
  

 

 

 

 

 

! RESTAURACJA „EUROPA“
i Wilno, ul. Domlnikaūska 1
į Od dnia 1-g0 maja ukažė się na scenie nowy program.
s Codziennie będą się odbywały popisy pierwszorzędnych sił artystycznych

|
1

WYSTĘPUJĄ: |

p. Lusia Pragierówna
utalentowana duet Ly

6 Joliy "Rau gink Mie arokuplecistka

batyczne, oraz tancerki parkietowe.

t Początek koncertu o godz. 10 wiecz. Początek występów o g. 11,30 w.

Larząd Spółki Akcyjnej „PAPIER” |
w Nilnie

ul. Zawalna 13
podaje do wiadomości P. T. Od-

biorców, że biuro i składy firmy

od dnia 1 maja 1930 r. otwarte

będą w godzinach od 9-ej rano

do godz. 5-ej po poł. bez przerwy

obiadowej.

OD ADMINISTRACJI

|czas odnowić prenumeratę

tel. 501. | na miesiąc MA J.

———

 

 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
 

 

Centrolew a sprawa sesji nadzywczajnej
Sejmu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek obradował centrolew nad sprawą
wniosku o zwołaniu nadzwyczajnej sesji sejmowej, oraz utworzenia
bloku grup centrolewicowych.

Demonstracje bezrobotnych w Łodzi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Łodzi doszło we wtorek do zajść z bezrobot-
nymi, w czasie których pos» dała salwę w powietrze.

Poseł komunistyczny, Żarski, wyjął rewolwer, lecz został na-
tychmiast aresztowany.

Echa zamachu na gmach poselstwa
sowieckiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).
WARSZAWA. Komisarjat Rządu na m. Warszawę wyznaczył na-

grodę w kwocie 5000 zł. za ujęcie sprawców zamachu bombowego.
We środę dokonana będzie ponowna wizja śledcza domu przy

* ul. Poznańskiej Nr. 17. +

Nota sowiecka do rządu polskiego.
W sprawie zamachu na gmach poseistwa sowieckiego w War-

szawie.

 

   

        

   
   

               

  
   

   

  
  

  

  

  

WARSZAWA.29.4(Pat).W dniu
28 b. m. późnym wieczorem po-
seł ZSSR. w Warszawie p. Anto-
now-Owsiejenko przesłał na ręce
min. Zaleskiego następującą notę
rządu sowieckiego:

Panie Ministrze! Z polecenia
mego rządu mam zaszczyt zako-
munikować, co następuje:

26 kwietnia r. b., zawdzięcza-
jąc zbiegowi okoliczności, udało
się zapobiec wysadzeniu w po-
wietrze gmachu pełnomocnego
przedstawicielstwa ZSSR. w Pol-
sce, skutkiem czego mógł zginąć
cały personel.

Rząd związkowy, dopatrując
się w powyższym terorystycznym
zamachu próby wywołania po-
ważnych i daleko idących kom-
plikacyj w stosunkach między
rządem związkowym i Polską, nie
może nie zwrócić uwagi rządu
polskiego na tę okoliczność, że
powyższy zamach terorystyczny
mógł mieć miejsce tylko w wa-
runkach, jakie wytworzone zosta-
ły ostatnio na skutek wzmożonej
antyradzieckiej akcji niektórych
kół w Polsce i związanej z niemi
za części prasy polskiej.
ziałalność ta, która zwróciła na

siebie uwagę opinji publicznej
nietylko w Związku Radzieckim i
w Polsce, lecz również i na ca-
łym świecie, ma na celu wytwo-
rzenie takiej atmosfery, która
spowodowałaby zerwanie stosun-
ków polsko-radzieckich i wynika-
jące z tego następstwa. Zamach
z dnia 26 kwietnia wskazuje, że
akcja ta nie waha się przed uży-
ciem jakichkolwiek środków dla
osiągnięcia swych  występnych
celów, zagrażających pokojowi
świata. Rząd związkowy, dążąc
niezmiennie do rozwoju i wzmac-
niania dobrych sąsiedzkich sto-
sunków z Polską, zmuszony jest
stwierdzić, iż wspomniana  dzia-
łalność, pozostająca niewątpliwie
również w związku z akcją pew-
nych międzynarodowych czynni-
ków, stwarza olbrzymie niebez-
pieczeństwo nietyłko dla stosun-
ków między ZSSR. i Polską, lecz
i dla powszechnego pokoju.

Akt terorystyczny z dnia 26
kwietnia nie jest niestety wy-
padkiem odosobnionym próby
zamachu na pelnomocne przed-

stawicielstwo ZSSR. w Polsce.
Rząd związkowy zmuszony jest
przypomnieć nieudany zamach
Trajkowicza we wrześniu 1927 r.,
zamach w dniu 4 maja 1928 r.
na handlowego _ przedstawiciela
ZSSR. w Polsce A. Lizarewa, na-
pad z dnia 24 listopada 1929 r.
na konsulat ZSSR. we Lwowie,
wykryty ostatnio  terorystyczny
zamach na tenże konsulat, wresz-
cie zamach z dnia 7 czerwca
1927 r., ofiarą którego był peł-
nomocny przedstawiciel ZSSR. w
Polsce Wojkow.

Stwierdzejąc, że mimo wyżej
wymienionych poważnych wy-
padków, tego rodzaju zamachy
są w Polsce wciąż jeszcze możli-
we, rząd związkowy uważa za
konieczne podkreślić, że na tle
wzmożonej działalności kół anty-
radzieckich, zarówno w Polsce,
jak i poza jej granicami, wypa-
dek w dniu 26 kwietnia nabiera
wyjątkowego znaczenia i jest
jednym z elementów szeroko po-
myślanej akcji, zmierzającej do
sprowokowania konfliktu pomię-
dzy Związkiem Radzieckim i Pol-
ską. Rząd ZSSR. zaniepokojony
stanem stosunków radziecko-pol-
skich, niejednokrotnie zwracał w
przeszłości uwagę rządu Rzeczy-
pospolitej Polskiej na koniecz-
ność stanowczego ukrócenia wy-
stępnej działalności elementów
awanturniczych w. Polsce, dążą-
cych systematycznie do zakłóce-
nia pokoju między obu państwa-
mi. Groźne ostrzeżenie, jakiem
jest nieudany terorystyczny za-
mach z 26 kwietnia b. r., zmu-
sza rząd związkowy do zwrócenia
raz jeszcze uwagi na niezwykłe
niebezpieczeństwo _ wytworzonej
sytuacji i do obarczenia rządu
Rzeczypospolitej Polskiej odpo-
wiedzialnością za powzięcie prze-
zeń konkretnych środków, mają-
cych na celu likwidację w Pol-
sce niebezpiecznej sytuacji, w wa-
runkach której zachodzą raz po
raz wypadki, prowokujące ataki
na ZSSR.

Zechce Pan, Panie Ministrze,
it d.

Poseł nadzwyczajny i minister
pełnomocny ZSSR. w Polsce.

(—) Antonow:Owsiejenko.

Areszt wybitnedo komunisty, kierownika
. warszawskiego Mopru.
WARSZAWA, 29.4. (Pat.). Po-

licja śledcza aresztowała dzisiaj
technika dentystycznego  Alek-
sandra Granata za działalność ko;
munistyczną. Podczas rewizji w

szafie znaleziono skrytkę, otwie-
rającą się za pociśnięciem ukry-
tego guziczka. W skrytce tej zna-
leziono szereg dokumentów ko-
munistycznych, archiwum  war-

"REDAKCJA1ADMIKISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—3,

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

szawskiego oddzialu Mopru, 16
pieczęci Mopru, klucz do szyfru,
rewolwer, kilkaset naboi rewolwe-
rowych i naboi karabinowych.
Ponadto wpadły w ręce policji
listy pisane przez komunistów w
więzieniu, w których wymieniono
jest szereg nazwisk i adresów.
Na podstawie tych danych prze-
prowadzono wczoraj szereg rewi-
zyj, które dały olbrzymi materjał
dowodowy. Granata osadzono w
więzieniu śledczem przy ul. Dziel-
nej. Odegrywał on poważną rolę
w dziejach komunizmu rosyjskie-

    

    

 

 

go. W czasie wybuchu wojny był
w Szwajcarji, skąd następnie z
Leninem i Trockim przyjechał
w zaplombowanym wagonie do
Rosji. Tam podczas rządów bol-
szewickich pełnił funkcje w cen-
tralnym komitecie partji oraz był
mężem zaufania Zinowjewa, a w
roku 1919 brał udział w puczu
bolszewickim na Łotwie. Do War-
szawy przybył "w roku 1923.
Ostatnio objął on kierownictwo
warszawskiego oddziału Mopru i
zajmował się agitacją w robotni-
czych związkach zawodowych.

Podróż kanclerza Schobera do Paryża
Głosy prasy francuskiej.

PARYZ, 29.4. (Pat). Przybycie
do Paryża austrjackiego kancle-
rza Schobera stanowi niewątpli-
wie poważny wypadek natury po-
litycznej. To też prasa poświęca
tej sprawie obszerne komentarze.
Mają one naogół charakter žycz-
liwy dła Austrji, z którą — jak
„Ere Nouvelle" zaznacza—Francja
ma wszelkie dane być raczej w
porozumieniu, niż pozostawać w
stosunkach naprężonych. Dzien-
nik oświadcza, — że egzystencja
Austrji niezbędna jest dla utrzy-
mania równowagi na kontynencie
europejskim. Jedyną wytyczną
dla Austrji, jak również dla Nie-
miec, powinno być poszanowanie
traktatów. Austrja winna rozwijać
się w ramach statutu nakreślone-
go dla niej i pozostawać w dob-
rych stosunkach ze swymi sąsia-
dami. Podróż kanclerza Schobera
do Rzymu i do Berlina wywołała
w opinji publicznej francuskiej—
pisze „I' Homme Libre"—pewien

Oficjalna deklaracja

niepokój wobec nęcących propo-
zycyj, jakie kanclerzowi poczy-
niono w czasie tych wizyt. Bę-
dzie on miał dziś i jutro sposob-
ność zadać kłam wszystkim nie-
pokojącym pogłoskom, mogącym
wpłynąć niekorzystnie na życzliwy
nastrój Francji do jego ojczyzny.
Francja—oświadcza „La Journėe
Industrielle“—ktėra tyle zdzialala
dla utrzymania przy žyciu Austrji
i dla uczynienia z niej czynnika
zdolnego do życia w nowej cen-
tralnej Europie, wita z sympatją
kancierza Schobera. Bez wyraž-
nego i szczerego ujawnienia woli
pozostania paūstwem  niezalež-
nem Austrja może tylko liczyć na
dowody nakazanej grzecznością
sympatji. Powinna ona dowieść
jasno, że zmiana na lepsze w
obecnej sytuacji Austrji, nie do-
prowadziłaby do podjęcia na no-
wo projektu Anschlussu ze wszyst-
kiemi jego konsekwencjami.

angielska o sytuacji
w indjach.

LONDYN, 29.4. (Pat.) Dzisiaj
na posiedzeniu izby Gmin, przy-
wódca konserwatystów były pre-
mjer Baldwin zapytał sekretarza
stanu do spraw Indy,j Greenwoo-
da, o sytuację obecną w tem
dominjum. Minister oświadczył,
że w chwili obecnej nie może
dodać nic innego do sprawozdań,
podanych przez prasę, a odpo-
wiadających rzeczywistej sytuacji,
która wytworzyła się na tie t. zw.
akcji wypowiedzenia posłuszeń-
'stwa cywilnngo. Scislą jest wia-
domošė, 'obrazująca burzliwą de-
monstrację tłumu, który wdarł się
do sądu pokoju w Karachi, Za-
chowanie się tłumu zmusiło po-
licję do użycia broni przed przy-
byciem posiłków. Jednakże po-
rządek i uspokojenie przywróco-
no tego samego dnia.

W dniu 18 kwietnia zdarzyły
sę podobne demonstracje w
Chittagong, a 23 b. m. — w Pes-
hawarze. Akcją w Chittagong kie-
rowały — jak stwierdzono—orga-
nizacje anarchistyczne w Bengalu.
W Peshawarze przywrócono moc
działania poprawek do ustawy
karnej, zawieszonych w dniu 1
kwietnia. W Peshawarze areszto-
wano 11-tu przywódców miejsco-
wego kongresu indyjskiego. Ostat-
nio donoszą z Madrasu, że wnie-
dziełę ubiegłą-wybuchły w mie-
ście rozruchy i że postawa tłumu
zmusiła policję do użycia broni.
W dniu 27 b. m. gubernator ge-
neralny wprowadził w życie, jako
środek tymczasowy, działanie nie-
których postanowień ustawy o
stanie wyjątkowym, zawieszonej
w roku 1922. Zarządzenie to mi-
nister aprobował.
 

 

Z prasy.
Nasz oficjoz o zamachu na

posełstwo sowieckie,
Urzędowa „Gazeta Polska“

w n-rze wtorkowym pisze:
Jak powszechnie jest wiadomo, za-

równo rząd polski jak i całe społeczeń-
stwo polskie pragną normalnych, poko-
jowędii stosunków z Rosją Sowiecką.

l dlatego wykluczamy możliwość,
aby zamach ten mógł być dziełem rąk
tych czy innych polskich organizacyj,
nawet najbardziej wrogo usposobionych
wobec komunizmu — gdyż to byłaby
robota przeciwko własnemu państwu.

Dlatego też z całą stanowczością
możemy twierdzić, że nieudany zamach
na poselstwo sowieckie był dziełem rąk
wrogów państwa polskiego elementów
pragnących przysporzyć rządowi pol-
Skiemu nowych trudności.

Sprawcy muszą być wykryci, spra*
wa musi być wyświetłona — tego do-
maga się opinja publiczna i interes pań-
stwa.

Jak dalece opinja jest podniecona
i zdezorjentowana świadczy wystąpienie
jednego z najpoważniejszych pism sto-
łecznych, które pozwoliło sobie napisać,
że sowieckie poselstwo — to „uciążliwi
cudzoziemcy” i że należy liczyć się z
możliwością inscenizacji zamachu przez
same poselstwo lub sfery do niego zbli-
żone. Takie stanowisko zasługuje na
jaknajbardziej stanowcze potępienie.

Pismo to zapomina, że Polska jest
zbyt wielkim państwem, aby musiała

utrzymywać jakiekolwiek stosunki dy-
plomatyczne wbrew swej swobodne
woli.

Jeśli Polska utrzymuje stosunki

dyplomatyczne z Sowietami, to tylkoi

wyłącznie dła tego, że tego chce i że

to leży w jej interesie. Ajeśli tak, to
poselstwo sowieckie winno być szano-

wane przez polską opinję publicznąi

prasę, jak każde inne poselstwo w
Polsce.

Trzeba wyróżnić.
Feljetonista „Robotnika“ opo-

wiada jak to w Wilnie witano i
honorowano p. Świtalskiego.

„Krótko i węzłowato: wielka para-
da, że choć bierz, kręć i wyświetłaj na
ekranie w dodatku filmowym PAT-a.

Powie mi kto, że bądź co bądź pre-
legent, co to w samej Filharmonji mó-
wił, i człowiek bywały: dwa dni w Sej-
mie był; że zawsze to coś znaczy. Do-
brze, powiadam, „ale szarża jaka? sia-
nowisko py Na to mi odpowiada-
ją: B. B

To rzeczywiście coś znaczył
baby jednak tę przynależność w jaki-
koiwiek sposób uwidocznić. Dzisiaj
człowiek Bogu ducha winny może nie-
spodzianie w taką kabałę wleżć, że
nigdy już się nie wydobędzie. Siedzisz,
na ten przykład powiedziawsży, w tram-
waju za twoje 25 groszy, a obok któś
stoi. Miejsca nie ustępujesz, bo niby z
jakiej racji? A okazuje się, że to pan z
B. B Tłumacz się potem, usprawiedłi-
wiaj, żeś nie wiedział.

Najprościej byłoby cały B. B. umun-
durować. Lecz to się nie da zrobić.
Przez opozycję... Zarazby krzyk pod-
niosłe, że to liberja..

Są leszcze sposoby na to, żeby be-
beków wyróżnić z pośród szarego tł1-
mu opszycyjnego. Możnaby im dzwo-
neczki na szyjach pozawieszać.

Idziesz sobie, bracie, Nowym Świa-
tem, elbo spacerujesz po Łazienkach...
Naraz słyszysz: dyn, dyn, ćyn.. Jak w
Tatrach na hali.. Aha... baczność... be-
bek — znaczy się — idzie... Już wiesz,
że należy usunąć się w bok, „ruki po
szwam“, zasalutowač...

To trzeba koniecznie zrobić. Tych,
co się wyróżniłi, trzeba także móc od-
różnić... Bebecy nie mogą utonąć w
szarym ttumie.. | poco mają po hono-
ry aż do Wilna jeździć? Ma miejscu bę-
dzie taniej, ale dajcie nam możność
poznawania ich.

Z Litwy.
Inowacja na uniwersytecie

litewskim.
Studenci uniwersytetu kowień-

skiego zwrócili się do senatu uni-
wersytetu z prośbą 0 zorganizo-
wanie katedry, na której wykła-
danoby jedynie przedmioty spor-
tu, oraz o uczynienie ze sportu

Trze-

PRENUMERATA: miesięczma 4zł., z odnoszeniem |przesyłką pocztową Zi.4gr.SH,
za granicę 8 zł.

B6ŁGSZEWIA: za wiersz millm. przed tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca e Z5 proc. drożej.

terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.
dministracja nie bierze odpowiedzialności za

0. Ja 80187.  

Sowiety przeciwko wojnie z Polską. ||
(Tel. od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. 29.4. Z Moskwy donoszą: „Izwiestja* opublikowały

komunikat Centralnego Komitetu partji komunistycznej, zawiadamia-

jący o udzieleniu surowej nagany redakcji organu oficjalnego

Związku Młodzieży komunistycznej „łComsomoiskaja Prawda"
Nr. 95 za wzywanie do wojny z Poiską,

politycznej partji komunistycznej.

Protesty z powodu zamachu bombowego.
(Tel. od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. 29.4. Z Mińska donoszą: W Mińsku i innych mia-
stach białoruskich odbyły się wiece protestacyjne przeciwko zama-

chowi bombowemu na poselstwo sowieckie w Warszawie. Na wiecach

domagano się zadośćuczynienia ze strony rządu polskiego w formie

domagania się wysiedlenia wszystkich emigrantów rosyjskich z granic

Polski.

STANOWISKO ESTONJI I ŁOTWY NA WY-
PADEK WOJNY POLSKO-ROSYJSKIEJ.

Sensacyjne wywiady z szefami sztabu gen. estońskiego

i łotewskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC 29.4. Z Tallina donoszą: Szef sztabu generalnego
armji estońskiej gen. Tyrwand udzielił wywiadu prasie estońskiej

w sprawie stanowiska, jakie zająć ma Estonja na wypadek
ewentualnej wojny polsko-sowieckiej. Gen. Tyrwand oświadczył:

że Estonja natychmiast ogłosiłaby powszechną mobilizację

i pułki estońskie niezwłocznie odmaszerowałyby na granicę
sowiecką.

KRÓLEWIEC, 29.4. Z Rygi donoszą: Wywiad udzielonyw Tallinie

przedstawicielom prasy przez szefa sztabu generalnego wywołał

w Rydze niesłychaną sensację.

Przedstawiciele prasy łotewskiej udali się niezwłocznie do

szefa łotewskiego sztabu generainego gen. Kaieisa z prośbą

© informacje jakie stanowisko na wypadek wojny pomiędzy
Polską i Rosją sowiecką zajęłaby Łotwa. Gen. Kaleis oświadczył

W chwili obecnej nie widzę realnego niebezpieczeństwa wojny

pomiędzy temi państwami. Na wypadek jednak konfliktu Łotwa po-

dobnie jak to oświadczył gen. Tyrwand nie mogłaby pozostać

obojętną. W jakiej formie ujawniłoby się postępowanie Łotwy

mówić dziś jest rzeczą przedwczesną. W każdym razie stanowisko

armji łotewskiej zależneby było od rozwoju wypadków pomiędzy Polską

co nie odpowiada linji

i Rosją sowiecką.

*
przedmiotu, obowiązującego przy
egzaminach. Senat nie zawiado-
mił jeszcze petentów o losie ich
prośby, podobno jednak ma ona
być nieuwzględniona.

Jednocześnie kilka uczonych
szwedzkich zwróciło się do nni-
wersytetu z propozycją założenia
katedry języka szwedzkiego, któ-
rąby finansowała sama Szwecja.
Władze uniwersyteckie nie dały
również jeszcze odpowiedzi. (w)

Litewsko-niemiecka konfe-
rencja gospodarcza.

Układ handlowy litewsko-nie-
miecki, zawarty przez rząd Litwy
wbrew woli niemal całego społe-
czeństwa, prawie od chwili za-
warcia dowiódł, iż uwzględnia on
tylko interesy Niemiec, natomiast
nie daje żadnych korzyści Litwie.
Okoliczność ta niedawno była
powodem ostrej naganki przeciw
rządowi w prasie opozycyjnej:
Obecnie w najbliższej przyszłości
w Kownie zostanie zwołana litew-
sko-niemiecka konferencja gospo-
darcza, na której między inn. zo-
stanie wyjaśniony szereg kwestyj,
pozostających w związku z ukła-
dem handlowym. (w)
 

Jeszcze w sprawie
taryf kolejowych.

Z kół fachowych otrzymaliśmy
pismo treści następującej:

W związku z pismem Dyrekcji
PKP w Wilnie, zamieszczonem w
Nr. 94 „Dziennika Wileńskiego" z
dnia 24 kwietnia, należy zazna-
czyć że dziwnem jest, iż Dyrekcja,
będąc w stanie przyjmować mie-
sięcznie 10.500 wagonów, uznała
za potrzebne ograniczyć przyjęcie
ładunków na platformach, nie
zdając sobie sprawy z tego, że
każdy niewtajemniczony w „arka-
na" kolejowe, konstatuje jedynie
fakt, o ile ograniczenie jest, to
znaczy, że trudności są; czy zaśta-
kowe dotyczą platform, czy kry-
tych, to jemu wszystko jedno.

Że Dyrekcja kolejowa nie po-
siada danych o skierowaniu, z po-
minięciem Polski, 10.000 wago-
nów papierówki, jest bardzo źle,
gdyż sprawa przewozów powinna
inte:esować przedewszystkiem in-
stytucję, która tem się zajmuje,
czyli Dyrekcję kolejową, a tem
bardziej, że Dyrekcja posiada ca-
ły aparat w postaci Wydziału Han-
dlowo - Przewozowego, którego
obowiązkiem jest badanie ekono-
miczne.

Nie od rzeczy. będzie podać
do wiadomości Wydziału Handlo-
wego i Przewozowego, że przesył-
ki papierówki ze stacji Dukszt
Nr. Nr. 1011, 1013 z dnia 12.3,
1045, 1046, z dnia 13.3 1096,
1097, 1098, z dnia 19.3 1113i
1114 z dnia 20.3 były w wago-
nach PKP skierowane do Tylży
przez Łotwę i Litwę, zamiast
przez Raczki, nie bacząc na to,
że przewóz, według taryfy związ-
kowej Polsko-Niemieckiej, wynosi
do stacji przeznaczenia 177 mar.
niem., przez Łotwę i Litwę 182
mar. 60 fg. Na tym interesie, je-
żeliby ładunek był skierowany
przez Raczki, kolej zarobiłaby 93
marki niem. plus czynsz dzier-
żawny na korzystanie z wago-
nów, obecnie tylko za przewóz
do Zemgale (64 zł. 50 gr.) 30 mr.
35 fg. plus połowę czynszu dzier-
żawnego za korzystanie z na-
szych wagonów, gdyż umowa z
Łotwą za czynsz wagonowy jest
ulgowa. O ileby i teraz Dyrekcja
kolejowa była zdania, że 3
czyn należy szukać nie na PKP,
io ciekawem byloby przeczytać,
jaki „wrogi elament” przeszkadza
Dyrekcji porozumieć się z ku-
piectwem, przeprowadzać bada-
nia ekonomiczne i kazać wymó-
wić taryfy związkowe? ż

„Ruch wydawniczy.
Małachowska Mira. Poradnik

dia samouków. Wydawnictwo
Polskiej Macierzy Szkolnej.

Cenna ta książeczka, orjentu-
jąca ogół w działalności Poradni,
populatyzuje razem zagadnienie
samouctwa. Wybrane z kilkole-
tniej korespondencji listy, od-
zwierciadlają, mniej więcej wier-
nie, najbardziej charakterystyczne
potrzeby ogółu samouków, ich
niezaspokojone pragnienia, pod-
sycane głodem wiedzy i życia.

Rozdziały poświęcone znacze-
niu książki w samouctwie, umie-
jętności czytania, sprawdzaniom
postępu w samouctwie, pracy sa-
mouka, wykształceniu ogólnemu
i specjalizacji, mają praktyczną
wartość dla szerokiego zastępu
samouków, garnących się do
nauki.

Książkę uzupelniają informa“
cje w sprawie egzaminów dla sa-
mouków.



iematpine wywiady.
W numerze dzisiejszym za-

mieszczamy wskrócie telegraficz-

nym naszego korespondenta dwa

niezmiernie ciekawe wywiady z

szefem sztabu gen. estońskiego

oraz łotewskiego na temat: jakie

stanowisko zajęły by obydwa te

państwa na wypadek wojny pol-

sko-sowieckiej.

Szef sztabu łotewskiego dy-

plomatycznie zaznacza, że w

chwili obecnej nie widzi realnego

niebezpieczeństwa, dodaje jednak,

że w razie wojny Łotwa „nie

mogłaby pozostać obojętna". Bar-

dziej kategorycznie wypowiada

się przedstawiciel Estonji, który

zapowiada (na wypadek wojny)

natychmiastową mobilizację oraz

koncentrację wojsk estońskich na

granicy estońsko-sowieckiej.

Trzeba sobie jasno uprzytom-

nić istotną treść obydwu enun-

cjacyj: o jakimś sojuszu wojsko-

wym z Polską, o współdziałaniu

armji łotewskiej i estońskiej z

Polską, niema tam ani słowa.

Obydwaj szefowie stwierdzają je-

dynie, że na wypadek takiej woj-

ny, Łotwa i Estonja nie mogłyby

pozostać obojętne, musiałyby

poczynić pewne zarządzenia woj-

skowe — a to dla obrony niena-

ruszalności własnych terytorjów.

Jesto zupełnie zrozumiałe, każ-

de inne państwo musiałoby to

samo uczynić, każdy dowódca

sił zbrojnych „powiedziałby to sa-

mo, co wyrazili szefowie sztabów

estońskiego i łotewskiego.

Sensacyjność obydwu wywia-

dów nie na tem polega, co po-

wiedzieli szefowie, ale na tem, że

wogóle odbyły się takie wywiady,

że możliwość wojny  polsko-so-

wieckiej u sąsiadów naszych po-

ważnie brana jest pod uwagę.

Jest to jeden jeszcze dowód

niezbity, że istnieją jakieś pod-

ziemne siiy, które pracują nad

tem by Polskę wbrew jej oCzy-
wistej woli wplątaćw jakąś awan-

turę wojenną.

Jskkolwiek wykluczamy cał-

kowicie możliwość takiej wojny,

to przecie stwierdzić musimy, że

same pogłoski o niej szerzone

celowo, zwłaszcza za granicą, naj-
fatalniej odbić się muszą na ży-

ciu gospodarczem nie tylko w
Polsce ale wogóle na wschodzie
Europy.

W interesie tedy nie tylko na-
szym, lecz i naszych sąsiadów

jest wyjaśnienie tej sprawy i

uspokojenie. >

Wielką zasiugą Dmowskiego

było wyprowadzenie na światło

dzienne tego, co przedtem krylo

się w mroku podziemi. Wystą-

pienie Dmowskiego spowodowało

oficjalny wywiad min. spraw za-

granicznych p. Zaleskiego. Wy-

wiad ten powinien był niewątpli-

wie wpłynąć uspakajająco, gdyby

nie to, że.w ślad za nim

zdarzył się zamach na poselstwo

sowieckie, który nowe wprowa-

dził zaniepokojenie i dostarczył

obfitego żeru dla wszelkiego

rodzaju plotkarzy.

Sam przez się zamach ten

nie był znowu niczem tak nad-

zwyczajnem: nie naszą winą jest,

że bolszewicy posiadają tyle wro-

gów. Zamachy na przedstawicieli

Sowietów zdarzały się nietylko

u nas: dość wspomnieć šmier-

telny zamach Konradiego w Szwaj-

carji, ostatnio zaś w lzbie angiel-

skiej mowa była o jakichś taj-

nych machinacjach emigracji ro-

syjskiej przeciwko poselstwu so-

wieckiemu w Londynie.

Jednakże wszystkie tamte wy-

padki nie pociągnęły ze sobą ja-
kichś głębszych konsenkwencji

politycznych — jedynie gdy cho-

dzi o Polskę, rozdmuchuje się

sprawę do niemożliwych” rozmia-

rów. Jest to jeden jeszcze do-

„. wód, że komuś zależy bardzo a

bardzo na tem, by doprowadzić

do zaognienia stosunków polsko-

sowieckich, a w rezultacie, być

może, do katastrofy.

Rzecz znamienna, że prasaKer-
'lińska, ogłaszając notę sowiecką

(którą podajemy w n-rze dzisiej-
szym w brzmieniu dosłownem)

zupełnie tendencyjnie, wymienia
jakieś rzekome warunki, ktė-
rych nota, utrzymana zresztą w

tonie dość spokojnym, bynaj-
mniej nie zawiera. Jest to robota

intrygancka, celem utrudnienia

porozumienia między Polską a

Sowietami.

Naszem zdaniem, do uspoko-

 

W jaki sposób biskup Łoziński «porzucił»
diecezję

„Przedświt* postawił J.E. Bis-
kupowi Łozińskiemu zarzut, że
„porzucił* swoją djecezję miń-
ską, w obawie, aby go nie spot-
kał los Cieplaków, Budkiewiczów,
etc. Jak dalekim jest „od prawdy
ten zarzut wykaże kilka następu-
jacych dat. i faktów z pobytu i
akcji tego wielkiego Pasterza i
zarazem patrjoty w Mińsku, gdzie
w spełnianiu swoich obowiązków
nie znał i nie zna żadnego stra-
chu, stojąc niewzruszenie na sta-
nowisku wskazanem mu przez
Kościół i miłość Ojczyzny pol-
skiej.

Poraz pierwszy biskup Łoziń-
ski przybył do Mińska w r. 1905,
w charakterze proboszcza kated-
ralnego, a więc w czasie, gdy
sroży! się tam znany polakożer-
ca Kurłow, autor głośnej masak-
ry tłumów, zebranych przed dwor-
cem w dniu ogłoszenia konstytu-
cji październikowej. Ks. Łoziński
odrazu przyją! bardzo żywy udział
w  mińskiem życiu społecznem,
pracując bardzo intensywnie na
gruncie katolickim i polskim, co
w owym czasie bynajmniej bez-
piecznem nie było wobec skon-
centrowania właśnie w Mińsku
najsilniejszej akcji reakcjonistów
rosyjskich.

Djecezja mińska skasowana
po r. 63, była oddawna terenem
najdzikszych eksperymentów w
dziedzinie prześladowania kato-
licyzmu i polskości, co nosiło
klasyczną nazwę „polsko - jezuic-
kiej propagandy”. To też, kiedy
ks. Łoziński po raz drugi zjechał
do Mińska w r. 1918, w czasie
okupacji niemieckiej juź jako bis-
kup odrodzonej djecezji, zastał
grunt zachwaszczony niemożliwie
i zabrał się z całą energją do
jego oczyszczania. Niemcy jed-
nak w grudniu tego samago roku
wycofali się, oddając nas w ręce
bolszewików.

Rozpoczęła się wtedy masowa
ucieczka przedewszystkiem tych,
którzy w czasach spokojnych
stale wyciągali ręce po zaszczyty,
po stanowiska prezesów, dyrekto-
rów, kierowników, etc. Na miej-
scu zostało jednak sporo innych
ludzi, mianowicie takich, którzy,
pracując nie dla zaszczytów, lub
korzyści osobistych, nie chcieli
opuszczać całej masy placówek,
jakie czasy wojny pozwoliły po-
zakładać. Pozostał przedewszyst-
kiem ks. Biskup Łoziński, który
pozatem został powołany na pre-
zesa wielce niebezpiecznej, kon-
spiracyjnej „Rady Okręgowej*
mińskiej, której zadaniem było
kierownictwo polskiemi sprawami
aż do przybycia odsieczy, na
którą rachowaliśmy każdej chwili.
Tymczasem zaczął się  teror,
wzrastający szybko i dotykający
w pierwszym rzędzie duchowień-
stwo. Bp. Łoziński nakazywał
księżom bardziej. „skompromito-
wanym* w oczach bolszewików
bądź to całkowicie wyjeżdżać,
bądź ukrywać się gdzieś w po-
bližu, sam natomiast pozostawał
na stanowisku i dopiero wtedy
uległ perswazjom otoczenia, gdy

 

mińską.
stało się pewnem, że zostanie
uwięziony i tym sposobem w
działalności swej unieruchomiony.
Tymczasem, ukrywając się pod
Mińskiem, miał wszelką możność
za pośrednictwem zaufanych łu-
dzi kierować sprawami w dalszym
ciągu. Pomimo to, Biskup be-
zustannie denerwował się tem
swojem względnem zresztą bez-
pieczeństwem, gdy inni wystawie-
ni byli na rozmaite, groźne nie-
spodzianki i trzeba było nieraz
ogromnych wysiłków, aby go
utrzymać w ukryciu.

Armja polska przybyła do Miń-
ska w dn. 8 sierpnia 1919 r. Bi-
skup znowu rozpoczął swą owoc-
ną działalność, nie tylko w Koście-
le, ale i w szeregu innych akcyj
społecznych, organizacyjnych, o-
światowych, etc. Prędko jednak
nastąpiła ostateczna tragiczna
likwidaeja całej tej polskiej i ka-
tolickiej pracy na terenie znacz-
nej części Mińszczyzny. W lipcu
r. 1920 bolszewicy naparli całą
siłą na Mińsk — siły nasze były
zbyt szczupłe — nakazano ewa-
kuację. Hordy bolszewickie?były
tuż, tuż, a całe zastępy Polaków
musiały uchodzić i to bardzo
pośpiesznie, gdyż, na razie przy-
najmniej pozostanie ich było ab-
solutnie bezowocnem narażaniem
się na pewną śmierć. Najbardziej
zaś ze wszystkich zagrożonym
był Biskup. Pomimo to, pracując
niezmordowanie, aby jaknajwięk:
szą liczbę ludzi dało się uratować
—pbłaganiem, powagą swą i bez-
granicznem poświęceniem zdołał
Biskup skłonić zbolszewiczałą już
a przynajmniej obawiającą się
zemsty bolszewików służbę kole-
jową do zestawienia w ostatniej
chwili jeszcze jednego pociągu,
dzięki czemu jeszcze kilkaset lu-
dzi uszło śmierci,aw najlepszym
razie więzienia. Ale gdy pociąg
odjeżdżał i uchodźcy na kolanach
błagali Biskupa Łozińskiego, aby
z nimi odjechał, ten, powtarzam
wielki pasterz odrzucił propozycję
i tylko, pobłogosławił odjeżdżają-
cych, zaintonował „Boże coś Pol-
skę" i..: pozostał. Nie uważał za
możliwe opuszczać djecezji, w
której zostało jeszcze tylu jego
djecezjan. Pozostał, zdając sobie
najdokładniej sprawę z następstw,
które go nie ominęły. Został bo-
wiem wkrótce uwięziony razem z
obecnym sufraganem wileńskim,
a wtedy prałatem i administrato-
rem djecezji wileńskiej ks. Mi-
chalkiewiczem, który także pozo-
stał świadomy swego czynu.

Dzięki znajdowaniu się w rę-
kach Rządu polskiego pewnej
liczby komunistów, obaj biskupi
zostali po długich miesiącach
ciężkiego więzienia odesłani do
Polski. Na piersiach biskupa Ło-
zińskiego zawisł wtedy order
Orła Białego, jako najbardziej
zasłużona nagroda za jego dzia-
łalność i męstwo!

Oto, w jaki sposób J. E. bi-
skup Zygmunt Łoziński „porzu-
cił" swą djecezję, czego setki i
tysiące ludzi było świadkami...

Wł. Dworzaczek.
a aa soda

  

Cyfry obchodzące polskie rzemiosło.
Jedną z charekterystycznych

cech organizacyj żydowskich jest
wstrzemiężliwość w chwaleniu się
swójemi siłami. zydzi starają
przedstawić się nazewnątrz jako
słabi, biedni, pokrzywdzeni na
każdym kroku. Znamy jeden tyl-
ko wyjątek, gdy chodzi o liczbę
globalną żydów. Podkreślają oni
chętnie, ilu ich zamieszkuje dane
kraje, a już szczególniej chwalą
się swojemi miljonami wspė!wy-
znawców, osiadłych w Polsce.
Wszelkie jednak cyfry, dotyczące
ich stanu posiadania, organizacyj,
podziału na warstwy, są skrzętnie
ukrywane, bo im ztem z róż-
nych przyczyn wygodnie.

Cenną usługę oddało nam —
zapewne mimowoli—pismo „Spra-
wy Narodowościowe” publikując
art. G. Bornsteina p. t. „Žydow-
skie organizacje gospodarcze w
Polsce". |

Czytamy tam, že rzemioslo
żydowskie w Polsce posiada w
594 miejscowościach swoje orga-
nizacje, obejmujące potężną cyf-
rę 130 tys. członków. Aby uświa-
domić sobie, jak szeroko sieć ta
objęła rzemiosło żydowskie, wy-
starczy przytoczyć, że 46 organi-
zacyj ma swoje siedziby w miej-
scowościach, gdzie liczba żydów
nie przekracza 500 głów.

Nie omieszkał p. Bornstein z
triumfem przytem podkreślić, że
liczba związków rzemieślniczych
nieżydowskich liczy jedynie 222
koła, czyli że na 10 kół żydow-
skich przypada niespełna koła
nieżydowskie.

oprawda [pocieszyć się mu-
simy, że statystyka powyższa od-
nosi się do stanu z dnia 1 wrze-
śnia 1928, od którego to czasu

 

jenia, którego wszyscy chyba pra-

gniemy, po tej, jak i po tamtej
stronie kordonu, prowadzić może

jedynie droga jawna i prosta.
Ponieważ — jak widać z ostat-

nich telefonogramów naszego ko-

respondenta warszawskiego—cży-

nione są obecnie kroki w celu

przybyło zapewne więcej kół nie-
żydowskich, niż żydowskich, cho-
ciażby dlatego, że żydzi właści-
wie nie mają już gdzie nowych
kół zakładać. Obecnie mogą je
jedynie ulepszyć, ściślej spajać,
werbować nielicznych, którzy
jeszcze nie należą do organiza-
cyj, a co — możemy być tego
pewni — robią niemniej inten-
sywnie, jak poprzednio budowali
sieć organizacyjną.

Jakże skromnie przedstawia
się wobec tego stan posiadania
organizacyj rzemieślniczych nie-
żydowskich, obejmujący 222 koła,
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że
koła żydowskie w cyfrze 594
obejmują tylko miejscowości b.
zaboru rosyjskiego i austrjackie-
go, a owe 222 kół nieżydowskich,
obejmuje również i b. zabór pru-
ski, gdzie żydzi swych organiza-
cyj nie posiadają, a gdzie rze-
miosło chrześcijańskie jest bez-
sprzecznie najlepiej zorganizo-
wane.

Nie miniemy się z prawdą,
jeżeli powiemy, że połowa orga-
nizacyj rzemieślniczych nieżydow-
skich przypada na b. zabór pru-
ski, czyli że w tamtych dwóch
b. zaborach na 5 organizacyj
rzemieślniczych żydowskich iprzy-
padała we wrześniu 1928 zaledwie
jedna organizacja rzemieślnicza
chrześcijańska.

Tak przedstawia się stosunek
organizacyj, przyczem podkreślić
musimy, że cyfry powyżej przy-
toczone nie odnoszą się do or-
ganizacyj oficjalnych rzemiosła,
to znaczy do cechów, których
według ostatniej statystyki było
2377, lecz do wszystkiego rodza-

zwołania nadzwyczajnej sesji sej-
mowej, nie odrzeczy byłoby, aby

przy tej sposobności Sejm, jako

prawne przedstawicielstwo całego

narodu, w imieniu tego narodu

wypowiedział jego suwerenną wo*

lę, kładąc w ten sposób kres

wszelkim niepokojom.

ju związków i stowarzyszeń ogól-
no-rzemieślniczych. Ų

Przyjrzyjmy się, jak przedsta-
wia się stosunek liczebny rzemio-
sła chrześcijańskiego do żydow-
skiego?

Nie rozporządzamy niestety
dotąd ścisłą statystyką. Dostar-
czy nam jej dopiero przyszły spis
ludności. Narazie obliczenie o-
przeć musimy na niekompletnej
rejestracji rzemieślników.

Otóż dane z roku ubiegłe-
na których oprzeć się mo-

żemy, mówiły o 306.930 warsz-
tatach z 848090 pracowni-
kami. Przyjąć musimy, że jakieś
25 proc. rzemieślników nie jest
jeszcze objętych tą statystyką,
coby dało w sumie niewiele wię-
cej nad 380 tys. samodzielnych
warsztatów rzemieślniczych w Pol-
sce, zatrudniających około 1,050
tysięcy ludzi.
W cyfrach tych nie mieści się

naturalnie drobny przemysł, któ-
ry grawituje ku organizacjom rze-
mieślniczym, jak również nie mie-
szczą się rzemieślnicy, zatrudnie-
ni w  przedsiębiorstwach fabry-
cznych, lecz tych zaliczyć trzeba
raczej do kategorji robotników,
skłaniających się do organizacyj
zawodowych robotniczych.

Jeżeli z tego odliczymy naj-
mniej. 20 proc. Żydów (76 tys.
warsztatów) i jakieś 10 proc. na
inne mniejszości (38 tys. warszta-
tów), to na rzemiosło polskie
przypadnie 266 tys. samodziel-
nych warsztatów. Jednak, gdy
mówimy o organizacjach rzemie-
ślniczych, względnie — gdy za-
stanawiamy się nad ilością ludzi,
którzy do tych organizacyj należą,
należeć mogą lub należeć po-
winni, to biorąc pod uwagą rze-
miosło polskie, musimy uwzglę-
dnić, że posiadamy wśród
owych 266 tys. samodzielnych
warsztatów spory zastęp rzemieśl-
ników, którzy jako zamieszkali
po wsiach przechylać się będą
zawsze do organizaczj klasowych
włościan, ponieważ rzemiosło nie
jest całkowitem źródłem ich do-
chodu. Oprócz bowiem rzemio-
sła uprawiają oni rolę, z której
również żyją. Dalej spory zastęp
rzemieślników pracuje w mająt-
kach ziemskich na tak zwanej
ordynarji (deputat) a ci również
nie poczuwają się do łączności z
rzemiosłem miejskiem. Na takich
to rzemieślników wiejskich i ma-
łomiasteczkowych odliczyć musi-
my najmniej jakieś 20 proc., czyli,
że na rzemiosło polskie, które
powinno skupić się w  organi-
zacjach rzemieślniczych,  pozo-
stanie 200 tys. samodzielnych
warsztatów z 600 tys. pracowni-
ków.
W szeregach organizacyj zna-

łeżć się mogą jedynie ludzie do-
rośli, odliczymy więc z kolei ucz-
niów (40 proc. — 240 tysięcy),
czyli zostanie nam: właścicieli
warsztatów 200 tys., czeladników
360 tys., razem dorosłych560tys.
Polaków - rzemieślników, którzy
w najlepszym razie mogą wcho-
dzić w rachubę jako członkowie”
polskich organizacyj rzemieślni-
czych.

Podobnym sposobem obliczy-
my żydów, z tą „różnicą, że za-
miast odliczania na *rzemiosło
wiejskie odliczymy takich, którzy
głównie trudnią się handlem, a
rzemiosło wykonują _ubocznie,
choćby ze względu na tańsze
świadectwa przemysłowe. Doj-
dziemy więc do cyfry Zydėw-
rzemieślników, mogących należeć
do ich organizacyj rzemieślni-
czych, niewiele większej nad 150
tys.

Cyfry podane przez G. Born-
steina, jako pokrywające się na-
ogół z naszem wyliczeniem, wska-
zują, że rzemiosło żydowskie jest
już zorganizowane w 87 proc., a
przedewszystkiem wskazują jesz-
cze i na to, że organizacje rze-
mieślnicze żydowskie objęły nie-
tylko właścicieli warsztatów, ale
również prawie całą czeladź.

Wymowa tych cyfr jest aż
nadto dobitna, to też zapamiętać
je sobie winno rzemiosło polskie,
no i... wyciągnąć z nich odpo-
wiednią naukę. |

90,

 

Jeszcze 6 «Rolniku»

w Święcianach.
Sprawa ujawnionych nadużyć

w  święciańskim „Rolniku* nie
przestaje budzić zainteresowanie
zarówno w samych Swięcianach,
a łakże w powiecie, bo prócz
samego faktu nadużyć zacieka-
wia każdego rola w tej sprawie
szeregu dygnitarzy powiatowych
z starostą Mydlarzem na czele.
W związku z zamieszczoną

przez nas w tej sprawie kore-
spondencją otrzymaliśmy aż dwa
sprostowania.

Jedno podpisane przez urzęd-
nika Sejmiku p. Krasickiego, któ:
ry twierdzi, iż p. Kowalczyk nie
jest członkiem Bebe, a także
oświadcza, iż na „zebraniu infor-
macyjnem p. posła Komarnickie:
go nie występował w obronie
„Rolnika.“Drugie sprostowanie wy-
stosował do nas inny urzędnik
święciański, występujący w roli
wice prezesa Rady Nadzorczej
„Rolnika'”, a mianowicle agronom
powiatowy, p. M. Kuryłło.

Z drugiego sprostowania, na-
der długiego, dowiedzieliśmy się
jednej konkretnei rzeczy, a mia-

   
   

udziałowców jest 5-ciokrotną, a
nie nieograniczoną, jak to istot-
nie błędnie podaliśmy. Pozatem
spotykamy tam twierdzenie, iż:
„nieprawdą jest, że kierownictwo
„Rolnika“ dopušcilo do zaprote-
„stowania swych weksli na sumę
około 30.000 zł.—natomiast praw-
dą jest, że zostały zaprotestowa-
ne przez Państwowy Bank Rolny
weksle Spółdzielni (czyli „Rolni-
ka“—przyp. redakcji) za sprowa-
dzone nawozy sztuczne it. p.“.
Albo w innem miejscu twierdzi
się, „iż nieprawda jest, że lekko-
myślnie udzielono  „Rolnikowi“
gwarancji Sejmiku na kilkadzie-
siąt tysięcy” — by kilka wierszy
dalej stwierdzić, że „Sejmik świę-
ciański pod przewodnictwem p.
starosty Stefana Mydlarza uchwa-
lił gwarancję do 100.000 zł. dla
„Rolnika“ i t. d. i t. d. tak, że w
końcu sprostowania p. agronoma
powiatowego niczego nie prostu-
jąc w gruncie rzeczy potwierdza
nasze zarzuty co do odpowie-
dzialności starosty Mydlarza za
gospodarkę „Rolnika“, którego
Radzie Nadzorczej właśnie p. sta-
rosta Mydlarz przewodniczy.

P. Mydlarz i jego obrońcy tło-
maczą się tem, że jakoby zwoła-
nia walnego zebrania domagały
się osoby nie należące do spół-
dzielni.

Nie mieliśmy jeszcze możności
sprawdzić, czy istotnie z pośród
1l-u osób, które podpisały pismo
o zwołaniu walnego zebrania nie

było przynajmniej 7-iu członków
spółdzielni (co stanowiłoby w
myśl statutu 10-ą cząść człon-

ków niezbędną do zgłoszenia pra-

womocnego wniosku, bo rolnik
liczył wówczas 78 członków), w
każdym jednakże razie sam fakt
wystosowania takiego pisma, a
następnie drugiego do Związku
Rewizyjnego, gdzie niedwuznacz-
nie wskazywano na bardzo po-
ważne i niepokojące objawy w

gospodarce  „Rolnika”, / musiał

zwrócić uwagę p. Mydiarza jako

prezesa Rady Nadzorczej no i sta-
rosty powiatu.

Niestety, p. Mydlarz nie re-

agował nawet wtedy, gdy poczę-

ły napływać całkiem wyraźne

skargi na oszustwa popełniane

przez kierownika „Rolnika“, p.
Kowalczyka. 2

Zamiast zabrač się niezwlo-

cznie do uporządkowania stosun-
ków w „Rolniku“, p. Mydlarz
przeprowadzał dochodzenia dla

ustalenia tego, kto się ośmielił
pisać pokrzywdzonym podanie.

Tak właśnie było z podaniem
Konstantego Juchniewicza, które

wpłynęło do Starostwa w  gru-
dniu 1929 r., a więc przed 6-ciu
blisko miesiącami.

Podobno inspekcja powiatu
święciańskiego, dokonana one-
gdaj przez p. wojewodę Raczkie-
wicza, pozostaje w ścisłym sto-
sunku ze sprawą „Rolnika“ i stc-

rosty Mydlarza, więc zapytujemy,
czy p. wojewodę, o tym, niezmier-
nie charakterystycznym szczegó-
le, poinformowano?

Podanie owego Juchniewicza
posiadamy w odpisie i w każdej
chwili gotowi jesteśmy doręczyć
je p. wojewodzie.
W końcu o stosunku p. Ko-

walczyka do sanacji. W artykule
naszym z dnia 18 b. m. bynaj-
mniej nie twierdziliśmy, że p. Ko-
walczyk jest członkiem Bebe, nie-
potrzebnie więc p. Krasicki, tak
się zdenerwował, że aż wystąpił ze
„sprostowaniem*.

Myśmy twierdzili i nadal twier-
dzimy, że Kowalczyk przedzierż-
gnął się w okresie wyborów w

1928-ym roku w sanatora i że z
bebechowcami łączył go bardzo
zażyły stosunek, czego dowodem
łączna z p. Krasickim akcja na
terenie walnego żebrania kasy
spółdzielczej.

Posiadamy ponadto bardziej
konkretne dane stwierdzające
słuszność naszych twierdzeń, ale
wystarczy jeżeli zapytamy p. Kra-
sickiego i jego przyjaciół partyj-
nych, czy mogą sobie wyobrazić
możliwość objęcia stanowiska kie-
rownika „Rolnika* przez kogo-
kolwiek (a więc i p. Kowalczyka
również) ktoby nie posiadał prze-
możnej protekcji p. starosty
Mydlarza?

Również radzilibyśmy p. Kra-
sickiemu przypomnieć okrzyki
rzucane na zebraniu w kasynie
pod adresem p. Kownackiego o
popieraniu sklepikarzy  żydow-
skich", a wówczas może uprzy-
tomni sobie, co mianowicie miał
na myśli. Zresztą zbyt wiele osób
słyszało to wszystko, byśmy mieli
potrzebę dłużej się nad tem roz-
wodzić. i

Dziś wystarczy jeżeli jeszcze
raz stwierdzimy, że nie możemy
znaleść granicy, gdzie się kończy
starostwo, Sejmik, a zaczyna „Rol-
nik“, bo wszędzie figurują (za
wyjątkiem p. Kowalczyka, który
wogóle przestał figurować) jedni |
i ci sami ludzie.

Święciańczyk.
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Pi makiem „oszczędnośći”'.
Niedawno zamieściliśmy okól-

nik -min. spraw wewnętrznych
pouczający samorządy o potrze-
bie oszczędności, przyczem szcze-
gólną uwagę zwrócono na kosz-
towne podróże urzędowe. Nie-
wątpliwie każdy, kto przeczytał
ten okėlnik przyklasnąi p. mini-
strowi radošnie.

Ale okazuje się, że łatwiej
wydać drugiemu polecenie, aby
był oszczędnym, niż wskazać mu
drogę dobrym przykładem. Jako
ilustrację do tego należy przyto-
czyć inne rozporządzenie Rady
Ministrów, zmieniające dotych-
czasową taryfę ' należności za
podróże służbowe, delegacje i
przeniesienia, odbywane przez
urzędników poza granicami pań-
stwa.

Dotychczas obowiązywało pod
tym względem rozporządzenie z
11 lipca 1927 roku, w którem
djety dla urzędników, wyjeżdża-
jących służbowo zagranicę wy-
nosiły od 2 do 13 dolarów amer.
dziennie i to tylko w podróżach
do innych części świata; dla
podróży do państw europejskich
była taryfa znacznie niższa.

Obecnie, widocznie pod wpły-
wem „ducha oszczędności* na-
stąpiła wielka zmiana. Oto dla
prezesa Rady ministrów,  mar-
szałka Polski i ministrów ustano-
wiono dzienną djetę na—50 do-
larów amer., niezależnie od
miejsca podróży.

Na polską naszą walutę wy-
nosi to przeszło 440 złotych
dziennie.

Innym urzędnikom, od mini-
stra w dół podwyższono djetki
nie o 400'/,, ale o 30 „—50Y..

Ale nie koniec na tem. Przy
wyjazdach na konferencje mię-
dzynarodowe do Genewy docho-
dzi jeszcze dodatek reprezenta-
cyjny w wysokości 70'/, zasadni-
czej djety. O „reprezentacyjnošci“
danej podróży orzeka wyłącznie
pan minister spraw  zagranicz-
nych.

A już koroną nowego kursu
oszczędnościowego jest przepis,
który mówi, że przy wyjazdach
na konferencje międzynarodowe
do innych krajów (poza Szwaj-
carją) może być przyznany do
djet procentowy dodatek. Wyso-
kość tego dodatku określa mini-
sterstwo skarbu na wniosek mi-
nistra spraw zagranicznych, „sto-
sownie do zachodzącej potrzeby".

Czy to rozporządzenie podzia-
ła zachęcająco na akcję oszczęd-
nościową podwładnych urzędni-
ków i samorządów — to wielkie
pytanie.

Nakoniec pytanie: Wysoki
rządzie, kto to będzie płacił za
te „radosne podróże"?
 

Ż sali sądowej.
Niesumienny pracownik
skazany za kradzież i fał-
szerstwo na szkodę swe-

go chlebodawcy.
W firmie budowlanej „Dzwi-

gar” prowadzonej przez inż. Jo;
zefa Piotrowicza zatrudniony był
niejaki Klemens Janulewicz, któ-
ry, jak się okazało, w podstępny
sposób nadużywał zaufania swego
chlebodawcy.

" Na początku ub. r. inž. Pio-
trowiczowi zginął weksel wysta-
wiony na 300 zł., nikt jednak nie
podejrzewał, że stało się to za
sprawą Janulewicza.

Dopiero po pewnym czasie
wyszło na jaw, że Janulewicz
biorąc ubranie w firmie „Radzin*
zapłacił za nie wekslami po 50zł.
ze sfałszowanym podpisem inż.
Piotrowicza jako żyranta. Ażeby
podpis robił większe wrażenie,
pomysłowy Janulewicz zaopatrzył
ten podrobiony podpis pieczątką
firmową „Dzwigar*.

Fałszerstwo to wyszło nieba-
wem na jaw i wówczas to oka-
zało się, iż Janulewicz skradł
również i weksel zaginiony po-
przednio.

Zdemaskowanego Janulewicza
pociągnięto do odpowiedzialności
karnej i wczoraj stanął on przed
Sądem Okręgowym.

Po przeprowadzeniu śledztwa,
Sąd, pod przewodnictwem wice-
prezesa p. M. Kaduszkiewicza,
uznał Janulewicza za winnego
dokonania obu czynów, inkrymi-
nowanych mu, i skazał na łączną
karę zamknięcia w domu popra
wy przez 4 lata,

Przeciwko temuż Janulewiczo*
wi również wczoraj toczyła się
przed tymże sądem sprawa o
uprawianie szpiegostwa na rzecz
Rosji sowieckiej.
W wyniku przewodu sądowe

go, Sąd, dla braku dostatecznych
dowodów winy, wyniósł wyrok
uniewinniający Janulewicza.

Kos.
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Sprawy miejskie.
— Zamiast góry Zamkowej

oświetlona będzie na 3 maja
góra Trzykrzyska. W związku z
tem, że góra Zamkowa jest za-
grożona i zamknięta dla ruchu
publicznego, Magistrat m. Wilna
postanowił w dniu 3 maja uilu-
minować, zamiast góry Zamko-
wej, górę Trzykrzyską, oraz wszy-
stkie instytucje miejskie.
W dniu święta Narodowego,

Magistrat urządza cały szereg za-

baw dla dzieci, oraz urządza na

placu Łukiskim kino bezpłatne,
które będzie wyświetlało ciekawy
film sportowy. (d)
— Nowy skwer miejski. W

najbliższych dniach zostanie od-
dany do użytku publicznego nowy
skwer miejski przy kościele Fran-
ciszkańskim.

Oddawna już trwające prace
nad urządzeniem tego skweru, do-
biegeją końca. stawiane są obe-
cnie ławki, urządzane trawniki i
zasadzane kwiaty. (d)
— Zapowiedź ścinania drzew.

W dniu 30 b. m. Magistrat m.

Wilna przystąpi w ogrodzie Ber-

nardyńskim do ścięcia kilku sta-

rych i spróchniałych drzew, za-
grażających bezpieczeństwu g

blicznemu. (d
— Niefortunna inowacja. Na

wczorajszem posiedzeniu Magi-

stratu m. Wilna omawiana była

sprawa  zcentralizowania  wszy-

stkich miejskich biur meldunko-
wych, położonych na terenie m.
Wilna w jednym lokalu.

Postanowiono inowację tę za-

prowadzić z dniem 1 sierpnia r.b.

Wszystkie biura meldunkowe, jak

również referat wojskowy Magi-

stratu m. Wilna, mieścić się będą

w gmachu przy ul. Sasa

— P. Czyż urządza na wła-

sną rękę święto socjalistyczne.
Z rozporządzenia wice- prezydenta
W. Czyża, robotnicy, zatrudnieni
przy miejskich robotach wodocią-
gowo -.kanalizacyjnych, zostaną
zwolnieni od pracy w dniu 1 ma-
ja, z tem jednak, iż robotnicy ci,

ten odpracować w
przyszłym tygodniu. Jak się zda-
je, „odpracowanie” to będzie mo-
cno problematyczne i wątpliwe
jest, czy kiedykolwiek nastąpi. (d)

Sprawy administracyjne.
— Nie wolno zrywać ogło-

szeń urzędowych. Wileńskie Sta-
rostwo Grodzkie podaje do wia-
domości, że za uszkodzenie wszel-
kiego rodzaju ogłoszeń urzędo-
wych, obwieszczeń i planów, jak
też zrywanie, zaklejanie, lub w
jakiko'wiek sposób usuwanie, oso-
by winne będą pociągane do od-
powiedzialności administracyjno-
karnej.
— Sprawa autobusów dale-

kobieżnych. Podjęta przez sta-
rostwo wileńsko - trockie, przy
udziale starostwa grodzkiego,
sprawa unormowania ruchu auto-
busowego na linjach podmiejskich
i dalekobieżnych, została uwień-
czona rezultatem. (lstalono stały
rozkład jazdy wszystkich autobu-
sów, który wejdzie w życie z
dniem 1 maja i bez zmian pozo-
stanie do | października b. r.
Stała komunikacja utrzymywana
również będzie na linji Wilno—
Grodno, a kwestję rozkładu jazdy
autobusów, unormowano na kon-
ferencji przedstawicieli starostw

+ wileńsko - trockiego i grodzień-
skiego. (d)

Sprawy sanitarne.
— Posiedzenie Wileńskiego

Komitetu szczepień ochronnych
przeciwgrużliczych metodą Čal-
mette'a odbędzie się dn. 2 b. m.
o g. 7 i pół w lokalu Wil. T-wa
Lekarskiego (ul. Zamkowa 24).
— Lustracja sanitarna. Funk-

cjonarjusze zakładu badania żyw-
ności dokonali w dniu wczoraj-
szym na terenie rynków wileń-
skich lustracji artykułów spożyw-
czych przywiezionych na targ
przez włościan. Równocześnie ko-
misja dokonała lustracji straga-
nów spożywczych.
W wyniku lustracji sporządzo-

no 6 protokułów.

 

Renć Pujoi.

  
  

KRONIKA.
Sprawy szkolne.

— Zarząd (Centralny Po!-
skiej Macierzy Szkolnej Z. W.
zwyczajem dorocznym zwraca sie
do Sz. Nauczycielstwa z uprzejmą
prośbą o łaskawe poparcie kwe-
sty Daru Narodowego w dn. 3-go
Maja przez zachęcenie dziatwy
szkolnej do składania drobnych
datków na powyższy cel. Listy
ofiar przesłane zostały za łaska-
wem pośrednictwem p. Inspekto-
ra Szkolnego m. Wiłna. Znaczki,
chorągiewki i nalepki do odbioru
w biurze Zarządu Centralnego,
Wileńska 15 m. 5 od 10 rano do
3-ej po poł.

Handel i przemysł.

— Komisje egzaminacyjne
mistrzowskie i czeladnicze.
Przesłane przez Zarząd lzby Rze-
mieślniczej w Wilnie do Wileń-
skiegó lrzędu Wojewódzkiego
regulaminy Komisji Egzaminacyj-
nych Czeladniczych i Mistrzow-
skich, zostały już przez Pana Wo-
jewodę Wileńskiego zatwierdzone
i nadesłane do Izby Rzemieślni-
czej w Wilnie.

Przez zatwierdzenie zdobyły
one moc prawną i obecnie będą
służyły za jedyną podstawę dia
przeprowadzania normalnych Eg-
zaminów Czeladniczych i Mistrzow-
skich dla wszystkich zawodów
na terenie Województwa Wileń-
skiego,

Odpisy tych regulaminów Biu-
ro lzby Rzemieślniczej rozesłało
wszystkim Cechom i Stowarzy-
szeniom Rzemieślniczym  Woje-
wództwa Wileńskiego. Skład Ko-
misji Egzaminacyjnych, miejsce
ich urzędowania, terminy egza-
minów—będą podane do wiado-
mości w czasie najbliższym.

Biuro lzby Rzemieślniczej w
Wilnie (ul. Niemiecka Nr 25—go-
dziny przyjęć od 9-tej do 14-tej),
przyjmuje już podania o dopusz-
czenie do Egzaminów Mistrzow-
skiego i Czeladniczego według

wzoru, którego druk gotowy

można nabyć w lzbie w cenie
15 groszy.

Paląca kwestja dla Wojewódz-
twa Wileńskiego Uproszczonych
Egzaminów Mistrzowskich i Cze-
ladniczych dotychczas nie zosta-
ła jeszcze przez odpowiednie
Władze Przemysłowe zatwierdzo-
na, to też rozpoczęcie egzami-
nów uproszczonych odracza się
do chwili załatwienia tej sprawy
i zostanie . natychmiast wprowa-
dzona w życie po utrzymaniu re-

gulaminu.

— Delegacja izby Rzemieśl-
niczej u p. Wojewody. W dniu
29 bm. Pan Wojewoda Wileński
przyjął reprezentantów lzby Rze-
mieślniczej w Wilnie pp. Prezy-
denta Izby Władysława Szumań-
skiego oraz Dyrektora lzby Jana
Łazarewicza, którzy interwenjo-
wali u Pana Wojewody w spra-
wach podatkowych. Jednocześnie
reprezentanci Izby prosili o ułat-
wienie odbycia konferencji dele-
gatom rzemiosła z Panem Vice-
Ministrem Skarbu, który w dniu
5 maja br. przybywa do Wilna w
sprawach służbowych. Pan Woje-
woda chętnle przyrzekł ułatwić
odbycie się konferencji, zazna-
czając, że ze swej strony będzie
interwenjował u odpowiednich
władz, w związku ze złożonemi
postulatami w sprawie poprawie-
nia zbytu rzemiosła na Wi-
leńszczyźnie. S

— 0 typ mąki żytniej. Wła-
dze administracyjne zwracają u-
wagę, iż młynarze z Wilna i pro-
wincji korzystając z obecnego li-
beralniejszego traktowania spra-
wy przemiału żyta w wielu wy-
padkach,, przy ustalaniu cen mą-
ki żytniej i pytlowanej, nie wy-
chodzą z właściwej kalkulacji, to
jest z zasady przemiału żyta na
65 proc. mąki.

Starostwa stwierdziły nawet w
ostatnich czasach, że niektóre
giełdy notują mąkę żytnią wyż-
szych i droższych gatunków, ani-
żeli obowiązująca mąka typowa.
Wobec tego wojewoda przypo-
mina pismo okólne z październi-
ka 1929 r. o ustalaniu obowiązu-

26)
kiem nauki.

| DLAOSOB -
zCEBĄ

 POŁYSKUJĄCĄ
SKŁONNĄ do

WĄGRÓW
* MYDŁO
ALKALICZNE
KARPINSKIEG

jącego typu mąkiżytniej na pod-
stawie 65 proc. przemiału żytu.

(d)
Z życia stowarzyszeń.

— Zebranie Wydziału il
Tow. Przyjaciół Nauk odbędzie
się 30 b. m. o godz. S-ej wiecz.
w Seminarjum histor. (Zamkowa
11). Na zebraniu prof. T. E. Mo-
delski wygłosi odczyt p. t. „Dzie-
je rebaptyzacji na Rusi polskiej
i Litewskiej do końca XVI w.
— Ł „$okoła*. Zarząd Gniaz-

da Wileńskiego Pol. T-wa Gimn.
„Sokół* podaje do wiadomości
swych członków, mających za-
miar udać się na zlot do Belgra-
du, że w terminie do 4 maja
winni się zapisać w sekretarjacie
Gniazda w godz. od 19 do 21,
gdzie również można zasięgnąć
bliższych informacji.

— Dziś 99 Środa Literacka
w lokalu Związku Literatów o
godz. 8 wiecz. Poświęcona bę-
dzie nowinom z Paryża, szczegól-
nie na temat życia artystycznego
i stosunków wśród emigracji pol-
skiej we Francji. Referentem bę-
dzie dr. Tadeusz Szeligowski.
— Posiedzenie Wileńskiego

Towarzystwa Lekarskiego od-
będzie się w środę dn. 30 b. m.
o godz. Bej w lokalu własnym
(Zamkowa 24). Na porządku dzien-
nym: Dr. Wąsowski: pokaz cho-
rego po wycięciu krtani z Kliniki
Otolaryngologicznej U. S. B. Doc.
Dr. Bagiński: O histochemicznem
wykryciu różnych katjonów. Dr.
Kapłan: Kilka uwag w  spra-
wie zapobiegania przedziurawieniu
wrzodu peptycznego.

— Zarząd związku właści-
cieli średnich i drobnych nie-
ruchomości m. Wilna i woje-
wództwa Wileńskiego podaje do
wiadomości, iż Sekretarjat tegoż
Związku pośredniczy w sprawach
wynajęcia lokali i sprzedaży do-
mów. Tranzakcje w powyższych
sprawach dla członków przepro-

    

     

*wadza się bezpłatnie. Jednocześ-
nie uprasza się o zgłoszenie
mieszkań do wynajęcia oraz do-
mów do sprzedaży do Centrali
Związku, która mieści się w Wil-

nie przy ul. Magdaleny 4—1i
czynna w dnie powszednie od
godz. 17—19-ej.

— Lustracja instytucji opie-
kuńczych. W związku z za-
kończeniem roku budżetowego
1929-30 rozporządzenie Prezyden-
ta Rzeczypospolitej o nadzorze
i kontroli nad działalnością insty-
tucyj opiekuńczych (Dz. (rz. R.P.
Nr. 40 $ 354), wojewódzki wydział
pracy i opieki społecznej przy-
stąpił do kolejnej lustracji wszyst-
kich opiekuńczych instytucyj na-
razie na tęrenie Wilna. W kilku
instytucjach kontrola już została
przeprowadzona.
—Posiedzenie Towarzystwa

'Prawniczego im. Ignacego Da-
niłowicza odbędzie się w czwar-
tek dnia 1 b. m. o godz. 7 i pół
w gmachu Sądowym na Łukisz-
kach (Lokal Rady Adwokackiej).
Na porządku dziennym — dalszy
ciąg referatu Rektora A. Parczew-
"skiego „O projekcie nowej usta-
wy adwokackiej”. ę

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

Dziś poraz drugi sensacyjna Sziuka
Brucknera „Przestępcy“.

— „Cudowny pierścień'* baśń J.
MWarneckiego ukaže się po cenach spe-
cjalnie zniżonych w sobotę najbliższą
3 b. m. na przedstawieniu popołudnio-
wem przeznaczonem dla dzieci i mło-
dzieży.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dzis W. Smólskiego „Błędny bokser*.

— Występy Malickiej i Sawana,
Znakomici artyści słynni bohaterzy
ekranu polskiego — wystąpią w Wilnie
dwukrotnie w piątek 2 i sobotę 3 maja
w doskonałej sztuce Lenca „Trio“.

— Postaram się to panu wyllumaczyč...—po-

NADESŁANE.
Świeżość cery a choroby we-

wiiętrzne.
Doświadczeni lekarze, specjaliści

chorób skórnych, przekonali się nie-
jednokrotnie, że wszystko co się na
ludzkiej skórze dzieje w postaci prysz-
czyków, 'zaczerwienień, wągrów a na-
wet brodawek, jest nietylko jakby od-
źwierciadlenieniem procesów chorobo-
wych, jakie się w organizmie odbywają,
lecz że najrozmaitsze wykwity na skó-
rze są często nawet zwiastunami scho-
rzeń, jakie się dopiero rozwinąć mają.
Ta współzaleźność w wyglądzie skóry
z ogólnym stanem zdrowia daje się
jeszcze jaskrawiej zauważyć, jeśli prze-
miana materji zostanie w sposób ra-
cjonalny uregulowana, co najłatwiej
osiągnąć za pomocą soli owocowych,
ułatwiających 'trawienie (preparat Kar-
posel Karpińskiego). Przy uregulowanem
tą drogą trawieniu wygląd i świeżość
cery zazwyczaj nic nie pozostawia do
życzenia. Należy jednak pamiętać, że
nawet i przy zupełnie prawidłowej prze-
mianie materji bywają najróżnorodniej-
sze zanieczyszczenia skóry w posłaci
plamek, wągrów, tłustej połyskującej
cery i t. p. przeważnie następstwa wa-
runków atmosferycznych lub usposo-
bienia wrodzonego. W tych to wypad-
kach jednym i przez współczesną me-
dycynę zalecanym środkiem są odpo-
wiednio spreparowane mydła. Mydła
takie są wyrabiane przez znane w kraju
Laboratorjum _ chemiczno - farmaceu-
tyczne Fr. Karpiński w Warszawie pod
nazwą „Mydło Alkałiczna Karpińskiego".

Mydła Alkaliczne Karpińskiego od
wielu lat oddają w pielęgnowaniu cery
znako nłte usługi, nie zawierają bowiem
żadnych drażniących domieszek w ro-
dzaju ichtjolu lub siarki, natomiast,
dzięki zawartości substancij alkalizują-
cych, przeciwdziałają gromadzeniu się
w porach skórnych tłuszczu i potu,
przez co wpływają na naskórek kon-
serwująco i jakby odmladzająco.

Osobiste.
— Dyr. Franciszek Rychłow-

Ski w dniach najbliższych udaje
się na czas pewien zagranicę dla
pogłębienia . studjów fachowych.
W Paryżu, gdzie zabawi czas pe-
wien p. dyr. Rychłowski wystąpi
w szeregu sztuk repertuaru sta-
łego teatru polskiego nad Se-
kwaną.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 30 kwietnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Poranek muzyki popularnej.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
15,15. Odczyt dla maturzystów.
16,15. Muzyka popularna.
17,15. Audycja dla dzieci  „Pi-

neschia*.
17,45. Koncert muzyki lekkiej.
18,45. Kwadrans akademicki.
19,00 Audycja wesoła „Ciotka na

wydaniu*,
19,25. Lekcja włoskiego.
20,15. Koncert.
23,15. Muzyka taneczna.

Co nowego w Radio.
Przypominamy,

*że dzisiaj o g. 19,00 Zespół Drama-
tyczny wykona komedję Bliznińsziego
p. t. „Ciotka na wydaniu". Amatorom
wesołych audycyj bezwzględnie radzimy
pożostać o tej porze przy słuchawkach.

Przypominamy również,
że dzisiaj o godz. 19,40 dr. M. Stę-

powski, wygłosi „Radjokronikę“.

Warto posłuchać
jutrzejszy koncert (g. 16,15) muzyki

lekkiej z restauracji „Bristol* w Wilnie,

oraz

o godz. 18,45 koncert kameralny
pośw. twórczości E. Griega. Oprócz or-
kiestry usłyszymy p. Mokrzycką (śpiew),
oraz p. Ossendowska (skrzypce).

Listy do Redakcji.
Szanowna Redakcjo!

W numerze:94 „Dziennika Wi-
leńskiego" z dn. 24 kwietnia
1930 r. na stronie 3-ciej został
urnieszczony artykuł pod tytułem
„Skarga na kierownika szkoły
powszechnej w Oranach*.

Wobec tego, że artykuł za-
wiera nieprawdziwe informacje,
proszę Pana Redaktora na pod-
stawie ustawy prasowej o umiesz-
czenie w jednym z najbliższych
numerów „Dziennika Wileńskiego”
następującego sprostowania.

Prawdą jest, że Pan Inspektor
Szkolny był na dochodzeniu na
podstawie wniesionej skargi przez
zwolnionego policjanta Wierzbic-
kiego, że biję dzieci. Przeprowa-
dzone dochodzenie winy mojej
nie ustaliło. 2

Nieprawdą jest, že biję dzieci
w ustępie, a następnie zlewam
wodą.

 

KREM BoT WARZYJRĄK >
DZIAŁA CUDOWNIE

YJ, MSZE AO  
Nieprawdą jest, że byłem usu-

nięty ze stanowiska sekretarza
Komitetu budowy pomnika Dzie-
sięciolecia Niepodległości w Ora-
nach. Natomiast prawdą jest, że
ustąpiłem sam. 100 zł., które po-
brałem na projekt pomnika, po-
kwitowanie wraz z projektem do-
ręczyłem prezesowi Komitetu
DZE

Prawdą jest, że usunięto mnie
ze stanowiska członka gminnej
komisji sanitarno-parządkowej, na
podstawie jednostronnego docho-
dzenia przez władze administra-
cyjne, pow. wileńsko-trockiego.

Prawdą jest, ,że miałem spra-
wę sądową z p. Nosewiczem, z
której  zostalem uniewinniony
przez sądy: Grodzki Okręgowy.
Natomiast niewiadomem mi jest,
że zostałem ukarany miesięcznym
aresztem. |

Prawdą jest, że miałem spra-
wę sądową o kradzież siatki. Sąd
rozpatrując sprawę uniewinnił
mnie. Sprawa o siatkę wszczęta
była na doniesienie anonimowe
do Post. P. P. w Oranach jako
zemsta niektórych jednostek.

Nizio Stanisław.

Orany dn. 26.IV. 1930 r.

ROZMAITOŚCI.
Aresztowanie arcyksięcia

austrjackiego.

Sprawa sprzedaży słynnej, po-
chodzącej od Napolsona, kolji
brylantowej, która ostatnio nale-
żała do arcyksiążniczki Marji Te-
resy, przybrała niespodziewany i
sensacyjny obrót.

Władze amerykańskie wydały
nakaz aresztowania pod zarzutem
oszustwa arcyksięcia Leopolda
austrjackiego, byłego pułkownika
angielskiego służby tajnej Char-
lesa Townsenda i jego żonę
Gernez Baranti.

Kolję wartości ponad 3 miljo-
ny złotych Townsend sprzedał za
sumę pół miljona zł. z czego
arcykiężniczce oddał zaledwie
około 60 tys. Oszustwa tego
Townsend dokonał za wiedzą ar-
cyksięcia Leopolda.

Psikusy współczesnej
młodzieży.

Wrocław.  Uczniowie gimna-
zjum w miejscowości Habel-
schwert, w pobliżu Wrocławia,
wpadli na
urządzenia własnej stacji podsłu-
chowej.

Na kilka dni przed wielkano-
cną konferencją profesorską, ma-
jącą decydować o cenzurach,
uczniowie wtargnęli pokryjomu
do sali konferencyjnej i umieścili
we wnętrzu pleca kaflowego —
mikrofon. 2

Pótem przez piec i rurę, wio-
dącą do komina, przeprowadzili
przewód na dach i dalej jeszcze,
do kryjówki tajemnej, gdzie, w
czasie konferencji, miał czuwać
specjalny posterunek podsłucho-
wy.

Gimnaziści dla swojej stacji
podsłuchowej zużytkowali również
akumulator i postarali się o od-
powiedni wzmacniacz głosu.

Przypadek obalił ten cały, tak
kunsztownie obmyślony i ze zna-
jomością praw fizyki skonstru-
owany plan.

Mianowicie w dniu konferencji
zepsuło się centralne ogrzewanie
i trzeba było napalić w piecu ka-
flowym.

Przy tej sposobności wykryto
całe urządzenie podsłuchowe:

Winowajcy udowodnili w każ-
dym razie, że z lekcyj fizyki ko-
rzystają i rozwijają w sobie du-
cha wynalazczości.

Nie trzeba się chełpić dy-
piomami.

O znanym polityku czeskim,
A. Szwehli, opowiadano sobie
jeszcze w czasach, gdy był on
premjerem rządu czechosłowac-
kiego, następującą anegdotkę.

mogą wrócić do Berlina, gdyż nic imsię już nie uda.
W pół godziny po odjeździe uczonego przed

dom zajechało auto i jak za pierwszym razem wy-

oryginalny pomysł -

Pewnego razu prosił ktoś
Szwehlę o protekcję dla swego
młodego krewnego. Ponieważ
Szwehla, który jest przeciwnikiem
wszelkich protekcyj, dawał wciąż
znejomemu wymijające odpowie-
dzi, ten postanowił zaimponować
premjerowi wybitnemi kwalifika-
cjami swego krewniaka, powiada
więc: „Chodzi tu istotnie o nie-
zwykły talent. Ten człowiek ma
ukończone studja uniwersyteckie,
ale ma ponadto inną zaletę; pro-
szę się tylko zastanowić, panie
premjerze: „jest młody i ma juź
dwa doktoraty".

A na to Szwehla: Wie pan,
przypominam sobie przy okazji,
że mieliśmy w naszym majątku
w Hostiwarzu cielaka. A był ta
cielak niezwykły, bo proszę się
tylko zastanowić: cielak ten kar-
mił się równocześnie z dwu krów.
A ostatecznie wyrósł z niego
przecież tylko wėl“.

Anegdota powyžsza charakte-
ryzuje niechęć Czechów do tej
części „dyplomowanej" inteligęn-
cji, która li tylko na podstawie
dyplomu uniwersyteckiego pra-
gnęłaby uchodzić za „coś wyż-
szego" od innych ludzi, którzy
często i bez studjów uniwersy-
teckich stoją pod względem inte-
lektualnym wyżej, niż niejeden
udyplomowany pyszałek.

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handiu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/90 1 «lg, 40—38, chieb

żytni 70% — 43—4), chieb razowy —
35—30, chleb pszenny przemiał 65%, —
90—80, mąka rsz-nna — 90—70, ży»
tnia razowa — 31—29 żytnia pytlowa—
42—40, kasza jęczmienia — 65—50, ja-
glana — 85—0, gryczana — 90 — 80,
manna—1,40—1,00, owsiana—!1,20 — 85
perłowa — 60—60, pęczak—55—50, groch
polny — 60—40 fasola biała—1!,20—1,00,
ryż—1,00—90, mleko, niezbierane1 litr
50—43, śmietena—2,30—2,00, masło nie-
solone | kg. 8,00—6,50, zmasło solone—
6,5U—5,50,4 ser krowi wyczajny—2,00—
160, jaja 1 szt ,27—20 słonina świeża
1 kg. 4,00—3,60, słonina solona krej. —
4,/0—3,60, szmaiec wieprzowy — 4,60—
4,00, sadło—4,60—580, sledź (szmalców-
ka) 1 szt, 25—45, olej I kg. 2,40—2,00
kartofle—10—8, kapusta świeża—15—8
marchew—20—15, buraki—15—8, bru
kiew — 15,—8 cebula —45—,35 cukier
kryształ — 1,70—0,00, cukier kostka —
2,15—0,00, sol biała—35—00, kawa natu-
ralna — 10,00—8,00, kawa z*ożowa —
2,8,—2,00, herbat»—30,00—20,00, węgiel
—9—7, drzewo opałowe—!6—17, nafta
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 kg. 1,80—1,50, seda do pranla—50—45,
proszek mydlanę — 50—45, świece —
2,40—2,00, pszenica—36—29, żyto—19 —
20, jęczmień — 23 — 22,  salera —
80—70, owies zwykiy—23—2|, gryka —
31—29 kiełbasa wiepr:. zwycz.—4,20—
4,00, mięto wołowe—2,20—!,80, mięso
ceięce—2,40—2,00, mięso ba'anie —
2,40—2 20, mięso wieprzowe 3,20—2,80,
sianc—12—9 słoma snopki—9—8, otrę:
by pszenn:—22—21, otręby żytni* —
15-17, młotly 1 szt.—15—10, bułki
1 kq.—1,40—1,00, sucharki—220-2,07.
tłuszcz 'oślinnv—3,50, 01'w3—3.00— 7,50.

NADESŁANE.
KTO PRZEZORNY... zapoliegnie za-

wczasu dolegliwościom nóg jak: poce-
niu, nagniotkom, zgrubieniu naskórka
it. d. stosując regularnie znany, bez-

IC przeparat SÓL DO NÓG

Przeparat SÓL DO NÓG JANA od
szeregu lat wprowadzony na rynku pol-
skim, zyskał sobie zupełne uznanie
dzięki swej skuteczności przy usuwaniu
i zapobieganiu dolegliwościo:n nóg.

Liczne listy dziękczynne z całej
Polski, które ogłosiliśmy przed kilkoma
laty, sfotografowane z oryginałów, swe-
go czasu były argumentem naszym do
przekonania tych, którzy z jekichkol-
wiek względów nie wypróbowali jeszcze
naszego preparatu.

Dzisiaj nie przekonywamy, aby wy-
próbować

SvL DO NÓG IANA ma już swoją
ustaloną opinję w kraju.

Dzisiaj przypominamy.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCIH
IiNNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.

ELTMEETAATA

Zapisujcie się na

czionków Polskiego

Czerwonego Krzyża.
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ale mało z tego rozumiem. Nie jestem czlowie- CZĘŚĆ Il-a.
l

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Rita przyniosła glinianą miseczkę, w której
znajdowała się szczypta prochu, i postawiła ją na
tole w przyległym pokoju. Kulka, zakrywająca
wierzchołek anteny, została zastąpiona przez mie-
dziany dziobek.

— Celuję i strzelam!
Nagły błysk, i proch wybuchł na miseczce.
— Sam Tomasz Niewierny przekonałby się

o prawdzie moich słów—powiedział uczony. — Gdy
zbuduję większy aparat, będę mógł pokazać bar-
dziej zadziwiające rzeczy.

Pułkownik Saint-Blancat zachwycony tem, co
widział, zaczął się unosić nad wynalazkiem.

— Ależ to odkrycie niesłychanel Niezwykłel
Łysy człowiek podniósł w górę palec.
— To jest koniec wojny wogóle! Czy pojmuje

to pan, panie prefekcie? .
Darmuset zdecydował, że nie uroni nic z do-

stojeństwa prefekta departamentu, jeśli przyzna się
do swojej ignorancji w tym względzie.

— Niestety, panie Vigny, widzieć, widziałem,

;    spieszył Vigny, ale pułkownik spojrzał na zegarek.
— Jedźmy już, panowie, w drodze do Tuluzy

posłuchamy objaśnień pana Vigny.
— Dobrze — zawołał uczony — wytłumaczę

to panom jak najprzystępniej.
— A więc teraz zechce się pan pożegnac ze

swoją śliczną córeczką i w drogę... Niech pan tyl-
ko nie zapomni o dokumentach, dotyczących wy-
nalazku.

— Są już w walizce.
Pożegnanie nie miało w sobie nic dramaty"

SWZ gdyż ojciec z córką rozstawali się na kilka
ni.
— Może pan być zupełnie spokojny o córkę,

zostawia ją pan przecież pod opieką pana Renne-
ferta—powiedział uspokajająco Darmuset.

Rita, uszczęśliwiona nadzieją wyjazdu do Pa-
ryża, była wesoła jak szczygieł.

— Zakryj dobrze szyję—troszczyła się o ojca.
— Jestem cały opatulony. Do widzenia, có-

reczko.
— Szczęśliwej drogi, tatusiu.
Auto ruszyło, zwiększając coraz

szybkość.
— Ufl=odsapnął Rennefert.—Jeszcze jedna

misja zakończona pomyślnie. Panowie z VII oddziału

bardziej

siadło z niego dwóch panów, z
nosił mundur pułkownika artylerji.
jednak te same osoby co przedtem.

Na ich widak Rennefert zbladł gwałtownie.
— (o to znaczy? zawołał.
| zapominając o dobrych formach, zapytał

gwałtownie:
—Kto jesteście, panowie?
— Jestem prefektem departamentu

Garonne, nazywam się Darmuset.
— Pułkownik Saint Blancat, dyrektor

chowni w Tuluzie—przedstawił się wojskowy.
Rennefert oparł się o ścianę, aby nie upaść.
— Jestem Rennefert — powiedział wreszcie,

odzyskawszy panowanie nad sobą. — Oto moja
legitymacja. Panowie mi wybaczą, że poproszę ich
o pokazanie mi swoich legitymacyj.

— Bardzo słusznie—rzekł prefekt, otwierając
swój dowód osobisty.

Rennefer owi pociemniało w oczach. Nie wiał
już żadnej wątpliwości, że stoi przed nim delego=
wany przez Radę Ministrów prefekt Darmuset,
a jego towarzyszem jest pułkownik Saint Blancat,
przedstawiciel ministra spraw wojskowych. Wyna-
lazca Vigny został wykradziony przez szpiegów,
a z nim razem wszystkie tajne dokumenty.

których jeden
Nie były to

Haute

pro-

Rita Vigny,
Straszliwa, zimna wściekłość opanowała Ren-

neferta. Założywszy ręce za siebie, przechadzał się
po pokoju w obecności zapłakanej Rity i zgnębio-
nych Darmuseta i pułkownika Saint Blancat. De-
tektyw mimo, że nie zrzucił dotychczas skóry Giv-
raca, nie miał w tej chwili w sobie nic z chuder-
lawego staruszka. Wydawał się znacznie wyższy
i czuło się w nim siłę, którą ukrywał pod pozora-
mi chorowitego człowieka, jakie był przybrał. Du-
casse, znający dobrze swego szefa, nie wróżył
sobie nic dobrego z tej przechadzki po pokoju
i myślał niespokojnie:

— Trzymajmy się ostrol
gorącol

Autentyczny prefekt departamentu, Darmuset,
odezwał się tonem ostrożnego wyrzutu:

Będzie tu teraz

— Ta cała historja jest przykra zwłaszcza
dla mnie.

. Rennefert zatrzymał się nagle i zrobił pół
obrotu w jego stronę.

— Dla pana tylko? A dla panny Rity? A dla
mnie?

Dziewczyna zaszlochała głośniej.

DL. ie)

 



 

Z KRAJU.
Zatarg między parafią raduńską a sta-

roestwem lidzkiem 0 plac Kościelny.
Z Radunia donoszą o nastę-

pującym gorszącym zatargu, jaki
nastąpił między starostwem lidz-
kiem a parafją raduńską.

Kościół raduński zbudowany
w XVI w. do 1801 r. stał pośrod-
ku miasteczka, naokoło zaś koś-
cioła znajdował się cmentarz
grzebalny W 1801 r. kościół się
spalił, a ponieważ o zbudowanie
nowego kościoła było. trudno,
postawiono więc tymczasową szo-
pę drewnianą na nowym cmen-
tarzu grzebalnym, założonym w
1795 r. Plac z pod spalonego ko-
ścioła i stary cmentarz grzebalny
z kilku krzyżami pozostały do
ostatnich czasów we władaniu
kościoła. Gdy w 1927 r. stała się
aktualną sprawa budowy kościo-
la, przystąpiono do porządkowa-
nia placu. Dowiedziawszy się o
tem, żydzi wszczęli gwałtowną
agitację, bijąc na alarm, że koś-
ciół chce wszczuplić rynek, na
czem ucierpi całe miasteczko,
chociaż w rzeczywistości na pla-
cu tym nie było żadnego rynkui
odbywały się zazwyczaj nabożeń-
stwa majowe. Sprawa oparła się
o starostwo lidzkie. Owczesny
starosta p. Zdanowicz mimo gwał-
townych protestów żydów, przyz-
nał plac kościołowi i wspólnie z
gminą ustalono jego granice, o-
pierając się na šwiadectwach
starszych mieszkańców, Nastąpił
spokój do wiosny 1928 r. Wów-
czas żydzi zaczęli samowolnie
składać na placu drzewo, policja
jednak kazała je usunąć i znów
zapanował spokój do czerwca
1929 r. Ponieważ w tym czasie
brukowano rynek i proboszcz ra-
duński wespół z wójtem usypał
kopce i postawił słupki granicz-
ne, to natchnęło żydów do sta-
rań w kierunku odebrania placu
od kościoła. Na podaniu żydów
nowy starosta lidzki p. Bogatkow-
ski odręcznie, bez zapytania za-
interesowanych stron, nakazał
wójtowi przejąć plac na rzecz
gminy. Plac został przejęty. Je-
sienią wójt kazał go zaorać pod

Od dnia 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tle przygód Tysiąca i jednej
Najwspanialszy Obraz świata! Bujna wyobraźnia Wschodu w po-
łączeniu z współczesną techniką kinematograficzną. Aktów 12.

Marcella Albani, Agnes Petersen-Mozżuchinowa
Kasa czynna od godziny 3

Mielski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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«SPORT» Į łafemhić p.t:
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nard Goetzke, Lili Dagover.(Obok Dworca Kolejowego)

 

DZIŚ! Wspaniały
film produkcji

1930 r.
ważne. W soboty, niedzieleiświęta
przygrywa orkiestra jazbandowa.

same mury kościelne, wydobywa
jąc pługiem z ziemi czaszki i
kości nieboszczyków i zostawia-
jąc je na wierzchu, przeciw cze-
mu proboszcz gorąco zaprotesto-
wał. W tydzień później zjechali
do Radunia okoliczni mieszkańcy
na tysiącach furmanek i w ciągu
dwuch godzin ogrodzili cały plac
wielkiemi kamieniami. Przerażeni
żydzi natychmiast telegraficznie
zakomunikowali o tem staroście,
gdy jednak ze starostwa nadesz-
ła odpowiedź, było już zapózno—
ogrodzenie było już gotowe i je-
dynie nie pozwolono grzebać wy-
oranych kości cmentarnych, któ-
re do dziś dnia się poniewierają.
Wkrótce. potem starosta zażądał
od proboszcza dokumentów,
stwierdzających przynależność
placu do kościoła, a następnie
przysłał inspektora samorządowe-
go, który przejrzał stare inwenta-
rze kościelne z r. 1797, 1801,
1820 i 1830 i oświadczył, że za-
szło tu przykre nieporozumienie
i sytuacja zostanie wkrótce wy-
jaśniona. Tegoż domagała sięi
zebrana przed inspektorem lud-
ność, protestująca przeciw samo-
woli starosty. Jednocześnie rada
gminna oświadczyła, że nie ma
żadnych pretensyj do placu i że
starosta gwałtem narzuca go jej,
ulegając namowom żydów. Wresz-
cie po zrobieniu wyciągów ze
starych ksiąg, starosta przyznał
plac kościołowi obawiając się
jednak: apelacji żydów u woje-
wody, słownie polecił zaniechać
ustalenia granic.

Obiegają pogłoski, iż członek
raduńskiej rady gminnej, Puziak,
szukał w archiwach wileńskim i
grodzieńskim dokumentów i od-
pisy przesyłał staroście. Na mocy
tych dokumentów, starosta ma,
jeżeli nie zupełnie odebrać plac
od kościoła, to przynajmniej
uszczuplić go do minimum. Ży-
dzi zbierają na ten cel pieniądze
i przechwalają się, że plac od-
biorą. (d)

l 7*% „Tajemnice Wschody” Szecherezada
ti W rolach glėwnych: Mikotaį Kolin, Iwan Petrowicz,

Dita Pario Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna ilustracja muzyczna.
Początek seansów od godziny 4. Następny program: „KAROL XII".

PPPTi i i

nowa gwiazda dzikiego Zachodu REX BELL. Nad: program:
1) „Holływood szuka blondynki* komedja w 2-ch akt.
2) „Kwitnące Kolorado" w 1 akcie. Bilety honorowe rie-

astępny program: «DJABELSKI PAZUR»

r. WILLIAM DESMOND ulubion/ bohater filmów sensacyjno-salonowych w swym najnowszym

«Wiosenne sporty» „s.
ędu na wielkie koszta tego filmu ceny biletów nieco podwyższone.

m.30

 

LP 105 I-j KLM
24 Polskiej Loterji Państwowej

w najszczęśliwszej kolekturze

 

„Biali indjanie“

«DJABELSK! PAZUR»

«Hrabia Monte Christo»

DZIERŻAWY 20 — 40 h.
lub kupna przez bank nisko położonego terenu
po wyrąbanymlesie liściastym lub zapuszczonych

łąk, z przepływającą rzeczką lub nigdy niewysy- '

chającym strumykiem poszukuje P. Sosnowski,
Wilno, Kalwaryjska 72, m. 6.

  

Robotnicy przeciwko namo-
wora agitatorów komuni-

stycznych.

Z poszczególnych powiatów

województwa Wileńskiego dono-

szą, iż intensywna agitacja komu-

nistyczna prowadzona ze święto-

waniem 1 maja wśród robotni-

ników nie znalazła posłuchu.

Robotnicy w Wilejce i Dziśnie

spalili wręczoną im wywrotową

literaturę i wyrazili chęć wzięcia

czynnego udziału w święcie naro-

dowem 3 maja.
W tartakach w Borysowiczach

i Rubieżowiczach robotnicy po-

wzięli wczoraj uchwałę, iż dzień

1 maja spędzą normalnie przy

pracy. (d)

Zwolnienie od podatku do-
chodowego drobnych rol-

ników.
Władze skarbowe wydały roz-

porządzenie, dotyczące zwolnie-

nia od podatku dochodowego

drobnych rolników woj. Wileńskie-

go. Władze wychodzące z zało-

żenia, że kryzys ekonomicznyi

gospodarczy w znacznym stopniu
wpłynął na zubożenie sfer rolni-

czych, wydały rozporządzenie w

myśl którego w r. bieżącym

drobni rolnicy posiadający nie

więcej niż 15 ha *ziemi zostaną

automatycznie zwolnieni wogóle

od opłaty podatku dochodowego.

(d)
Budowa szosy Rudomino—

Turgiele.

W.dniu wczorajszym wojewo-
da Raczkiewicz zwiedził stan ro-
bót prowadzonych przy budowie
szosy Rudomino—Turgiele.

Zakończenie tych robót na-
stąpi jeszcze w rb. poczem zo-
stanie szosa oddana do użytku
publicznego. (d)

Aresztowanie masówki ko-
munistycznej w lesie.
Wczoraj wieczorem wracający

ze służby patrol KOP chcąc so-
bie skrócić drogę udał się przez
las położony w pobliżu odcinka
granicznego Domaniewo, gdzie

 

NAD PRO-
GRAM:

Arcydzieło miljona dolarów. Owoc syzyfowej pracy umysłu ludzkiego, najśmielszy wymysł fan-
12-to.aktowy dramat podług głośnej powieści
Al. Dumasa. W rolach. gl: Jean Angelo, Ber-

Początek seansów o g. 5, w Niedziele i święta o godz. 4. UWAGA: Od 1-V pierwsze seanse
będą rozpoczynać się o godzinie 6.

natrafił na tajną naradę odbywa-
jącej się masówki komunistycznej,
która opracowywała instrukcje
partji wydane celem zorganizo-
wania rozruchów w dniu 1 maja.

Na widok patrolu zebrani rzu-
cili się do ucieczki porzucając
literaturę i instrukcje w lesie. -
W wyniku zarządzonego po-

ścigu 4 komunistów:żydów zdo-
łano ująć. Wszyscy są członkami
K. P. Z. B. (d)

Sprawa teatru polskiego
w Grodnie.

Dnia 24 b. m. w Grodnie od-
było się posiedzenie Rady miej-
skiej, na którem omawiano spra-
wę teatru polskiego na sezon
1930 51 roku. Rada m. Grodna,
dżięki prezydentowi z nominacji
p. Rączaszkowi, zaprzepościła se-
zon teatralny roku bieżącego.
Obecnie „ojcowie miasta”, „mą-
drzy po szkodzie”, przyjęli pro-
pozycję komisji teatralnej, by
teatr miejski na sezon 1930—31
wydzierżawić z tem, że będzie on
teatrem objażdowyrm, ze stałą sie-
dzibą w Grodnie. (lchwalono, by
Rada Miejska delegowała 2-ch
przedstawicieli, którzy wezmą
udział w zjeździe prezydentów w
urzędzie wojewódzkim, mającym
na celu uzyskanie od miast: Bia-
łegostoku, Suwałk i Augustowa
subwencyj na teatr objazdowy.

(chwalono następnie wniosek
Koła Chrześcijańskiego, by Magi-
strat opracował do dnia 15 maja
projekt umowy dzierżawnej teatru
miejskiego. Uchwalono wezwać
Magistrat do natychmiastowego
rozpoczęcia remontu teatru w
myśl wymienionej już uchwały.
P. prezydent wyjaśnia, iż plany
posłano do urzędu wojewódzkie-
go dla zatwierdzenia.

8sport.
Piłka nożna.

1 p. p. leg.—Ž. A. K. S. 1:1.
Sobotni mecz o mistrzostwo okręgu,

który odbył się na boisku Makabi po-
między 1 p. p. leg. a Ž. A. K. S. za-
kończył się wynikiem nierozstrzygnię-
tym

Gra chaotyczna i skąpa w cie-
kawsze momenty; wynik jednak mu-
siałby wyglądać trochę inaczej, gdyż
przewaga wojskowych uwidoczsiała się
przez cały czas gry, atak jednak 1 p.p,
leg. nie mając dyspozycji strzałowej „nie
może przechylić szali zwycięstwa na
swoją stronę. Napad wojskowych wy-

m. 1.

nalizacja,
neczne,
wszorzędna,

z WILJAMEM
DESMONDEM.
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Oszczędność przedewszystkiem|!
Nagromad one rzeczy

oddawać do przerobienia do „Zródła Pracy"—
Trocka 19, !ako do ledynej pracowni trykotar- |

i w Wilnie — Dorabianie podeszewek do |
—0 0 | najdroższych pończoch.

nowych garsonek, swetrów, pończoch przyjmu*
lemy. — Robota wykonuje się solidnie

wnictwem »ykwaifikowanej Instruktorki

artofle dotrynotowe Półdwkaproszę|

borne,

jak również robotą
inalna.

ściciela domu.

—190 gr

 

 

 

 

   
  
RÓ że

KRZACZASTE
w wielkimizwyborze i wspaniałych

odmianach

DO SADZENIA
1 sztuka zł. 1.50
10 sztuk „  14.—

100 sztuk „, 120.—

POLECA

ZAKŁAD ORRODNICZY

Ww. WELER, Wilno
ul. Sadowa 8.

MOTOCYKLE UŻYWANE
mamy do sprzedania.

Warsztaty zzz Zaułek Bernardyń- ul. Zawalna

 

 

  

 
 

służby,PRACA

potrzebny pracownik(a)
biurowy z kaucją 2

do 3 tysięcy zł. w gotów-
ce, względnie, spólnik.
Oferty sk'adać w Admi-
nistracji pod „gwarancje“.

2677—.

 

OTOGRAF — przyjmie
chłopca donauki i

czeladnika do kopjowa-
nia i retuszu. Dowiedzieć
się u Starszego Cechu
Fotografów - chrześcijan

bremi

—0o do 2.

SOBA uczciwa,
cowita, poszukuje

ze świadectwami.
ska 36—1 od godz. 9—2.

mendacje wymagane Mi-
s0 ckiewicza Nr. 35, m. 12.

 

otrzebna służąca do
wszystkiego z do

brem gotowaniem i pra-
niem. Zgłaszać się z do-

rekomendacjami
rano do g. 9-ej i od3 do

pcs 48 lat,
z małą rodziną dłu-

goletnią praktyką ido-
bremi referencjami po-
szukuje posady od zat
raz Kolejowa 15 zajazd

pra-

dobrze gotuje,
wow-

niem zgłaszać się zauł.
Sto Jerski_5 m. 10.|

680—1

weksel

tusa Czyża,

676 s0 un. się.

 

z
ciarnia z całkowitem u-

| LETNISKA.

las sosnowy, rzeka, przy-
Zs na 1000 zł. stanek G sekės kil-

podpisany przez Ty- ka kilometrów od fer
własność Dzielna 48,f. Zwierzyniec do sprzedania, Ogórko-

7 m.4 od 95-ej Skopówka 5, m. 1. Laskowskiej Stefanji — Dowiedzieć się Mickie- wa 1 (przy Krakowskiej).
688—2 685 wicza 22, m. 3.

 

 

cej pokoi w ładnej
miejscowości, woda i las
o 3 kilometry od stacji. $
Dowiedzieć się Zakreto- /
wa róg Suwalskiej Nr. 5,

2652—s0

[-EPBKO z 2 lub wię- |

 

Druskienikijj
pensjona! „Riviera“. Ka-

pokoje
kuchnia

ceny przy-
stępne. Informacje—Wil-
no—(Uniwersytecka 4—6
J. Swiętorzecka.

 

Samochódji
Fiat lub Chevrołet mon-
tażu zagranicznego wy
kładane skórą, sprzedar
Garbarska 5 u dozorcy.

„śpieszke,
amerykany różowe,

sprowadzone z
Poznania, odmiana ory-

Kalwaryjska 52,
araceński zauł. 6 u wła-

 

 

 

maga koniecznie gruntownego odmło-
dzenia, gdyż dotychczasowe „stare ka-
rabiny* muszą już odejść do emetrury
jedyną podporą drużyny jest ich obrona
i częściowo pomoc: Malicki, Chowaniec
i Truchan są filarami drużyny.

Boisko Makabi ma już za sobą
barwną przeszłość będąc stałym tere-
nem wszelkich porachunków bądź oso-
bistych, bądź kłubowych „rasowej* pu-
bliczności, to też i ten mecz zakończył
się również interwencją władz policyj
nych.

Uważamy, iż warto już nareszcie
skończyć z ustawicznemi incydentami
zamykając (nawiasem mówiąc niehygje-
niczne) boisko Makabi.

Makabi — Lauda 6:0.

Przy pięknej pogodzie i przy dwuch
tysięcach zebranej publiczności odbył
się zapowiadany przez nas mecz foolba-
łowy. Lauda wchodzi na boisko w naj-
lepszym swym składzie, to też wynik
spotkania budzi wielkie  zaintereso-
wanie.

Grę rozpoczynają Makabiści narzu-
cając od pierwszych minut szybkie tem-
po, szturmując bramkarza Laudy. W 8
minucie gry Birnbach strzela pierwszą
bramkę w prawy róg. Napad Laudy zry:
wa się do wałki jednak rzutkie jego po-
czynania rozbija Birnbach i obrona. Ma-
kabi, nie dopaszczając formalnie do gło-
su. 22 minuta przynosi ostry strzał pra-
woskrzydłowego M. i piłka silnym fal-
szem wpada do bramki. Dwa zerol —
Ale to jeszcze nie koniec. Piłka gości
wciąż pod bramką Laudy Mikulski rna
dosyć dużo roboty, jednak od czasu do
czasu puszcza i tak Szwarc strzela ze
źle złapanej piłki trzecią bramkę. Przed
końcem gry pierwszej połowy załamuje
się psychicznie Lauda t Makabiści strze-
lają jeszcze dwie bramki tak, że wynik
do przerwy ustala się pięć do zera (!)

Po przerwie atak Laudy zmienia
stanowiska poszczególnych graczy. Ma-
kabi mając pewne zwycięstwo nie wy-
sila się i gra byle tylko prędzej końca,
strzelając jeszcze jednę bramkę tem
samem zwiększając wynik do sześciu.

Lauda II Makabi Il 1:0.

Składa Laudy il jest zlepkiem gra-
czy którzy przed paru laty grali w róż-
nych klubach. Poziom gry niski nawet
czasaini brutalny. Wyróżnili się: Bracia
Adamowicze, Sokołowski i bramkarz
Proniewicz.

1 p. p. leg. II Ż. F. K. $. il 10:0.
Rtak rezerw wojskowych lepiej gra

od „starej wiary" wygrywając z łatwo-
ścią ze słabym zespołem. Ż. A. K. S.

Ja. Nie.

Na Komitet „Chleb dzieciom”,
zamiast wizyt wielkanocnych

- złożyli oflarę:

Urzędnicy Okręgu Urzędu Ziemskiego:

St. Łączyński 10 złot., B. Swięcicki
2 zł, Z. Zapaśnikówna 1 zł, M. Dobo-
szyński 3 zł, B. Kulesiński 1 zł, L.
Dyakowski 1 złot, K. Wojnikonisówna
50 gr., M. Pietkiewiczówna 50 gr., St.
Szarynski 50 gr., M. Tarnichowa 50 gr.,
A. Staroniewiczówna 50 gr., B. Jabłoń-
ski 2 zł., P. Kosiłowicz 50 gr., E. Bohu-

sło-
pier-

1

  

  

       
650—1

szewiczówna 1 zł, K. Hołownia 50 gr.,
J. Stefanowski 50 gr., J. Womperski
50 gr., A. Matusewicz 50 gr., M. Bajko
1 zł, Z. Kobylińska I zł, W. Kressow-
ska 1 zł, M. Rodziewiczówna 1 zł., St.
Brzeziński 2 zł, W. Stefanowiczówna
1 zł, O. Mokrzecka 1 zł, H. Nowicka
50 gr.; O. Niedzilski 1 zł, W. Kwiecń-
ski 1 zł., M. Zimiński 50 gr., J. Hewso-
wicz I zł., Łukowski 2 zł, J. Dowgialło

3 zł. Frąckiewicz 3 zł., Markiewicz 3 zł.,
Wojtkiewicz 1 zł, Kiersnowski 3 zł.,
St. Radwan - Paszkiewicz 1 zł, L. Cze-
chowicz 1 zł, J. Dorożyński 3 zł, Kru-
piński 1 zł, K. Korsak 1. zł, H. Grzyb
1 zł, J. Szopska 50 gr. — Razem 61 zł.
50 gr.

Urzędnicy Wileńskiego Okręgowego
Urzędu Miar:

P. p. Sasinowicz, J. Rodziewicz, Wł.
Wyzgo, J. Buczyński i H. Sokołowski
7 złot.

Urzędnicy
Miar:

P. p. Nieciecki, E. Mażanowicz, E.
Szymański, A. Żebrowski i J. Zawadzki
3 zł. 50 gr. czyli razem 10., 50 gr.

Urzędnicy Dyrekcji Dróg Wodnych
w Wilnie:

Bogusław Bosiacki 5 zł., Rutkowski
Witold 2 zł, Tołwiński Konstanty 2 zł.,
Zakrzewska H. 1 zł, St. Wisłocki 2 zł.,
Podziunas 1 zł, Jankowski 1 zł., Kietz
2 zł, R. Wasilewski 2 zł, M. Stankie-
wicz 1 zł, L. Kozłowski 1 zł, St. Adry-
jański-1 zł, St. Cyrski 1 zł, Wł. Der-
wiński 1 zł., St. Cebeliński 1 zł., M. Kodź
Bakinowski 1 zł, M. Stabiński zł, NN.
1zł, NN. 1 zł, NN. 1 zł. — Razem
31 zl.

Suma 66 zł. 52 gr. ofiarowana za-
miast wizyt wielkanocnych przez Urzę-

Miejscowego Urzędu

dników Izby Skarbowej na Komitet
„Chleb dzieciom".

EE BRESEREK"PRIZERDACZREJ)
GIEŁDA

WARSZAWA, 29.IV. (Pat.)
Waluty i dewizy:

Dolary 8,88'/,—8,90' „—8,86' „.
Belgja 124,54—124,85—124,23.
Holandja 359,00—359.90—358,10.
Londyn 43,36' ,—43,47-—43,26.
Nowy York 8,905—8,925—3,885.
Paryż 34,98',—35,07—34,90.
Praga 26,41*/,—26,48—26,35'/,.
Nowy York 8,918—8,938 —8,858.
Szwajcarja 172,91—173,34—172,48.
Wiedeń 125,75—126,06—125,44
Włochy 46,74'1,>—46,86—46,63.
Berlin w obr. pryw. 212,95.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 121 — 21,25,
Premjowa dolarowa 74,25, 5%, konwer-
syjna 55, 70], stabilizacyjna 88, 10', ko-
lejowa 101,75. 8', L. Z. B. G. K. i B. R,
obl. B. G. K. 94, te same 79/, 83,25, 474
L. Z. ziemskie 45, 4! ,*/, ziemskie 55 —
55,25 — 55, 89%, ziemskie dolarowe %,
79,, ziemskie dolarowe 75, 8”, warszaw-
skie 76,25 — 76,75 — 76—-5Z, 8%, Łodzi
70,50, 10 „ Siedlec 80, 5'i,”, obl. poź
konw. m. Warszawy 53,50.

Akcje:
Bank Dysk. 117, Polski 172,50 —

175,50, Siła i Światło 102, Cukier 30,50,
Firley 36, Liłpop 25,50, Modrzejów 9,75
—9,60, Ostrowiec s. B. 69, Starachowi-
ce 19,50.
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2647—0 Wilno,

Dodviadezalnia Filmowa „ELPEALN* w Wilnie
Kupujemy Ścenarjusze!

Scenarjusze należ nadesłać pod adresem:
ui. Ad. Mickiewicza 22 — 3.

Doświadczalnia filmowa oddział artystyczny.
Odpowiedzi wysyłamy w ciągu 2-ch tygodni.

 

 

  
    

 

 

 
 

LOKALE 26, m.9.

powodu wyjazdu do Sprawy
sprzedania herba-

Letnisko
do wynajęcia

9—05.   

my

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia,DzienniksWileńskiego”. al. Mostowa 1

czystej krwi. Legjonowa

majątkowe

 

niach z małym ogro-
dem owocowym.

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

drewniany o 3-ch loka-
lach, 200 sążniach ziemi

zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej
części Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8, m. 5.

Dochód

687-2

che

     

   

7199—2 Cukiermana A. Pawluć. rządzeniem na dostę- T, cia Kalweryjska 52, zaul.

= 682—1 pnych warunkach Rydza.| 14 3,500 dOlarÓW lada każ. Saraceńskid. 6. 2647-50
łużąca do wszystkiego į—————, Smiglego 43. soržėdamy“ dom Inu“ zapewniony posiada kaž-

S umiejąca dobrze go- |POTRZEBNA służąca| „ezcsuszznonnzczww ASA J mieszka. dy przy lokowaniu o- Pl do wynajęcia z

tować, potrzebna. Reko-| Z praniem | gotowa- y a- | szczędności przez  Wi-

leńskie Biuro Komisowo-

Handlowe Mickiewicza 21
tel. 152. 85—s0

Majątkiziemskie
i folwarki.

posiadamy w wielkim wy- M.
borze do sprzedania na
dogodnych_ warunkach.
Wileńskie Biuro Komi-
Sowo - Handlowe Mickie-

—s0 wicza 21, tel. 152. 86—s1

3 czne

 

MIESZKANIE
—s0 3 pokoje z kuchnią su-

i ciepłe za 50 zł.
miesięcznie do wynaję-

osobnem wejściem
Mickiewicza 19-31.

 

Pokoje "56| Prarimaje
i maly osobno i wszelkieroboty

Śniadeckich 3 w  zukres dru-odnajęcia
. 18.

Pp umeblowany 2
elektrycznością obsłu-

gą, wejście osobne. Sie-
rakowskiego 25-17.

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIGRZ MAŁABURDA,

CLES4TYEIEA p ma| my Rękopisów nie zwraca się. —0o

EG 6 Potrzebna kasjerka ak
Wilno, Niemiecka 36, tel. 1317 z kaucją do 500 zł. Dowiedzieć się: ul. Długości:

P. K. 0. 80928 maza M 15, m. 18. 263—0 o Ž BI,

Centrala: Warszawa, Naiewki 40. | on e 3 pe
/ r :ntr.

Oddział w Lidzie, Suwalska 2. ||PJŁOSÓW Vie arabus | Wileńskie T-wo_ Handlowo-Zastawowe „Miery| zwijane 10 mir.
Usuwa staloweiparciane 20 mtr.

z drut b -
Główna 750 000 „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" LOMBARD. wym. fostoryzo- 30 mir

wygrana zł. e i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE" Zowidstie łećw dniul2 I31J4MASO wanym, odporne

Co drugi los musi wygraćl z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy| godz. 5-tej pop. w lokalu Lombardu ul. Biskupia 12 |DRZE ĮWKA-| [Przeciv,„igociz
e plac Katedralny), odbędzie się licytacja zastawów " .sasas ia Api | sem zagadka nine, |owolcowe| |azitw: , Mieczysław ŻEJMOz nadarzającej się szczę- py UL. reta r. 4 we wla RR erminie nieprolongowanyc a o poleca Zapasowe taśmy. ieczys aw J

| aa AZ Pus Nr 154 Ne 13146 do Ne 64595. : 241—0 o swiLPiłszewski

WE: r BR 25 . EWSKI| |264—9 0 Wilno, ul. Mickiewi
Ciągnienie rozpoczyna się już 17 maja. Don sa, posadę biu- „ ul. Mick DE 24, tel. 161.

Sia 32.000.000 1 d į ł i į Jubilersko T Legarmistrzowski AGEOferty zkładać RÓŻNE H rónych walutachp W sklepie.

1 w Administr. d „na-

oma tkża | K GORZUCHOWSKIEGO |nne" I sumach O RUNEM
Na prowincję wysyłamy losy nie- Ul. Zamkowaf//94, l | [il się krzywią. A

BE Stelmach—Ekonom 3 udzielamy pożyczek. Wi- Jdzielam  korepetycyj “*| PZ >

zwłocznie po wpłaceniu należności|| SPRZEDAZ R potrzebny do maj. na przesyła szybko | aku: | awmqu mu| Ieńskie Biuro Kamisowo- U zakresie Sg krzywię, kiedy” do 1dziś
na nasze konto P. K. O. 80928. oraz ordynarję.—Zgłaszać się ratnie biuro: L. Taic, Ry- awecowych. Handlowe.Mickiewicza21,mnazjum_ specjalność: nie -z5 Rodne, :

A SOLIDNA pisemnie. Załączyć od- ga Postfoch Ne 511. Na tel. 152. 83—1 matem., fizyka, chemja P į

naprawa pisy świadectw. Poczta odpowiedź załączyć zna- Ę i. D sprzedania domy i polski. Mickiewicza 19-

Smorgonie, skrz. pocz- czek pocztowy na 50 gr. Fanio do sprzedania 0 z placami, również31. 683—2

Zegarków i Biżuterji. —10 oj towa 7. =3 szczeniaki pointery same place—ogrody ro-

1 IATROLIGA-

TORNIA

„BEN |
WILEŃSKIEGO"3

Wilac, al. Moste- Į
683—1 wa je 1. Tel.13-46

karstwa I intro-
ligatorstwa
wcho =

679—1

   

 

     

     
   
  
  
  
  

  

  

  
  

  

 

  
  

 

  

  

  

     

   
    

   
  

      

  

    
   

  

  

    
   

     
       

  

   

  

 

   

    
  
   

     

 

   


