba-
wiciela** w wykonaniu chóru mieszanego
T-wa „Lutnia“, orkiestry smyczkowej
i znanych solistów: W. Hendrich, N. Pe-
karówny, prof. A. Ludwiga i E. Olszew-
skiego.

Początek punktualnie o g. 8 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 12 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikatfmeteorologiczny.

  
15,15. Odczyt dla maturzystów.
16,05. Wędrówki Mika po mieście.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. Wil. Tow. Organ.

łek Rolniczych.
17,15. Rekolekcje radjowe.
17,45. Słuchowisko dła młodzieży.
18,45. „Nieco poezji".

18,55. Nowości teatralne,
Łopalewski.

19,60. Najciekawsze wydarzenia ty-
qodnia, omówi Henryk Tokarczyk.

20,15. Koncert poświęcony
czości Henryka Wieniawskiego.

23,00. Gramofon.

i Kó-

omówi T.

twór-

 

Sport.
Wioślarstwo.

Dzistaj nad brzegami Tamizy pod
samym Londynem ustawi» się gęsty
tłum sięg ją y nieraz miljona osób,
który czeka na t „, by zobs»cz;ć dwis
sunące środkiem rzeki ósemki

< xford— Cambridge Mecz wioślar-
ski dwuch uniwersytetów jest dzisiaj
sławnym pojedynkiem na cały świat.
Za'n'eresowanie regatami jest wprost
rekordowe, Cała Wiek» Brytanja Śie-
dzi z niezwykłem zajęciem najdrobniej-
sz* szczegóły o przygotowaniu osad.
Każdy Anglik może sę codzień dowia
dywaćna jakim odcinku tren 'wał się jeqo
faworyt. ile uderzeń na minutę rob'o-
no na początku treningu, w Jakiem t- m-
pie keńczono zjazd to'u, jak się C.uje
każdy wioślerz.

Nie będze wiel<iej przesady jeżeli
powiemy, że w ostatnim tyqodntu przed
regatami  nikają w Anglji stronnic-
twa polityczne, bledrą n-jgłośniejsze
wypadki życia, a wszystkich elekłryzuje
start dwu łodz:

Mecz Cxford — Cambridge sięga
swą historją ro-u 1849 w ktorym to
odbył się pierwszy start dwu repre-
zent«cji stujenckich os»d, a więc od
było się już 80 pojedynków ze zmien-
ną kol-jnoścą szczęścia.

O ile węxssość spotkań nie wycho-
dz! swym rozgłosem poza sfery sporto-
we, © tyle mecz wioślarski jest już od
lat kilkudziesięciu sławny w śŚ»iecie ca-
łym Jest tak zape+ne dlatego, że sła
wę swą zdobył on jeszcze wtedy, gdy
o sporcie wogóle nikt nic nie wiedział.
Imprezy nowe to1ą dziś w p awdziwej
powodzi zawodów Wioślarski mecz
jednak Oxford—Camb 'dze ma za s<bą
przywiłej wieku i tradycji.

Dzisiaj więc, za parę godzin ceła
sportowa Anglja dręczona wielrą za
g-sdką nlepewności odetchnie spokojną
piersą przeżytych wrażeń, peł ych chwii
emo«jl sportowego życia, a mecz wlo
Ślarski odejdzie w przeszłość — stając
się historją

Piłka nożna.
Dzisiaj o godzinie ś na boisku Ma,

kabi grać bedzie grodzieńska drużyna
Cresowja z Makabi, jutro zaś na tem

ssmem bolsku Cresowja rozegra mecz
z Og iskiem, a na bcisku 6 p. p. leg
(Antokol) w niedzi lę gra 1 p. p Lg.
z družyvą Kiubu Sportowego Poc:tow
cėw „Laudą“ w skl-d której weszii jak
już pisaliśmy byli gracze A Z S.

Ja. Nie

— Kierownictwo Parku Sporto-
wego młouziczy szkoluej 'm gen. Że”
lg-wsklego powiadamia, ze od dn 12
b. m. od godziny 6 rano do 7 wiecz
będą czynne korty tenisowe. Zapisy
godzin gry przyjmuje kancelarja Parku.

Tabela wygranych Lota
Państwowej.

W trzydziestym (ostatnim)
dniu ciągnienia 5-ej klasy 20-ej
polskiej loterji państwowej, głów=
niejsze wygrane padły na nume-
ry następujące:

1) Premja zł. 250.000 +- zł. 15.000
padła na Nr. 11415.

2) Premja 15.000 + zł. 500 pa-
dła na Nr. 104742.

Zł. 15.000 na Nr. 52436.
Zł. 10.000 na Nr. 143497.
Zł. 5.000 na Nr. 6283.
Po zł. 3.000 na N-ry: 15363

63549 76195 94496 106493 169538
179004 197588. .

Po zł. 2.000 na N-ry: 102907
185515.

Po zł. 1.000 na N-ry: 20923
33629 46632 53835 62425 77967
82768 90785 91831 93479 106121
127377 158588 160552 169632
175560 190760 199446 203167

Po zł. 600 na N-ry: 19216
32308 88377 106608 111428
154868 163369 193956 203832.

 

 

18) — Powiedz raczej, że nie wiemy, jakim spo-
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Tłumienie komuni-
zmu przed 1-m maja.
W związku z przygotowaniami

komunistów do wystąpienia w dniu
l-ym maja, jak już donosiliśmy
telefonicznie, policja w Warsza-
wie dokonała szeregu rewizyj,
przyczem w ręce władz wpadło
obfite archiwum komitetu cen-
tralnego komunistycznej  partji
Polski w mieszkaniu Sary Weg-
maister. Wywiadowcy przeprowa-
dzili w ciągu nocy szereg rewi-
zyj, w wyniku których areszto-
wano 64 osoby, biorące żywy
udział w akcji wywrotowej. M.in.
policja zatrzymała niejakiego Bro-
nisława  Bermana, wybitnego
członka komitetu związku mło-
dzieży komunistycznej, znanego
w kołach partyjnych pod;pseudo-
niraem „(ldorow”. Pozatem mię-
dzy aresztowanymi znajduje się
kasjer kom. centr. kom.-partji
Peltel Braun, zwany „Jurek” z
Płocka. Odebrano od niego szyf-
ry i notatki, dotyczące organiza-
cji, oraz kilka tysięcy złotych go-
tówką.

W skonfiskowanem archiwum
znaleziono wiele kompromitują-
cych materjałów oraz 100 kig.
odezw i sprawozdań.

Cały szereg znalezionych do-
kumentów wskazuje na to, iż
aresztowani pozostawali w ścisłym
kontakcie z zagranicą. Swiadczą
o tem klisze odezw i matryc
przygotowane do druku. Klisze
te jeszcze nie były używane. Jak
orzekli fachowcy, klisze wykona-
no zagranicą, prawdopodobnie w
Berlinie lub Gdańsku.

Ciekawy bardzo i wysoce cha-
rakterystyczny materjał stanowią
sprawozdania i rapoity przygoto-
wane przez aresztowanych wy-
wrotowców dla
Moskwie.

Raporty te -zawierają uspra-
wiedliwienia, iż agitacja wywroto-
wa w Polsce nie może dać spo-
dziewanych wyników, ponieważ
masy robotnicze i włościańskie
są wrogo usposobione do komu-
nizmu. Wywrotowcy polscy pro-
szą władze centralne. w Moskwie
o przysłanie znaczniejszych fun-
duszów, na rozwinięcie bardziej
wzmożonej agitacji, przed dniem
1 maja.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc KWIECIEŃ.

Z ostatniej chwili.
Rehabilitacja ks. Windisch-

graetza.
BUDAPESZT, 11.4. (Pat). Pi-

sma podają informacje pewnej
agencji lokalnej, w g których ksią-
żę Windischgraetz miał być reha-
bilitowany przez trybunał hono-
rowy w składzie 5-ciu generałów,
kawalerów orderu Marji Teresy.
Trybunał ten miał stwierdzić,
że książę Windischgraetz, w zna-
nej aferze fałszerskiej nie postę-
pował niezgodnie z zasadami ho-
noru, kierując się wyłącznie mo-
tywami natury patrjotycznej. Je-

 

dnocześnie trybunał miał stwier--
dzić, że zdolność honorowa kię-
cia Windischratza i jego odpowie-
dzialność moralna nie zostały na-
ruszone.

Plebiscyt przeciw pro-
hibicji.

NOWY YORK, 11.4 (Pat). Do-
tychczasowe wyniki ankiety, urzą-
dzonej przez wielki tygodnik no-
wojorski „Literary Digest", wyka-
zują następujące cyfry: za utrzy-
maniem prohibicji — 333.978 gło-
sów, za dopuszczeniem wina i
piwa — 383.117 głosów, za zu-
pełnem zniesieniem prohibicji —
527.388 głosów. Znamiennem jest,
że plebiscyt dokonany w uniwer-
sytetach dał olbrzymią większość
„mokrych”.

Szli w milczeniu, gdyż Chapotard nie przesta- że ludzie ci nie mają żadnego

kominternu w

 
Krzyk z przestrzeni.

Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Chapotard wyrażał mniej więcej myśli swego
Szefa, lecz Thevenin ukrywał jak mógł zniechęce-

„ Nie. Jeśli nie wrócił dotychczas do Tuluzy, gdzie
NY, na niego mniej skomplikowane sprawy, to
„%ylko dlatego, że był pewny, iż złoczyńcy znajdo-

wali się w okolicy.

Fabryka chloru była przdmiotem jego obser-
Wacji, ustawicznej i bezowocnej. Nie odkrył tam
nic podejrzanego. Motocyklista o którym wspomi-
nał Valle, był poprostu: synem piekarza z Saint-
Girons, który wymykał się z koszar do narze-
czonej.

— A jednak — rzekł z zaciętością Thevenin—
oni są tutaj. Na pewno są.

— Nie podzielam pańskiego zdania, naczel-
niku.

— Ależ tak, mój drogil Pomyślno tylko: trzy-
krotnie piszą ostrzeżenia dla paryskich turystów
i odnoszą je sami... Ostatni raz przybijają papier
sztyletem do poduszki inżyniera.

— To nic dziwnego, naczelniku. Bardzo moż-
liwe, że to sam Vallć wymyślił, aby usprawiedliwić
swoją ucieczkę. Nikt nie mógł wejść do jego poko ju.

sobem mógł wejść.
— Ani przez drzwi, ani przez okno... a więc

nie było tego wcale.
— Dobrze, a strzały z rewolweru, któremi za-

sypano ich w Santandrea, a napad, którego sam
się stałeś ofiarą?

— No tak, to było — ustąpił Chapotard.
— A ostrzeżenie przez radjo?
— To już mniej pewne.... Zasadniczo wątpię

we wszystko, czego sam nie stwierdziłem. To pan
mnie nauczył nie ufać nikomu.

— Ale nigdy nie uczyłem się zaprzeczania
oczywistym faktom w wypadku, gdy ich nie możesz
zrozumieć. Głowa do góry, stary! Zwycięstwo jest
kwestją naszej wytrzymałości. Nie podejrzewam do-
tychczas nikogo, poznałem zato miasteczko i oko-
licę tak dokładnie, że nic nie ujdzie mojej uwagi.
Zobaczysz, będziemy górą!

— Jeśli pan jest tego pewny, to zacznę i ja
wierzyć w powodzenie. Dokąd dziś pójdziemy?

— Dokąd chcesz.
— Jeśli to ma zależeć ode mnie, to wolałbym

nie chodzić nigdzie, a zagrać z panem partyjkę
„ecarte”. Skutek doprawdy będzie ten sam, a oszczę-
dzimy sobie zmęczenia.

Thevenin zrobił ruch zniecierpliwienia.
— Jesteś nieznośny, Chapotard. Zapominasz,

że to nie są żarty.
— A więc dobrze, pójdę, dokąd pan zechce.
— Chodźmy w stronę Roquefort.

wał się dąsać. Po kiłku dniach słoty i deszczu uka-
zało się słońce. Było przyjemnie iść w czystem po-
godnem powietrzu, wyciągniętym krokiem,-po do-'
brej drodze. Obaj mężczyźni minęli Santandrea,
nie rzuciwszy nawet okiem na ruiny zamku i wy-
chodzili właśnie z Mazeres, gdy warkot motoru
zwrócił ich uwage. Zadarli w górę głowy i zoba-
czyli aeroplan, szybujący na dużej wysokości.

— To nie ten sam, co wtedy, — rzekł Chapo-
tard. — Tamten był mniejszy.

Ciekaw jestem, dokąd leci?
W tejże chwili samolot zatoczył duże półkole.

Policjanci przestali go jednak śledzić, zajęci nowym
widokiem, który przyciągnął ich uwagę.

Na skraju drogi rozłożyli się obozem cyganie.
Kryta płótnem buda spoczywała na wozie, obok
stał wyprzągnięty muł, wyskubując trawę z przy-
drożnego rowu. Na ziemi. siedziało dwóch ludzi.
Jeden plótł koszyk z łoziny, drugi przyglądał się
mu w milczeniu, paląc papierowa. Koszykarz miał
zapewne koło czterdziestki, jego towarzysz był
znacznie młodszy. Obaj mieli kruczo czarne włosy
i twarze koloru miedzi. Thevenin zbliżył się do
nich, popychając przed sobą rower, z którym nie
rozstawał się nigdy podczas swoich codziennych
przechadzek, Chapotard szedł w ślad za swoim
szefem.

— Pokażcie wasze papiery — zwrócił się ko-
misarz do cyganów.

Spokój, z jakim starszy siągnął do kieszeni,

powodu do obawy; jego towarzysz nie drgnął na-
wet — palił swego papierosa, nie zwracając naj-
mniejszej uwagi na policjantów.

Cygan podał wywiadowcy dwie brudne i roz-
latujące się w kawałki książeczki paszportowe.
Obie opatrzone były  wszystkiemi potrzebnemi
pieczęciami i podpisami.

— ldziecie z Bajonny?
— Tak jest.
— A dokąd?
— Do Perpignan.
— | kradniecie po drodze, co?
— Nie, proszę pana, jesteśmy uczciwymi

ludźmi. Nie mamy zwyczaju kraść. Gdy nam czego
potrzeba, to sobie kupujemy.

Policjantom nie pozostawało nic innego, jak
odejść w swoją drogę, gdy nagle rozległy się
krzyki.

— Spadają! Spadają!
Aeroplan nie spadał, lecz opuszczał się coraz

niżej, zatrzymawszy motor. Po krótkiej chwili pilot
bardzo ładnie wylądował na pobliskiej łące.

Zewsząd zbiegali się ludzie. Thėvėnin i Cha-
potard pośpieszyli za innymi. Lotnicy okazali się
wojskowymi. Pilotem był sierżant, obserwatorem
kapitan.

Sierżant oglądał motor.

(D. <. n.).

 



Z sali sądowej.
Wyrok kary śmierci w Li-

dzie.
W roku ubiegłym Lidę wstrzą-

okręgowym wileńskim w Lidzie,
któremu przewodniczył sędzia
Miłaszewicz. Przewód sądowy był
krótki wobec przyznania się do
winy podsądnego.

dąd po krótkiej naradzie wy-

antypaństwowe, na terenie pow.

polskiej dokonała kilku napadów
rabunkowych.
Bandyci uzbrojeni w broń palną
i drągi otoczyli majątek Mamo-
nówka, należący do p. p. Szypił-
łów, i po steroryzowaniu obec-

go więzienia, a po zastosowaniu
amnestji skazał go na 8 lat wię-
zienia.

Dwaj z pośród bandy, a mia-
nowicie Albin Chodanionok i Jan
Orlukiewicz, którzy byli kierow-

wywiadowcami. Pościg za bandą
w calej pełni.

Manewry eskadry lotniczej
sowieckiej nad naszą

granicą.

część b. powiatu sejneńskiego, jak

"zaa

cia" zjawił się w drukarni Oleń-
skiego i Rećki funkcjonarjusz
policji i zabronił wypuszczenia
wydrukowanego pisma na miasto.
Tymczasem, odbywała się narada
sfer miarodajnych nad tem, czy

snęła wiadomość o ohydnej zbro- dał wyrok skazujący Ignacego nych domowników oraz unieru- nikami napadu na Pniowo, sąd Dn. 9 b. m. rano patrole K. są podstawy do konfiskaty czy 2

dni dokonanej na młodej dziew- Wróblewskiego na karę śmierci chomieniu służby dworskiej, do- postanowił pozastosowaniuamne- O. P. zauważyły na odcinku gr - też ich niema. Blisko 4-ry go-

czynie, służącej felczera wetery- przez powieszenie. Wróblewski, szczę nie go złupili, zabierając -stji osadzić na przeciąg lat 4 w niczn Genie: Bako i Iwie. dziny czekała redakcja na rezul-
: : Ž 3 2 : - ym Kamień, Raków i Iwie 2 : ž

narji Ignacego Wróblewskiego, który przez cały czas przewodu meble, inwentarz żywy i martwy, domu poprawy. : : ź - tat i decyzję starostwa, a funkcjo-

niejakiej Marji Sitkowskiej. Wró- sądowego zachowywał się apa- plony, zapasy spożywcze i wszyst- W stosunku do pozostałych, WE WANE dwóch balonów narjusz policjj tymczasem nie

sia a z o tycznie, przyjął wyrok spokojnie. ko, co przedstawiało jakąkolwiek ponieważ nie sposób było ustalić, as sios Gasos bojo- pos viobia:nė mena

przez lat iższe stosunki, a gdy wartość. jaką rolę odgrywali poszczególni wych. Eskadra ta odleciała w awet, gdy okazano mu pokwi-

znalazła się w stanie odmiennym, B. poseł F. Hołowacz przed Niezadowoleni z łupów tu Sodas, am = aaatd, kierunku Krajska. (d). towanie urzędnika starostwa, że

chciał ją odprawić za opłatą 100 sądem. osiągniętych niektórzy z tej, że za udział w zbiegowisku publicz- 0 zmianę nazwy powiatu okazowe egzemplarze zostały do- Ė

złotych. Dziewczyna żądała500zł., Weźżaek 5Żed NEewydź bandy udali się do sąsiedniego nem w celach rabunkowych i s Iski ręczone, nie pozwolił korportować -

Wróblewski dać nie chciał. Po- a Gudi 2 Žukas uh 5 majątku p.p. Roznowskich, Pnio- skazał każdego z nich na 6 mie- = uwa ego. gazety, gdyż jak oświadczył, nie

nieważ nie opuszczała jego miesz- SCW w odecadie wa, skąd również zabrali wszystko, sięcy więzienia, zmniejszając tę Sejmik powiatowy w Suwał- otrzymał instrukcji od swej wła-

kania, Wróblewski postanowił ją L 4O deko 59 się dało. karę o połowę na mocy amnestji, kach (woj. białostockie) posteno- dzy bezpośredniej. > j

zamordować. Pod pozorem Spa- | „et na Seim Felke Lola Wreszcie w tymże czasie na- zaś wykonanie pozostałej jej czę- wił wystąpić do odpowiednich Redakcja „Nowego Życia” B
ceru wyprowadził ją za miasto PR ana "Biał Włośc. Rob. padnięto w lesie właściciela maj. ści zawiesić na 53lat. AP RE z wnioskiem o zmianę do- oświadcza,iż wobec bezprawnego 5

do lasu odległego o 1 i pół klm. Hromsdur=od awiadciąć:jadzo- Mamonówka Kazimierza Szupiłłę, i S tyc czasowej nazwy powiatu, na tego rodzaju postępowania władz

od Lidy i tam obezwładniwszy ją 2„egnie 12 t = = lenia do którego dano kilka strza- 2 nazwę „powiat suwalsko-sejneń- administracyjnych, będzie zmu- a

przeciął nożem kuchennym arte- NOWIENK E łów, przyprawiając go 0 śmierć 7. krajRA ski“, a to z tego względu, że szona na przyszłość, w wypadku
arje na szyi, a następnie odpiłował

piłką ręczną głowę, nogi i tułów
mołodeczańskiego.

Na

wskutek zadanych ran.
Sledztwo w tej sprawie wd o-

również m. Sejny (dawna siedzi-
ba powiatu) wchodzą w skład

wstrzymania nakładu, skierować
sprawę do sądu o odszkodowanie,

zakopał w ziemi pod krzakami, zasadzie materjału, jaki ;one po zajęciu wileńszczyzny Zamordowanie posterunko- 5 wynikłe z łamania prawa i tamo- Ė

zaś głowę i nogi odniósł daleko dostarczył przewód sądowy, sąd rzez władze polskie natrafiało "wego P.P. na szosie Ostry- Obėcneco pow. suwalskiego. wania przez administrację swo-
od miejsca zbrodni i zakopał w składzie p. p. sędziów = na ciągłe trudności z powodu na — Nowy Dwór. Czy dekrał prasowy 0b0- bodnego kolportowania pisma w

w ziemi. ZE e 3 ola. zmieniających się ciągle w tym wiązuje w Grodnie nadal? czasie przez redakcję i admini-

Po kilku tygodniach psy wy- skiego uznał podsą | s czasie warunków politycznych. W nocy z 10 na Il bm. m: „Nowe Życie" grodzieńskiejpisze: strację określonym.

ciągnęły zgniły kadłub. Jeden Z B Z. P29 |122 Wreszcie jednak zdołano ustalić szosie Ostryna — Nowy Dwór w Dekret prasowy został znie- OFIARY

z włościan natrafiwszy na ślad zbro- SES grypie S m aa osobistości 15 członków bandy pow. Lidzkim znaleziono zwłoki siony i odpowiednią ustawę uchy- złożone w mm „Dziennika

dni zawiadomił policję, która kęnkitęcia z om =m i tych przekazano wladzom sądo- zabitego posterunkowego Szał. lajacą go oglosi! p.Prezydent PZAoĘĄ +

wszczęla dochodzenie. a 8-mi iesi "bola. VY, które dopiero teraz mogły tyńskiego z posterunku policji Rzeczypospolitej. Widocznie jed- s p, Kdeli Januszewskiej, w piątą bo-

Podejrzenie padło na Wró- <la9 "miu miesięcy, zj šo sprawę tę ostatecznie rozstrzygnąć. i S6 sie J! nak do Grodna rozporządzenie do  lesną rocznicę Jej śmierci p. J. Janu-

blewskiego, który nie umiał jakoś Vija 964 Mitai ma Aaaa Na przewodzie sądowym, pro- państwowej w Ostrynie. p. Prezydenta Rzeczypospolitej szewski złożył 135 złotych na następu-

ust. o amnestji, zaś na poczet wadzonym przez p. sędziego Sien- Szałtyński razem z wywiadow- nie dotarło, bo starym zwyczajem, jące cele; Na Zaklady O. O. Salezjanów
wytłomaczyć, gdzie się podziała
Sitkowska. Aresztowany początko-

pozostałych 4-ch miesięcy, sąd kiewicza, okazało się, iż jeden z bandęcą policji śledczej tropił w chwili dostarczenia numerów,
w Wilmie 25 ziot, na Dom Dzieciątka
Jezus 25 złot., na Schronisko dla Nie-

  

 
   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

       

  

2 i ę zaliczył _ odbyty  prewencyjnie id ie zbiegł i la si i O
wo nie przyznał się do winy. 4 podsądnychw międzyczasie zbiegł, Ą a i : nie pozwala się na rozpowszech-  uleczalnie Chorych50 złot., dla najbie-

Po kilkakrotnem badaniu, pewne- 7<5zt- Kos. odpowiadało więc za inkrymino- saika i aż Pas B nianie pisma,ba, przysyła się po- dniejszychm. Wilna 25 złot, na źłobek
i ż ięci i k został przez ni ici i „Im. Mar złot.

go dnia zażądał usunięcia asysty karanie bandy za rozboje wanezbrodnie 14-tu. 7 > << ieje, BY Strzegła lokali tu drukar Firma „J. Dubicka i Ska" 25, złot.
policyjnej z pokoju sędziego śled- w 1918 r Z pośród nich ze względu na zamordowany. ni, aż do chwili powrotu chłopca ną Zakłady O. O. Salezjanów 25 złot.

czego i wyznał sędziemu całą = odległość czasu sąd zdołał usta- Na miejsce wypadku wyjechał 7 pokwitowaniem z urzędu sta- X. X. IO złot. na złobek Im. Maryi.

prawdę, opowiedziawszy  szcze- Przed sądem okręgowym sta- lić szczegóły w stosunku do za- Komendańi palic <wotewódźkiej rościńskiego. Emerytka2złote dla najbiedniejszych

góły zbrodni. Po wyznaniu praw- nęła ostatnio grupa włościan z bójcy śŚ. p. Kazimierza Szypiłły, PSI 3 Tak było w sobotę dn. 5 bm. "* WR Kósiecka >> Alaiassoie od

dy prosił o karę śmierci. pow. dziśnieńskiego, która w którym był Antoni Chodamienko. Roszkowski, wiceprokurator Ha- W kilka chwił po doręczeniu oka- odnowienie Kaplicy Ostro - Bramskiej

Onegdaj stanął przed sądem 1918 r. w obrębie gminy stefan- Sąd skazał go na 12 iat ciężkie- ber, komisarz policji śledczej z zowych numerów „Nowego Zy- 3 złote.

, r Rada. =2-
Į 4

WYDAWAC | „ DZIERŻAWY —  Okropność, nasz = 2
052C7 ĘDNIE i dm, i Adaś zjadł zapałki. PY CZE

winno być hasłem omek z mieszkariem Powiedz co robić? j 140118) Nasau MY
každego obywateia 4—5 pokojowem z — Masz tu zapal- > Už A mA Ź

wygodami i ogródkiem ny > =E WAŻNA NOWINA wygodami| ogródkiem niczkę x—"EEE WYRÓŻNIA SIE DELIKATNĄ CERĄiPOWABEM
D L A łaj ka e na SAS TENSSEESENISNASIIDITSANT TLS ONE BISSIIRTVAINSU

przedmiešciach. Zglosze- Od dnia 11 do 13 kwielnia 1930 roku Sensac d a iI z c yjny dramat pionierów

WSZYSTKICH BiuraReklamowego5. Miejski Kinematograf || „si ańze Rea wro; pb Ba m B= : pies-wilk „ -TIN- „ Nad program: = omedja w2 aktach. ą- Rui Arias: ies-wilk „RIN-TIN-TIN“. Nad MOJA POŁOWA... TWOJA POŁOWA komedja w 2 aktach. 2) H
<ENA skocj A 210 Saia Miejska ul. Ostrobramska 5 i] rold w roli Samarytanina komedja w 1 akcie. Kasa czynna od qodziny 3 m. 30. Początek seansów od go- >

TABLICZKI NAJLEPSZEJ CZEKOŁĄDY 7 dziny 4. Następny program: „Król Królów". 2

a. a. “8 L: 4 L * R ama

OESEROWE/, MLECZNEŁ ORZECHOWEJ. P ACA Dziś! POWTÓRZENIE PREMJERY! Pi

WAGI NETTQ z jerwszy

100 GRAM. ź PIERWSZE Po!ski Film Džwiekowo--piewny | Mówiony M 0 R A L N 0 ŚĆ PA N I p U L $ KI EJ 1:

WYNOSI D WIĘKOWE KINO Dramat obyczajowy i erotyczny p g rozgłośnej sztuki GABRIELI ZAPOLSKIEJ. Oczaruje was muzyka znakomitego k

TYLKO Potrzebna kompozytora Ludomira Różyckiego. Spiewy Chóralne. Spiewy Solowe. Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniej-

kasjerka. Wykształcenie «H E L l 6 S»
obojętne, wymagana kau- Początek seansów G go-
cja. Mickiewicza 22 m.

szych polskich artystów. Udzieł biorą: ZOFI
wa, Tad. Wesołowski, A. Dymsza i inni.
Sensacja: Rewelacyjne dodatki wokalno-muzyczne wytwórni „Warner Brothers New-Jork". Sz Publiczność upra-

BATYCKA (Miss Polonja na r. 1930). Deła Lipińska, Marta Flanco-
1EDEN ZŁOTY Prolog. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi Józef Węgrzyn.

  
     

  

  

h
sa "(GG dei) s 8 (3-cia brama) tel. 14.05 dzinie 3!/, 6, 8 i 10-ej. © sza się o łaskawe przybycie na początki seansów o godz. 3 i pėl,6, Bi 10. Honorowe biłety bezwzględnie nieważne.
B sia Bl 19i9—0 |SZYK ERSTEZORG OPR TIEREZETA

Na aparacie amerykańskiej światowej firmy „PACENT*. Niebywała

Jen. Przedst: D/H R. wertkeim, Warszawa, Królewska 18, Potrzebny DŹWIĘKOWE RIO sensacja Pierwszego Dźwiękowo-Spiewająco-Mówiącego GC: e «U P A D Ł V A X i 0 Ł»
młody inteligentny, su- Film „JPADŁY ANIOŁ" jest wyrazem wspaniałej techniki dźwiękowej.« ARA rewja międzynarodowej muzyki. k

Hollywood NAD PROGRAM: 1) Słynna śpiewaczka MUSIC HALLU wykona szereg najnowszych piosenek tanecznych U

»; i kabaretowych. 2) Najnowszy rewelacyjny dodatek śpiewający. Początek seznsów o godz. 4, 6, £ i 10-ej E-

MICKIEWICZA Ks22 w. W dnie świąteczne początek o g. 2-ej. Uprasza się Sz. Publiczność o przybywanie zgodnie z nabytemi biłe- |
tami na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Bliety honorowe nłeważne.

mienny, energiczny akwi-
zytor do działu ogłosze-
niowego. Wynagrodzenie
pens i pensja. Refle-
tować mogą tylko od-

powiedni kandydaci. Zgło-
szenia do Biura Rekla-
mowego, Garbarska 1 od

RSai iECK".
Dawiń oczekiwane przez znawtūw 2 iai wielkiem žainteresowanioni

MOTOCYKLE © ŚWIATOWEJ SŁAWIE    
  

(eotomek Czingis-Chana). Rewelacyjne arcydzieło o nie-
bywałej potędze dramatycznej. Mistrzowska realizacjaTEATR „AL U X” Burza nad AzjąDziśl Cud techniki, gry i reżyserji.

Film, który wstrząsnął światem

  

  

 

  
      
  

    
  
  
     

4—5 p.p. 211 ył. Mickiewicza Nr. 11. 13 genjalnego reżysera W. PUDOWKINA. Początek o godzinie 1-ej. Ceny miejsc od 40 groszy. k

RES EET a
otrzebny biurowy pra- PRZ:

i E <ówrik(s) 2 Kaucja 2-gi tydzień rekordowege powo- «SZLAKIEM kAŃBY» Wzruszający dramat ICE o Ę
od zaraz. Oferty z wy- Kino «PICCADILLY> | dzenia.po cenach bardzo nizkich W rol, główn. MARJA MALICKA. A

JUŻ NADESZŁY mienieniem _ posiadanej = | BOGUSŁAW SAMBORSKI i Miss Polonja na r. 1930, ZOFJA BATYCKA. Ponieważ film ten demonstruje się po BO

kaucji i referencjami UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. | raz ostatni w Wilnie aby dać możność wszystkim oglądać to arcydzieło, obraz pozostaje jeszcze na 6 dni. i.

składać w Redakcji pod Ceny: do godziny 6-ej 50 1 60 gr., od godz. 6 ej—80 gr.i 1 zł. Das

 

 „natychmiast“.
925—1

POLSKIELSE WANDA“

nimi S
wszelkie robot do prze-Kino” «SPORT» | «UKOCHANY SZERYF»

 

5 ca aćE 1 kowy dramatw 12akt.
lucji płonie światl Spala się na popiół namiętna „IiłóŚĆ isięcia Sergiusza Taczkiaryztokcacii-róstiekiel: w zob

gł: najpiękniejsza kobieta świata BILLIE DOVE, amant ANTONIO MORENO, pikantna LUCY DORAINE i znakomity
MIKOŁAJ SUSANISZ.

| Dziśl Potężne arcydzieło! Wpłomieniach rewo-

  

dramat sensacyjny w 7 aktach z TOMEM MIXEM w roli gł. NAD PROGRAM:

pozwanie na neSZYTaSh „ON MA PECHA“—komedja w 2.ch akt W Niedzielę 13 b. m. dwa poranki z To-
tanio, szybko i fachowo
Wil. Biuro Komisowo- TS3tF | mem Mixem, o g. 10-tej i o g. 12-tej. Od godziny 4-ej w niedzielę i w dnie następne: film misyjny „Śladem Apostołów".

i Wilno, Wielka Me 36. | Program Świąteczny wspaniały, nieporównany film, produkcji
EŃ S ud zo b. my «Student z Montany» 567“; HOOD GIBSONEM w roli gl

 

 
 

 TT
 

(udzę chwalicie swego nię znacie, Sami] sznuny, szPAGAT, LINY KONOPNE „P a Tradycyjnie I] uzrisk a. |
s © 8 o i najlepszą e

nie wiecie gdzie jadać macie| i MANILOWE, WOJŁOKI do BUDOWY kalę | Drożdże a
2 To też zaprasza Szanownych gości tutej- i DO CHOMONTÓW poleca sklep ; ol > ETNISKO w majątku
zych i przyjezdnych na smaczne, zd owei tanie „> POlECHJĘ: ziemskim, komuni=

obiady domowe w cenie od 1 zł. do1 zł. 50 gr. s. RABINOWICZA R-tią iołębiowscy kaojo IŁ:

Związek Sług im. Św. Zyty
zauł. Kazimierzowski Ni 3 (vis a vis Miejskiego

Kina). 1899—1 o

ul. Trocka 3.—Telef. 757.
—0

Sprawy
E mai ątk owe

wskiego 5 m. 2 od 2—4.

SE 213—1Wilno, W. Stefańska 3.
Ž |

 

Naskaai ws|WŁOSÓW PignieU
Dobre łąki dają dwa razy w dochód niż

 

 

RÓŻNE
Dbajcie o swója zdrowie|!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
     

G:užlic» pluc jest nieublaganą i Žaga Tani konwikt nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- Peł T poza. ki h 1 „Esencja CHNOWO-CHMIELONA" (z marką *) są stosowane D h > d
Ra „ESA ) . k ełny komplet traw łąkowych poleca: -CHM! Mh a dl down ž

nu, kosi miljony ludri.—- Przy zwalczaniu S. WILPISZ WSKI, Biuro aoWiel- ais =-€ = d przy chorobach żołądka, ki- ocno szkół e”Opoka. Saba

chorób płucnych, bronchitu, grypy JJ ka 15 (Szwarcowy |, Sklad Nasion). -- Tamże fa- z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy szek, obstrukcjii kamieni zapewniony posiada każ- stołowanie. Żarzeczna 28
uporczywego, męczącego kaszlu i t p. chowe zestawienia mieszanek i porady dotyczące apteczne. Główny skład Fpteka żółciowych. dy przy lokowaniu osz- m. 3. | 1932

stosują p. p. Lekarze: uprawy i nawożenia. 2 Į GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA*| czędności przez Wileń- =
skie Biuro Komisowo-„Balsam Thiocolan—Age*

który ułstwiając wydzielanie się p!wociny

są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie»

 

 Handlowe Mickiewicza 21

—2 O
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Wydz. Zdr. Publ. Nr. 154.

 

  
 

   

 

   
 

  

  

 

 

 

 

    
 

 

  
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego S a nia i działającym przeciwko otyłości,| tel. 152.

ama powiększa wagę ciała__i_usawa kaszel NAJKORZYSTNIEJ 218004 1. R. OUBICKA | S-ka duży wybór róż ||| OR po 2zł za pudełko opieki skła- ie pacc 5 ek z
ywa się za poradą lekarza z je R aj zne —29 o s. wojsk. wyd.

Szzulek aptaki 41-290 kupuje SĘ towary gwarantowanej dobroci u| „Właściciele I. Oubicka wa towarów wió- | gz 7 M W różnych zg. przez PKU—Wil-
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy różne nowości se ża kienniczych: płó no na imię Karbowskie-
zonowe w bławatach i galanterji, oraz pończo- į I. Januszewski tne, welny, jedwa | KESRAT RNR walutach o Piotra Un. si 1929

SZCZYT DOSKONAŁ 5 chy i skarpetki modne. | posiadają w swo- biu era. Id z į R I l 1 I solode 8 ZE

et UWAGAI—Wii ń k | im sklepie > TY. kilo 2 zł. poleca firma: ; i i sumach 7———

GRAMOFONY Url 266 eūiska 27.| sn, "ui. Wleń koce, chustki, poń-| ZWIEDRYŃSKI ABEFE esy $obiodć W. koszarach.
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