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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA Rząd pułk. Sławka urzęduje ECHA STOLICY  Żydoryspremern Sławka 
,  Dyrmisja rządu Mullera. Ustąpienie 

po dwuletnich prawie rządach gabine- 

tu centrowo lewicowej koalicji, napozór 

nieoczekiwane: jest w istocie stwierdze 

niem, że kryzys polityczny w Niem 

czech dojrzał i domaga się rozwiązania. 

Do obecnej sytuacji pasuje znane powie 

dzenie: „murzyn zrobił swoje, murzyn 

może odejść. Socjał - demokratyczny 

„murzyn* był potrzebny dopóty, dopó- 

„ki nie zostały załatwione palące zagad: 

nia z zakresu. polityki zagranicznej 

(przedterminowa ewakuacja „Nadrenii, 

plan Younga), których żaden inny rząd 

w Niemczech nigdyby z takim sukce- 

sem nie przeprowadził. Skoro obie te 

sprawy zostały załatwione koalicja cen 

trum z socjal - demokracją straciła ra” 

cję bytu i dlatego mimo uzgodnienia 

zasadniczych punktów reformy finanso 

wej skorzystano z błahego powodu nie” 

porozumień przy ustawie ubezpiecze” 

niowej, które łatwoby mogło w innym 

wypadku być usunięte, aby uwolnić 

się od więzów wspólnoty koalicyjnej. 
Centrum jest zdania, że dalej nie 

może brać odpowiedzialności za polity- 

kę wewnętrzną której ton nadają socja 

liści, mając nadzieję utworzenia rządu 

opartego o prawe skrzydła i centrum. 

W tym kierunku zmierzają wysiłki pre 

„ zesa centrum, dr. Bruenniga, który mi- 

sję formowania rządu otrzymał. 

Czy rząd centrowo - prawicowy то- 
że mieć trwałe oparcie? Aby odpowie 

dzieć na to pytanie należy przypomnieć 

jg układ sił politycznych w Reichstagu. 

Przedstawia się on jak następuje: da- 

wna koalicja (centrolew) posiadała 

152 głosy socjal - demokratów, 61 — 

centrum, 25 — demokratów, 45 ludow 

sów-niemięckich i 17.—-ludowców. ba: 

warskich co dawało razem 300 głosów 

czyli 53 głosy większości. Kombinacja 

parlamentarna, która ma się stać pod- 

stawą nowego rządu pod prezesurą dr. 

Bruenninga, opierać się ma na koalicji 

centrum, demokratów, ludowców  nie- 

mieckich i bawarskich, partji gospodar 

czej, chrześcijańsko socjalnej wspólno 
ty, drobnych partjach  nacjonalistycz- 
nych, hitlerowcach i stronnictwie nie- 

miecko - narodowem. W sumie będzie 

posiadała 259 głosów czyli 12 głosów 

większości. 
Jaki widzimy większość 12 głosów 

jest większością bardzo niepewną i wy 

starczy wycofanie się względnie drob- 

nego stronnctwa np. wspólnoty chrześci 

jańsko - socjalnej lub nawet hittlerow- 
ców aby koalicja centrowo - prawicowa 

upadła. Stąd też prasa socjalistyczna 

niemiecka daje wyraźnie do zrozumie- 
nia, że kryzys obecny otwiera fazę prze 

cileń ministerjalnych, które w rezultacie 

głoprowadzą do rozpisania nowych wy 

„borów, z których socjaliści mają nadzie 

ję, wyjść jeszcze bardziej wzmocnieni 

"i być może bez udziału żadnego z stron 
nictw w przyszłości utworzyć własny 

swój rząd. Między wierszami artyku- 

łów prasy socjalistycznej a szczególnie 

„Vorwarts'u* wyraźnie można wyczy” 

tać iż socjaliści bynajmniej  przesile- 
niem nie są zaskoczeni i nie żałują 

swych porttelów. ` 
Desygnowany premjer dr.  Bruen- 

ning aby utworzyć rząd oparty o koali 
cję: centrowo - prawicową musi poczy- 
nić dość znaczne koncesje na rzecz 

stronnictwa niemiecko - narodowego. 

Właśnie teraz toczą się pertraktacje od 
śktórych jest uzależnione czy dr. Bruen- 

ning będzie kanclerzem czy też będzie 

musiał zrezygnować ze swej misji i 
przesilenie się zaciągnie. 
„Konferencja londyńska tieje.  Ina- 
czej nie można nazwać tempa obrad 
nad rozbrojeniem na morzu. Po dwóch 
z górą miesiącach, uczestnicy konferen 

“bi myślą tylko o tem jakie znaleźć wyjs 
cie, aby uniknąć kompromitacji ńiepo- 

wodzenia tak głośno rozreklamowanej 
narady i czem upozorować przerwę w 
jej obradach, słowem aby „nie strac:ć 

twarzy”. Ale i ta sprawa nie należy da 
' łatwych. Z kilku wysuniętych propozy- 

/ cyl żadna dotychczas nie uzyskała zgo” 
dy wszystkich i stąd ciągle jeszcze p. 
Mac Donald naradza się z p: Stimso- 
nem, p. Grandi odwiedza p. Mac Donat 
da i tak w kółko. 

Pewną sensacją był projekt dele- 

gacji włoskiej polegający na tem, że 

obrady konferencji zostają przerwane 

na okres sześciu miesięcy. W tym czae 
sie Francja i Wiłochy w drodze bezpo- 

średnich rokowań starają się uzgod- 

nić swoje stanowiska i ewentualnie pod 
piszą odpowiednie umowy. , Natomiast 

Stany Zjednoczone, Anglja i Japonja 
opracują wspólną umowę ograniczają” 

cą zbrojenia morskie, do której na” 

stępnie przystąpi Francja i Włochy. 

Oprócz propozycji włoskiej, wysunię- 

to projekt, zawarcia dwóch odrębnych 

paktow „šrėdziemnomorskiego“ i „o 

ceanicznego*. Pakty te polegałyby na 

tem, że w wypadku konfliktu mocarst 

wa zainteresowane mogłyby zwołać 

konferencję wszystkich obecnych ucze- 
stników konferencji w celir omówienia 

sytuacji. 

Dalszy odwsót Stalina. Głośna de” 

klaracja C.K.W.K.P. o zaprzestaniu 

przymusowej kolektywizacji i oparciu 

się ma artelach rolnych, zakazująca wal 

ki z religją i przywracająca wolność han 

dlu była tylko sygnałem odwrotu. W 

ciągu dwóch ostatnich tygodni ogłoszo 

na zarządzenia odraczające termin wy 

borów do sielsowietów, przywracające 

prawa wyborcze t. zw. liszeńcom oraz 
decyzję Politbiura odraczającą kongres 

partyjny, który zwykle się odbywa w 

maju. To „cofanie się na zawczasu przy 

gotowane pozycje', świadczy wyraźn e 

o chaosie jaki panuje w Bolszewji. Sie 

ry kierownicze przerażone są fatalne 

mi perspektywami wiosennego siewu i 

tem należy tłomaczyć ostatnie defensy- 

wne zarządzenia. 

_1* Szczególnie znatwienne. jest - 0dro- 
czenie kongresu partyjnego, zwłaszcza 

wobec pogłosek o ustąpieniu Stalina ze 

stanowiska generalnego sekretarza par 

tji. Już teraz w prasie sowieckiej mo” 
żna spotkać artykuły przeciwko „,pra- 

wym oportunistom* i „lewym frazeor 

logom*. Walka wewnątrz partji rozpo” 

cznie się na nowo ze zdwojoną siłą. Po 

zycja Stalina będzie teraz trudniejsza, 

aniżeli to było dotychczas, ponieważ 

będzie on miał przeciwko sobie i pra- 
we i lewe skrzydło. Odroczenie kongre” 

su partyjnego jest w tych wafunkach 

manewrem który pozwoli Stalinowi zy- 

skać na czasie 'aby przy pomocy „apa- 
ratu“ zdusić wszelkie objawy opozycji. 

Sz. 

Nowy skład Rady Adwokackiej 

WARSZAWĄ, 30 Iil. Pat. Przez cały dzień 
wczorajszy odbywałysię walne obrady War- 
szawskiej Rady Adwokackiej. W skład ne- 
wej Rady weszli jan Nowodworski, Adam 
Chełmoński, Karoi Węckowski z Łodzi, N. 

Grodziński i Zygmunt Blenau. Powzięto 
szereg uchwał, z których najważniejsza do- 
tyczy ograniczenia liczby nowych adwoka- 
tów, przyjmowanych do Rady. Zebrani po- 
stanowili wszcząć kroki u władz, by Rada 
Adwokacka miała prawo określać kontyn- 
gent adwokatów w poszczególnych miejsco 
wościąch i by, Radzie przyznano prawo 
określenia siecziby nowym adwokatom. W 
razie osiągnięcia pełnej liczby adwokatów 
w danej miejscowości, dalsze przyjęcia by* 
łyby zamknięte. 

M Jim „PLŁUTOS” 
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Przyjęcie urzędowania od prof. Barfla 
W niedzielę o godz. 1i-ej do 13-ej p. premjer Sławek odbie- 

ral urzędowanie od ustępującego premjera, prof. Bartla. Następ- 

nie p. premjer Sławek odbył kolejno konferencje z klerownikiem 
ministerstwa skarbu p. Matuszewskim 1 ministrem sprawiedili- 
wości p. Carem 

Na Zamku 

WARSZAWA, 31. Ill. PAT. Prezes Rady Ministrów Walery Sławek 
udał się o godz. 13ej na Zamek. Konierencja Prezydenta Rzeczypospolitej 

z premjerem trwała półtorej godziny. 

Powitanie w Prezydjum Rady Ministrów 
WARSZAWA, 31. ll. PAT. Dziś. o godz. 12 odbyło się powitanie 

Sa A en Prezydjum Rady Ministrów nowego premjera p. Walerego 
aw 

W „imieniu urzędników powitał p. prezesa Rady Ministrów szef 
biura prawnego dr. Piątek, poczem. wszyscy urzędnicy zostali przed- 
stawieni p. premjerowl, ' 

  

Uwzględnienie profestu wyborczego w okręgu Tarnopol 
Sąd Nejwyższy przyznał mandat ukraińcom 

WARSZAWA, 3i- II1. PAT Sąd Najwyższy ogłosił dzisiaj wyrok w sprawie pro- 
testów wyaorczych rozpatrywanych przed dwóma tygodniami, t. j. w sprawie wybo- 
rów w okręgu tarno, Olskim, gdzie B. B uzyskał 4 mandaty, Ukraińcy twierdzili, źe 
obliczenia ockonane były niedukiadnie, wskutek czego strącili jeden mandat na ko- 
rzyść B. B. Sąd Najwyższy po zbaoaniu sprawy przychylił się do wniosku Klubu 
Ukraińskiego i uniewaźni jeden ruandat posia Wojewody, przyznając ten mandat liście 
mniejsześci naroóowych Nr. 18, z ktorej wchodzi obecnie do Sejmu adwokat Jawor- 
ski. Sprawę protestów w okręgu wyborczym toruńskim Sąd postanowił odroczyć 
Obecnie trwają jeszcze obrady naa p otestem, z okręgu stanisławowskiego. 

  

  

Kaulas 

Nowa poražka Mac Donalda 
PRZYKRY WYNIK GLOSOWANIA W IZBIE GMIN. 

LONDYN. 31. 3. (PAT) Rząd Labour Party poniósł dziś w Izbie Gmin porażkę. 
Wniosek Mac Donalda przedłużenia dzisiejszego, posiedzenia ponad przepisaną  regulami- 

nem godz, 11 wieczorem, ukończnia rozważania wydatków rsottów i urzędów pań. 
stwowych, został odrzuoony 183 głosami przeciwko 179. Poprawka ta jednak nie posiada 
znaczenia zasadniczego 0 ile chodzi o pozycję rządu. Poęażka była zasadzką, zgotowana 

specjalnie przez partję konserwatywną. Konserwatyści bowiem zaobsjėrwowali, że bardzo 
wieiu posłów Labour Party niei powraca w iedzi. z, miejscowości prowincjonalnych 
do Londynu. Dotyczy to; zwłaszcza posłów robotniczych, którzy nie posiadają własnych sa- 

mochodów i zmuszeni są wracać do Londynu pociągiem, skutkłem czego  przybywhją 

często do Izby Gmin dopierp wieczorem. Konserwątyści ustaliwszy, ży: dzśś po dwóch 

dniach wypoczynkowych wielu posłów z Labour Party jeszcze nie powróciło, zaoponowa- 

li przeciwko wżoskowi Mac Donalch i z tak błakego. powodu spowodowali porażkę rządu. 

MAC DONALD NIE WYCIĄGNĄŁ KONSEKWENCJI. 

Mac Donald jednak nie dał się wyprowadzić z równowagi i oświadczył, że z popraw- 

ki tej nie wyciągnie żadnych konsekwencyj, i zgodzi się, aby dzisiejsze posiedzenie Izby 
Gmin skończyłą się, jak zwykłe, o godz. 11 wkęczorem. Zgłoszony wskutek ošwiadczenia 

Mac Donalda wniosek konserwatystów o odroczenie posłedzenia, niej uzyskał już większoś 

«ii został obałony 185 głosami rządowemi przeciwko 175 opozycji. Partja konsprwatywna 
oczywiście zgóry wiedziała, że rząd nie wyciągnie z porażki konsekwencyj, ale sprowokoa. 
wała porażkę raumyślnie cełem osłabienia prestiżu rządu wobec społeczeństwa, dla którego 
porażka taka jest objawem słabości rządu labourzystów. В . 

Przy drzwiach zamkniętych 
Konferencja angielsko-egipska w Londynie 

LONDYN. 31.11. Pat. Dziś w Foreign Office odbyło się otwarcie kon. tzegis Posiedzenie komisji budowlanej. 
ferencji angielsko egipskiej, która ma za zadanie przeprowadzenie rokowań 
w sprawie traktatu, któryby zaspokoił żądania Egiptu, dotyczące jego nie- 
zależności. Minister Henderson, Otwierając konferencję, zaznaczył, że odrzu- 
ca myśl o możliwości niepowodzenia konferencji. Minister przewiduje, że 
wynikiem prac delegatów będzie ugruntowanie stosunków Anglji i Egiptu 
na podstawie stałej przyjaźni i sojuszu oraz że Egipt będzie mógł, jako 
państwo wolne, suwerenne i niepodległe, odegrywać w zespole narodów 
rolę, jaka mu się należy ze względu na jego przeszłą wielkość i obecnie 
postępy. Nakoniec minister wyraził nadzieję, że niezawodnie wspėt- 
aa przedstawicieli obu państw będzie uwieńczona pomyślnemi wy: 
nikami. 

Premjer egipski Mahad-Pasza odpowiadając na przemówienie Hender- 
sona oświadczył, że jest przekonany, iż konferencja doprowadzi do zawar - 
cia układu, zadawalniającego «bie strony. Dalszy ciąg obrad konferencji to- 
czył się przy drzwiach zamkniętych, 

Program rządu kuncierza Brueninga 
BERLIN. 31. 3. PAT) Dzisiaj o godz. 1 przed południem mowomianowany kanclerz 

Rzeszy Biuening objął formalnie urzędowane. W godziach popołudniowych zebrał się 

gabiqet Rzeszy, na posiedzenie qelem omówienia deklaracji programowej, jaką kanclerz 
Rzeszy ziożyć ma jutro o godz. 4 po południu w Reichstagu. Z kół zbliżonych do rządu, 
iniormują, że jednym z głównych punktów programu rządowego będzie sprawa zwalcza- 

nia bezrobocia. Rząd wychodzi z założenia, że problem byłzrobocja nłe da się rozwiązać 

przy pomocy środków, stosowanych dotychczas i dlatego ra. pierwszem miejscu stawia 

sprawę pomocy dla rolnictwa, uważając, iż przęęz podniesienie siły kupna ludności rolai- 

czej uda się ożywić produkcję, a tem sammem zmniejszyć bezrobocie. W ten sposób rząd 

zamierza położyć kres obciążeniu budżetu ze strony, wielomiljorowych funduszów, prze- 

znaczonych na zakład ubezpieczeń od bezrobocia. Program agiarny rządu niemieckiego ma 

być poparty prz ez związaną z nim organicznie akcj, pomocy dła wschodnich prowincyj 

niemieckich. Program ten z natury rzeczy wiąże się w wielu purlktach z polityką zagrani. 

czną Rzeszy względem oPiski. Diatego też z włełkiem zainteresowaniem w tutejszych Ko- 

łach połitycznych oczekują, jakie stanowisko zajmie nowy rząd w swem expose wobec trak 

tatów, zawartych między Niemcami a Polską. 

Zamach komkowy na drukarnię komunistyczną 
powodem ustąpienia rządu fińskiego 

RYGA. 31.111. Pat. Z Helsingforsu donoszą, że w związku z 

zamachem bombowym па drukarnię, w której były drukowane 

trzy pisma komunistyczne, gabinet Kallio będzie zmuszony po” 
dać się do dymisji. 

P. P. S. odmladza slę 
WARSZAWA, 1 iV. (specjalna służba informacyjna „Słowa*) Na dzień dzisiejszy 

zwołane zostało plenarne posiedzenie klubu sejmowego P.P.S. — C.WK, na którem 

ma być przegłosowany wniosek zrzeczenia się mandatów przez dotychczasowych posłów 

i senatorów tego klubu. 

Wniosek ma podobno widoki uzyskania większości, gdyż wysunięty został 

przez wpływowych jeaderów stronnictw, jako "protest z racji powołania do rządu 

min. Prystoraa W odnowionym po ferjach składzie poselskim klubu, organizacja wi- 

leńska P. P. S. reprezentowana będzie między inaemi przez radnego Kurana, który 

ma jedno z dalszych miejsc na liście państwowej. b 

Pożegnalna wizyfa ustępującego 
premjera na Zamku 

WARSZAWA. 31.IL Pat. Były pre- 
zes Rady Ministrów prof. K. Bartel 
udał się o godzinie 12 na Zamek, 
gdzie złożył Panu Prezydentowi Rze 
czypospolitej wizytę pożegnalną. 

Powrót min. Gara 
WARSZAWA. 31.II1. Pat. Dnia 31 

marca minister sprawiedliwości Car 
objął urzędowanie. O godz. 3 po po- 
łudniu w jednej z sal tego Minister: 
stwa zebrali się wszyscy urzędnicy z 
dyrektorami departamentów na czele 
celem powitania min. Cara. W. imie- 
niu zebranych. dr. Świątkowski wy- 
głosił przemówienie powitalne, na 
które odpowiedział min, Car. 

" WARSZAWA. 31JII. Pat, Przed 
południem minister sprawiedliwości 
Car udał się do gmachu Sądu Apela- 
cyjnego w Warszawie, gdzie złożył 
wizytę byłemu kierownikowi Minister- 
stwa Sprawiedliwości  Dutkiewiczowi. 
W godzinach popołudniowych składa- 
li min. Carowi wizytę p. o. pierwsze- 
go prezesa Najwyższego Trybunału 
Administracyjnego Różycki, prezes 
Sądu Apelacyjnego we Lwowie Wój- 
cicki, prokurator Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie Rudnicki, preres Sądu 
Okręgowego w Warszawie Ka niński, 
prokurator Sądu Okręgowego w War- 
srawie Michałowski, prokurator Sądu 
Okręgowego w Katowicach Tokarski 
oraz Szereg osób z warszawskiej i 
prowincjonalnej magistratury i pro- 
kuratury. 

Polski komifef pomocy 
dlą ofiar powodzi w południowej 

Francjł 
Pod protektoratem Pani Prezydeatowej 

1g, Mościckiej a z inicjatywy pani ministro” 
wej Augustowej Zaleskiej odbyło się oneg- 
daj posiedzenie komitetu mającego na celu 
zorganizowanie przyjścia z dor:źną pomó- 
cą ofiarom powodzi na południu Francii. 

Komitet zdecydował przystąpić bez- 
swłocznie do zbierania ofiar na powyższy 
«el, licząc, że akcja ta znajdzie przychylny 
i ERO oddźwięk w społeczeństwie pal- 
skiem. 

Wyniki akcji budowianej 
Zakładów ubezpieczeń społecz- 

nych 
WARSZAWA, 31 III. Pat. W związku 

z akcją budowlaną zakładów ubeznieczeń 
społecznych w dniu dzisiejszym w Ministe:= 
stwie Pracy i Opieki Społęcznej pod prze” 
wodnictwem p. min. Prystora odbyło 5 

posiedzeniu wzięli udział wicemin. Hubicki 
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Opieki 
Społ., Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Przem. 
i Handlu, Robót Publiczaych oraz delegaci 
wszystkich zakładów ubezpieczeń społecz= 
nych dlugotermtaowych Po wysłuchaniu 
sprawozdania z działalności biura projektów 
na posiedzeniu ustalono tryb postępowania 
przy zatwierdzaniu przez władze zak:'adów 
szkiców i projektów, opracowanych przez 
biuro projektów. | 

Następnie przyjęto tezy do statutu 
Stowarzyszenia Budowlano Mieszkaniowe- 
go Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. 
Stowarzyszenie to, jako organizacja. powo- 
łana z ramienia wszystkich zakładów ubez- 
pieczeń społecznych, będz e miało na celu 
koordynację akcji budowlanej zakładów. 
Ob:cnie na posiedzeniu przedstawiciele 
orgsnizacyj zawodowych pracowników umy - 
słowych przedstawili dezyderatiy swe w Za- 
kresie budowy domów mieszkalnych. Zjasd 
przedstawicieli wszystkich zakładów  ubez- 
pieczeń srołecznych odbędz'e się w dniu 
12 kwietnia r. b. w celu u:hwalenia statutu 
Stowarzyszenia Budowlano-Mieszkaniowe- 
go Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. 
ik wiadomo. zgodnie z uchwałą Raóv 

inistrów z dnia 4 grudnia r. ub. zakłady 
ubezpieczeń społecznych uchwaliły pr e 
znaczyć w ciągu 5 lat 125 miljonów zło* 
tych na budowę tanich domów dla pracow- 
ników umysłowych i robotników, Na okres 
1930 roku i 1931 przeznaczono 37 miljo- 
nów złotych 

Zjazd naukowy im. Kozhanow- 
skiego w Krakowie 

WARSZAWĄ, 3- III. PAT. W dniach 
B i O czerwcą b. r. odbędzie się w Krako- 
wie zjazd naukowy imienia Kochanowskie : 
40. organizowany przez Polska Akademię 
Umiejętności, zaś w dniach 10, 11 12 
czerwca odbędzie się również w Krakowie 
zjazd polonistów, organizowany przez 
Two Nauczycieli Szkół Średnich i Wyże 
szych. W celu umożliwienia nauczycielstwu 
wzięcia udziału w tych zjazdach minister 
wyznań rel. i ośw publlcza. upow Źnił ku- 

rstorja do udzielenia zainteresowanym ur- 
lopów. 

Akademja ku czci Ojca Świętego 
w Poznaniu 

POZNAŃ. 31. 3. (PAT). Ku 'czei 
Ojca św. Piusa X1.z okazji 10 lecia Ligi 
Katolickiej w Poznaniu odbyła się wczo 
raj w auli uniwersytetu uroczysta aka- 
demja, którą zaszczycił swą obecnością 
JEm. ks. prymas Hlond. Akademję za- 
gaił prezes Ligi prof. Gantkowski, por 
czem przemawiał ks. prymas. Odczyta 
no telegram Ojca Świętego, który udzie 
lił błogosławieństwa Lidze Katolickiej  $ 
z okazji 10-lecia jej działalnosci. 

Walery Sławek, ur. 2. 11. 1879 r. na lż+ 

krainie w r. 1899 ukończył wyższą szkołę 

handłową: Kronenberga w Warszawie. 
Od wczesnej młodości bierze ' czynny u- 

dział w .rewołucyjno -—. niepodległościowych 

pracach politycznych na terenie b. zaboru ro 
syjskiego. W jesieni 1898 r., wspólnie ze Sta” 
nisławem Michalskim i inż. Stanisławem Kru- 
szewskim bierze czynny udział w pracach o- 
światowych w r. 1900 wyjeżdża do Łodzi :, 

pracując w bankowości, styka się z poistycz- . 

nemi pracami niepodłegłościowemi, które pre . 

wadzi wówczas PPS, wkrótce staje leż na 
czele tej roboty w Łodzi. 

W r. 1901, po aresztowaniach, w Łodzi, 

rzuca posadę w banku i jako działacz „niżie- 

galny* przenosi się do Warszawy, gdzie po 

nowych aresztowaniach obejmuje  kierowni 

ctwo PPS po Czarnowskim i wkrótce zostaje 

jedynym kierownikiem całości roboty potiry- 

cznej na terenie Kongresówki. 

W r. 1902 wchodzi w skłąd Centrainego 

Komitetu Robotniczego na zjeździe w Lui 
nie 
go obejmując pracę na okrąg Zagiębia La. 

browskiego. Aresztowany w r. 1903 w Będz- 

nie, po półrocznem więzieniu, ucieka z wię- 

zienia w Sieradzu ; ukrywa się u rodziny na 

Ukratnie. Е 

Po wybuchu wojny rosyjsko - japońsioej 

staje do roboty bojowej, pracując na terenie 

Lubłma, Radomia, Kielc, Siedłec i Łoraży. 

Przewozi broń dła organizującej się pierwszej 

manifestacji zbrojnej dnia 13. 11 1904 na pia” 

cu Grzybowskim i od stycznia 1905 współ. 

nie z Ałeksandrem Prystorem stoi na czele 

Organizacji spiskowo - bojowej. 

9.9. 1905 zostaje aresztowany i osadzony 

w X pawilonie, skąd wychodzi 5. 11 па sku 

tek amnestji. Wyjeżdża do Krakowa, gdzie 

zorganizowanym przez Józefa Piłsudskie : 

kończy pierwszą szkołę bojową, organizowa | М 

mą przez Józefa Piłsudskiego. W r. 1906 wra 

ca do Kongresówki i organizuje oddziały bo- 
jowe w Łodzi, Włocławku i Zagłębiu. 9. 9. 

1906 przy składaniu bomby został ciężko ran 
ny. Osadzory w Cytadeli, a mianowicie w 
X pawilonie, został zwolniony na skutek prze 

oczenia wiadz rosyjskich i deportowarty do 

Krakowa, gdzie iEczy się do r. 1908. 

W jesierń 1908 r. bierze udział w akcji 
pod Bęzdanami, pocqem wraca do Krakowa 
i uczestniczy w organizowaniu szkół  bojo- 
wych, stopniowo przekształcających się na 

ściśle wojskowe. — W latach 1908 — 9 в 

czestniczy z ramienia w ydziału bojowego w 

tworzeniu Związku Walki Czynnej w r. 1910 | 

aresztowany przez władze  austrjackie, po 

wyjściu z więzienia pracuje w rozwijającym | 

się ruchu strzeleckim, wyjeżdżając niejedno 

krotnie z misjami na teren zaboru rosyjskiego 

W lecie r. 1912 bierze udział w zjeździe 
w Zakopanem, gdzie zorganizowano Polski 

Skarb Wojskowy, na którego czele staje jako 
sekr£tarz i główny organizator. 

W grudniu 1912 r. uczestniczy w zjeździe 
działaczy niepodległościowych „w Wiedniu, 

który powołał do życia komisję skonfederc- 

wanych stronnictw niepodłegłościowych, w 
skład której wchodzi jako przedstawiciel Pol- 
sk'ego Skarbu Wojskowego. 

W r. 1914 bierze 
-leckiej Józefa Piłsudskiego i stacza walkę z 
samochodem rosyjskim w Kielcach. Odtąd | 
jest oficerem przy sztabie Józefa Pilsudskie- 

go i bierze udział w kampanji I Brygady. 

Po zajęciu przez Niemców Warszawy, z wz 

rozkazu Komendanta Piłsudskiego udaje się 

do Warszawy, gdzie kieruje akcją wstrzyma _ K 

nia dalszego w erbunku do Eegjonów i or- | 

ganizuje reprezentację polityczną Królestwa 

dla postawienia warunków politycznych Niem 

com. Od grudnia 1915 r. do kwietnia 1916 
r. poszukiwany przez Niemcy, z ukrycia kie. 

šis tdholą paliiyczno . aiepodkabódedi 8. 
Warszawie, rialęży do władz kierowniczych 
POW i organizuje Centralny Komitet Naro | 

udział w wyprawie kie-. 3 

“ 

          

dowy. ; 

15. 7. 1917 aresztowany prfez Niemców — 
siedzi w. Cytadeli, w Szczypio: i w końcu 
w twierdzy Modlińskiej. Po rozbrojeniu Niem 

ców wraca do Warszawy i jako kapitan Le 
gion ów pełui funkcję oficera do szczegól- 

nych zleceń Naczelnika Państwa. W tym cha “ 
rakterze bierze udział w wyprawie: Wiżaeń- | 
skiej, poczem stale na czełe skkcji politycz- 
nej oddziału Il Sztabu Generakgego. | 

Po ukończeniu wyższej szkoży, wojennej 
w r. 1923 wobec chwilowego usunięcia się : 
Marsz, Piłsudskiego do Sulejówka, przecho. 
dzi do rezerwy ;.bżerzje udział w pracach po- 
litycznych Marszałka. 

W r. 1927 powołany ponownie do wojska 

jako podpułkownik dyplomowany przecho 

dzi w stan spoczynku i bierze udział w pra. 
cach politycznych. W r. 1928 wybrany na 
posła z listy Bloku Bezpartyjnego Współpra: | 
cy z Kządem, jako mąż zaufania Marszałka 

Piłsudskiego, zostaje pęezesem BBWR, 
którem stanowisku pozostaje г 

powierzenia mu przez P. Prezydenta 
utworzenia nowego gabinetu. 

  
misji 

  

Komu posłużył las? 
WARSZAWA, 31—III. PAT. Dziś w.22 | 

grane padły na nastęcujące cumery: po 10 | 

dniu ciągnienia 5 klasy 20 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsze wy: 

s; zł —74.,742, 19.883, po 5 
52,942, 58,572, 88.089, 192.003, 

\ 

tys. — 9.041 
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Pow. WILEŃSKO TROCKI. 

— Oświatą pozaszkolna w gminie so 
lecznickiej. W bież. roku szk. akcja oświato 
wa pozaszkolna na terenie gminy sołeczni 
ckiej znacznie się rozwinęła. Wyrazem tego 
jest szereg kursów wieczorowych dla doro- 
słych, zorganizowanych przez nauczyciel 
stwo szkół powszechnych jeszcze na jesieni 
względnie na początku tegorocznej zimy. 
Kursy te istnieją w: Paskowszczyźnie, Gu 
dełkach Dajnowie Jaszuńskiem Teraszyszkach 
i Kamionce. Obok systematycznego naucza 
nia ma kursach uwzględnia się prowadzenie 
aktualnych pogadanek, śpiewu, akcji teatral 
nej, czytelnictwa. Czytelnictwo szerzy się 
przy pomocy bibliotek szkolnych, względnie 
100-tomowych, wędrownych bibljoteczek, 

zonych z Inspektoratu Szkolnego. Z 
corzystają nietylko słuchacze(Cczki) 

kursów i pozostała miejscowa ludność. 
Szczególniej dobrze wyposażoną jest bibljo 
teka szkolna .w Kamionce, co w znacznym 
sto pniu jest zasługą ks. Fr. Tyczkowskiego 
z Wilna. i 

Codzienna praca na kursach w ostatnich 
czasach została urozmaicona oświatowemi 
odczytami z przezroczami, na które oprócz 
słuchaczów kursów chętnie gromadzi się 
miejscowa łudność. Ze zbliżającą się wiosną 
i coraz większym -brakiem czasu na zajęcia 
u ludności wiejskiej uboczne kursy wieczoro 
we dla dorosłych będą zakończone przed 
Wielką Nocą, a prace kulturalno-oświatowe 
będą musiały przybrać charakter bardziej 
doraźny, przez urządzanie w dni wolne od 
pracy odczytów, pogadanek, przez wycho- 
wanie fizyczne i przysposobienie wojskowe 
oraz przez pracę wewnętrzną w organiza 
cjach, do których należy również akcja przy- 
sposobienia rolniczego. t. zwane konkursy 
rolnicze. į 

Pracę oświatową pozaszkolną subsydju- 
je samorząd gminny ; powiatowy za pośred 
nictwem Powiatowej Komisji „Oświaty Poza- 
szkolnej. Przytem muszę nadmienić, że miej. 
scowy samorząd gminny na czele z p. wój 
tem Rympo interesuje się na swoim terenie 
"ruchem oświatowym, co w znacznym stop- 
niu ułatwia prowadzenie tej akcji przez nat- 
czycielstwo szkół powszechnych. : 

Nauczycielstwo  gminy  Solecznickiej, 
zgrupowane w Ognisku Związku Polsk. 
Naucz. szkół powszechn., doceniając donio 
słe znaczenie positkowania się w pracy kul 
turalno-oświatowej odpowiednią pomocą -jak 
kinem wędrownem lub latarnią projekcyjną 
postanowiło zakupić tak. ą pomoc oświatową, 
na co drogą opodatkowania swoich skrom- 
nych poborów oraz urządzaniem imprez do- 
chodowych zebrało już około 500 zł. E. A. 

   

    

— Życie Ogniska Oświatowego w Lu- 
dwinowie gminy Trockiej. Dnia 28 czerwca 
r. b. w Ognisku Oświatowem w Łudwino- 
wie odbył się odczyt przeciwalkoholowy z 
przezroczami, który skupił Świetliczan, ucze 
nice miejscowego kursu kroju i szycia oraz 
część dorosłej ludności. LEA 

Ognisko Oświatowe w Ludwinowie ma 
zamia r w najbliższej przyszłości zakupić do 

„swej świetlicy odbiornik radjowy, na co 
p i już 150 zł. a mianowicie: 50 zł. z 

z iatowej Komisji Pozaszkolnej i 
100 zł. zacfiarowane przez p. hr. Tyszkiewi 
cza, właściciela sąsiedniego majątku, Waka 
Murowana. Resztę potrzebnych na ten cel 
funduszów Ognisko zdobędzie własnemi środ: 
kami i przez urządzenie szeregu imprez jak 
łoterji fantowej, przedstawień i t. p. 

Z inicjatywy współpracującej z Ogni 
skiem p. inżynierowej Fiedorowiczowej po- 
wstało w Ludwinowie dn. 23 marca r. b. Ko 
io Gospodyń Wiejskich, liczące już dotych- 
czas kilkanaście członkiń. E. A. 

  

JODY, pow. Brasławski. 
— Spiączka. Wszystkie niemal miastecz- 

ka kresowe dają o sobie znać, tylko o na 
szem głucho. Bo też skromne miasteczko na- 
sze, nie liczące nawet 1000 mieszkańców (w 
czem 85 proc. żydów), chętniej bierze się do 
pracy, niż do gadania — jak tego chociażby 
dowodzi liczba organizacyj wszelkiego rodza 
ju. A mamy ich u siebie birsko pół kopy: Ma 
<ierz Szkolną, LOPP., Przysposobienie Woj- 
skowe, Strzelca, Ochotniczą Straż Pożarną, 
Koło Młodzieży, Koła i kółka rolnicze etc. 
Ale już Sokrates, zdaje się, wiedział, że ilość 
nie stanowi o jakości. Odwieczna prawda ta 
nigdzieby prawdopodobnie nie znalazła kla 
syczniejszego przykładu niż u nas. Macierz 
Szkolna to jeszcze — co prawda, to praw- 
da — miewa zebrania członków i nad czemś 
radzi, np. od 3 zgórą łat stara się rozgmat 

   

głośnikiem) oraz umieścić bibijotekę (liczą 
cą bodajże aż 100 tomów, w czem połowa 
95 groszówek) w przyzwoitym lokalu. Po 
zatem kilka razy do roku organizuje przed- 
stawienia amatorskie. Jak na Macierz Szkol 
ną — tego za mało. Przedstawienia zawiera- 
ją w sobie bez wątpienia wiele pierwiastków 
wychowawczych, programowo prowadzone 
mogą być nawet rozsadnikiem pewnej okreś 
łonej idei — ale to nie wszystko, co Macierz 
zrobić może i powinna. O radjo możemy ra- 
dzić jeszcze łat 8 i więcej, albowiem są spra 
wy 0 wiele ważniejsze, palące, które trze 
ba natychmiast, niezwiekając załatwić, a 
których zaniedbanie powoduje. nieobliczalne 
szkody. Oto sprawa oświaty pozaszkolnej ie- 
ży odłogiem. Macierz oświatą  pozaszkolną 
mało się u nas interesuje, Związek Polsk. 
Naucz. Szkół Powsz. (bo i taki istnieje) nie 
chce o niej nawet myśleć. Otóż tą sprawę 
przedewszystkiem należy się zająć, nad nią 
radzić. Gdzież są ku! odczyty, pogadanki, 
referaty?! Kto ma się niemi zająć? Kto orga 
nizować? Życie nie czeka, odpływa, a od 
pływając odchyla się od pożądanego przez 

  

    

nas kierunku. Pieniędzy brak? Nie! Dowic- 
dzieliśmy się niedawno, iż pieniądze, przezna 
czonie w zzsztym rOku przez Urząd Giny 
na oświatę pOzaszkolną, jeszcze dziś leżą i 
mają być uży4? na kupro radja. Ci jednak, 
którzy sądzą, iż radjo zastąpi kursa, odczy- 
ty i tp. żywe słowo srodze się omylą. Nie 

ny wrogami radja, Boże zachowaj, są 
y jednak, iż jest to rzecz 1-0 zbyt ko- 
wna, jak na nasze stosunki, 20 zamiast 

ię rozsadnikiem kultury polskiej, ła 
dzić się może w czynnik destrukcy 

przez łączenie ze stacjami bolszewicki 
(albowiem trudno będzie o stały dozór) i 
30 w 80 proc. jest raczej rozrywką, niż czyn 
nikiem kształcącym. Rozwagi więc, a prze- 
dewszystkiem do pracy!! inne organizacje 
nasze nie zbudziły się jeszcze z twardego z- 
mowego snu, nie dając o sobie znaku życia. 
Może słoneczko wiosenne obudzi je i po 
budzi do pracy — czekajmy. Czim. 

WŁODZIMIERZ 

— Dzień imienin Marszałka Piłsudskiego. 
w szkolę podchorążych rezerwy  artylerji. 
Dnia 13.1I1 w południe nastąpiła odprawa 

konnej sztafety uczniów SPRA. pod dowódz 
twem kpt. Leśniewskiego. Odprawy dokonał 

komendant szkoły ppłk. dr. Zabkowski w 

obecności oficerów i wszystkich uczniów. 

Jako wyraz hołdu szkoły dla Naczelne 

go. Wodza powiozia KE adresów 

korpusu oficerskiego .i uczniów | „P.R.A.,, a 

mad to 2.000 zł. zebrane ofiarnie w szkole 
na fundusz dyspozycyjny Marszałka. 

W przededniu imienin Naczelnego Wo- 

dza szkola wzięła przez swych delegatów 

udział w capstrzyku. ь \ . 
Dnia 19 marca odbyt'się wspėlny obiad 

uczniów z oficerami, na którym wygłoszono 

krótkie przemówienie o Marszałku jako żoł 
nierzu. т 

Po południu urządziła szkoła wspaniałą 

akademię ku uczczeniu trzech wielkich sy 

nów Polski: ks. Józefa Poniatowskiego, gen. 

Józefa Bema i Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na program złożyło 'się: zagajenie mjr. 

Nowaka, pełne jędrności przemówienie ucz- 

nia szkoły kprl. z cenz. Michałowskiego, któ 

ry krótko a dosadnie uwydatnił postać Pił 

sudskiego, jako spadkobiercę jdei i yśli nie- 

podległościowej epok: Poniatowskiego i 
Bema. : о 2 

Po za tą oficjalną częścią programu nie- 
poczesne miejsce zajęły produkcje zespołu 

symfonicznego i chóru i kwartetu smyczko 

wego uczniów, S. P. R. A. Z deklamacji sil 
ne wrażenie zrobił po mistrzowsku wypo- 
wiedziany utwór Lechonia, pod tytułem „Pił 

sudski“. Deklamował kprl. z cenz. Ziejewski 
tenże sam,: którego popisy solowe śpiewu 

wywołały burzę „bisów*. Układ programu, 
jego wykonanie, technika organizacji stały 
na niezwykle wysokim poziomie, świadcząc 
o sumiennem opracowaniu i przygotowaniu 
imprezy. Nie można pominąć wzmianki o 
nader pomysłowej i artystycznej dekoracji, 
koncepcji i wykonaniu uczniów S.P.R.A. Li 
szewskiego i jarocińskiego. Na tle tej deko- 
racji tryumfowało olbrzymie popiersie Mar- 
szałka, wykonane na ten dzień przez wy 
mienionych artystów dekoratorów. Na aka- 
demję fiumnie pośpieszyli mieszkańcy Wło- 
dzimierza, żądni art znej strawy ducho- 
wej, a przekonani j kakrotnie o wyso 
kiej wartości imprez szkoły podchorążych 
rezerwy artylerji. Należy bowiem zaznaczyć, 
że była to już czwarta z rzędu w tym roku 
szkolnym akademja, urządzona przez Pod- 
chorążówkę ; że każda z nich spełniła swe 
zadanie ideowe i artystyczne. Szkole pod 
chorążych rezerwy artylerji trzeba wyrazić 
uznanie za wysiłki w tym kierunku, które tu 
na kresach nabierają specjalnego znaczenia, 
przyciągając miejscową ludność do polskiej 
kultury. 

Biorąc to znaczenie pod uwagę, można 
śmiało powiedzieć, że S.P.R.A. spełnia wielką 
misję narodowo-państwową, a spełnia ją dzię 
ki gorącemu poparciu komendanta ppik. Dr. 
Ząbkowskiego oraz oficerów takich, jak na- 
śladowania godny, niestrudzony społecznik i 
organizator, żołnierz major Bartkowski, któ 
rego zasługą pozostanie pchnięcie uczniów 
szkoły na tory pozaobowiązkowej pracy kuł 
turalnej. 

    

   
   

  

  

          

    

  

BARANOWICZE. 

— Trupa Rosyjska Z. Kiełczewskiej. W 
dniach 2 i 23 marca rb. trupa rosyjska na 
czele ze znaną artystką Z. Kiełczewską w 
sali Straży Ogniowej odegrała „Tatjana Re- 
pina* i „Obrażona”* obydwie sztuki były 

    p. Kiełczewska, grę której można było 
yjąć za rzeczywistość, panie o słabszych 

nerwach płakały, tembardziej, iż w odbyd- 
wóch sztukach, odtwarzano nieszczęście ko- 
biety. 

Z dochodu brutto w dniu 23 marca trupa 
ofiarowała 15 proc. na rzecz LOPP, co wynio 
sto 93 zł. 90 gr. 

Jeszcze jedno przedstawienie odbędzie się 
w dniu 25 marca, będzie odegrane  „Dła 
szczęścia” Przybyszewskiego, z dochodu bę 
dzie także ofiarowano na rzecz LOPP 15%. 

— Trzeba zaradzić na przyszłość.  Nie- 
dawno byliśmy świadkami przejazdu rekru- 
tów do swych punłków. Zachowanie się ich 
było jakieś osobliwe, z całego kraju płynęły 
skargi i żale, nie lepiej zachowywali się i u 
nas, na stacji pokrajałi się nożami prawie 
śmiertelnie, pobito szyby i t.p. 

Za czasów zaborczych dowożono rekru- 
tów pod eskortą żonierzy i w osobnych po 
ciągach, gdyż podczas przejazdu nie mówiąc 
już o szykanach na jakie są narażeni obywa” 
tele, państwo ponosi ogromne straty przez 
głupią fanaterję tych młodych ludzi nierozu- 
miejących, co czynią. 

  

   

5 ? g odegrane bardzo dobrze, osobliwie wyróżniła . 
wać zawiły probiem wprowadzenia radja (z się 

St o w O 

ECHA KRAJOWE Konferencja morska 
Narada szetów delegacyj 

LONDYN, 31. III. PAT. Szefowie delegacyj na konferencję morską 
odbyli dziś rano zebranie, na którem rozważali obecną sytuację. 

Odpowiedź japońska na propozycje angielsko-amerykańskie 
TOKJO, 3!. ll. PAT. Odpowiedź japońska ma być fwysłana do Lon: 

dynu w dniu dzisiejszym. Ma ona'wyrażać z pewnemi zastrzeżeniami zgo- 

dę na propozycje angielsko-amerykańskie. i 

Skutki nielegalnej jazdy do Niemiec 
NA KONGRES CHŁOPSKI W BERLINIE. TRZECH POSŁÓW CHŁOPSKICH 
DURAŹNE ROZPRAWY I UKARANIA 23 DELEGATÓW ZAGRANICZNYCH 

Z POLSKI SKAZANO NA GRZYWNĘ. 

BERLIN. 31. 3. (PAT) W dniu dzisiejsąym odbyła się w trybie przyśpieszonym 
rozprawa przeciwko 23 zagranicznym dełegatom na międzyrfarodowy kongres chłopski w 

Berlinie, Delegaci ci aresztowani zostali onegdaj przez policję, ponieważ mie mogli wyka- 

zać się posiadania paszportów. Wszyscy arysztowani zostali skazani za przekroczenia pa. 

szportowe. Wśród skazanych zrajduje się 3 posłów do Sejmu polskiego, skazanych na 
kary pieniężne po 35 marek, Pozostali aqesztowani delegaci zostali skazani na 3 dniowy 

taż, Golimaim dokonał deniosiegoe wynalazku 
w dziedzinie budowy maszyn przędzainiczych 

ŁÓDŹ 30. III. PAT. Obywatel 
donio:łego wynalazku w dziedzinie. budowy 
Wynalazek umożliwi przeróbkę najniższych gatunków bawełny. 

tutejszy iaż. Goldmann dokonał 
maszyn  przędzalniczych. 

Wynalazek 
ten, opatentowany już w Urzędzi Patentowym, wywołał olbrzymie zaiate: 
ssowanie w krajówych i zagraniczaych kołach przemysłowych. 

Kafastrofa lodzi u wybrzeży Irlandii 
DUBLIN, 28 III. PAT. U wybrzeży południowych irlandji zat.nęła łódź. 6 osób 

poniosło śmierć. 

farsa sarmacko - amerykańska 
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Teatr Miejski Z, A. S. P. w Lutni 
DZIŚ PREMJERA 

„BŁĘDNY BOKSER 
w 3 aktach Władysława Smólskiego. 

Reżyserja Z. Ziembińskiego, cekoracje Edwarda Karnieja. 
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Dodatkowe wybory komunalne 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

KATOWICE. 31 3. (PAT). Wynik do 

datkowych wyborów komunalnych,  odby- 
tych w dniu 30 marca rb. w miastach i gmi 
nach wiejskich na Górnym Śląsku, przedsta- 
wia się jak następuje: ; 

Głosowano w trzech miastach i 28 gmi 
nach wiejskich powiatu katowickiego, lubli- 
nieckiego, pszczyńskiego, rybnickiego, święto 
ch łowickiego województwa śląskiego. Wybo 
ry przeprowadzońe przy znacznem  rozdro- 
bieniu list polskich, dały w wyniku bardzo 
znaczny spadek stanu posiadania i- wpływów 
stronnictw niemieckich w radach miejskich i 
gminnych. Głosowanie odbyło się w zupeł 
nym porządku i spokoju. 

Szczegółowe wyniki wyborców są nastę- 
pujące: 

W. miastach — w Mikołowie w roku 
1926 listy niemieckie zdobyły 14 mandatów; 
listy polskie 10 mandatów. Obecnie, przy 
4.888 uprawnionych do głosowania, ważnych 
głosów oddano 4.535, z czego na listy pol- 
skie prorządowe przypadło: na listę nr. 1 
432. głosy, 2 mandąty, nr. 6 — 245 gł, 1 
m., Nr. 7 — 334 gł, e m. razem listy pro. 
rządowć 5 mandatów. Dalej, na listę nr. 3 
(PPS) — 140 głosów, bez mandatu, nr. 4— 
(Narodowy ruch robotniczy) — 400 gi, 2 
mand., Nr. 8 — (Ch. D. Korfanty) — 1052 
gl, 6 m., Nr. 10 (lista polska nie zdeklaro- 
wana politycznie) — 49 gł., bez mandatu. 

Na listy niemieckie przypadło : na listę 
Nr. 2 (socjaliści niem.) 644 gł, 4 m. Nr. 5 
(partja obywatelska) — 1239 gł. 7 m. Zatem 
na listy polskie przypadło ogółem 13 manda- 
tów, na listy niemieckie 11 mandatów, wo 
bec czego Niemcy stracil mandaty i po- 
siadaną dotychczas większość w radzie miej- 
skiej. 

W Mysłowicach na 30 mandatów rad 
nych miejskich Polacy posiadali w-g wyników 
wyborów w roku 1926 — 16 mandatów, 
Niemcy zaś 14 mandatów. Obecnie 
9.926 uprawnionych do głosowania oddano 
9.466 głosów ważnych, z czego na listy pol- 
skie prorządowe przypadło: na listę Nr. 3 
PPS Fr. Rew.) 231 gl., bez mandatu, Nr. 7 
— 504 gł, 2 m, Nr. 8 — 797 gł, 3 m. Nr. 
13 — 243 gł, I m., razem na listy prorządo- 
we ypadło 6 mandatów. Dalej, na listę nr. 
2 (PPS) — 1132 gl., 4 m. nr. 4 (Lista robot 
nicza odłam NPR) — 306 gł, 1 m., Nr. 5 
(Kustosa) — 96 gł.. bez mandatu, Nr. 6 
(Blok jedności robotniczej) — 395 gł., 1 m., 
Nr. 10 — (Ch. D. Korfanty i NPR) — 2013 
gi. 7 m. Nr. 11 (Ch. D. i NPR) 274 gł. 1 
m. _ Na listy niemieckie zaś: Nr. 1 (socjaliś- 
ci niem.) — 240 gł. bez mandatu, Nr. 1 
(niem. partja ludowa) — 3235 gł. 10 manda 
tów. W ten sposób listy niemieckie utraciły 
4 mandaty, a pozatem zniknęła zupełnie z 
widowni grupa Kustosa. 

W Tarnowskich Górach w roku 1926 li- 
sty polskie uzyskały 13 mandatów, listy nie 
mieckie 17 mandatów. Obecnie podczas głosu 
wania oddano 6314 ważnych głosów, z Cżzeq0 
na polskie listy prorządowe przypadło: Nr. 1 

  

  

  

przy, 

384 @!, 2 mandaty, Nr. 2 — 513 gł. 2 m. 
Nr. 4 — 577 gł. 3 m. Nr. 7 — 181 gł, 1 m., 
Nr. 8 — 108 gł. bez mandatu. Razem na li. 
sty prorządowć przypadło 8 mandatów. Da- 
iej na listę PPS — 225 gł. 1 m. Nr. 6 (kat. 
Blok Lud. — Ch. D. Korfanty) — 1469 gł. 
7 im, zaś na listy niemieckie: Nr. 5 — 2867 
gł. 14 m. W ten sposób listy niemieckie stra 
ciły z dotychczasowego stanu posiadania 3 
mandaty 1 zarazem dotychczasową _więk- 
szość w radzie miejskiej. 

W gminach wiejskich w po je katowi 
ckim wybrano w 7 gminach: W Bytkowie, 
Chołchowicach, . Kończycach, ' Michalkowi- 
czach, Nowej Wsi, Siemianowiczach i Wełno 
wcu, czyli w gminach, w których liczba mie 
szkańców waha się od 6 do 39 tys. W roku 
1926 na 99 mandatów do obsadzenia Polacy 
uzyskali 52, Niemcy — 37, 10 mandatów zaś 
przypadło na listy mieszane polsko - niemie- 
ckie. Niemcy posiadali większość w radach 
gminnych Kończyc, Siemaszkowic i Michał 
kowic. Obecnie fistom polskim przypadło 69 
mandatów, zaś listom niemieckim — 30 man 
datów, przyczem Niemcy utracili posiadaną 
większość w radach gminnych wszystkich 
trzech wyżej wymienionych gmin. Wśród 
polskich na listy porządkowe prz; 18 
mandatów, PPS — 14 mandatów, NPR —13 
m., Ch. D. Korfanty — 20 mandatów, jedność 
robotnicza — 2 mandaty i niezdeklarowani 
Pa — 2 mandaty. 

powiecie lublinieckiem wybięrano w 
czterech gminach. W roku 1926 na,listy pol 
skie przypadło 14 mandatów, a na listy uwa- 
żane za niemieckie — 22 mandaty. Obecnie 
na tisty polskie przyyładło 33 mandaty, Niem. 
cy żaś uzyskali tylko w jednel gminie 3 man- 
daty. Na A listy prorządowe przypadło 
agólnie mandatów 

W powiecie pszczyńskim wybierano w 
trzech gmisach, gdzie wszystkie 39 mandatów 
przypadły na listy polskie, z czego na listy 
prorządowe — 18 m., na Ch. D. Korfanty— 
7 m. na PPS — 4 m. NPR — 2 m., Grupa 
Kustosa otrzymała 2 mandaty. Resztę man- 
datów w liczbie 6 uzyskały grupy politycznie 
niez deklarowane. 

W powiecie rybnickim wybierano w 13 
gminach. W roku 1926 na listy polskie przy- 
padło 118 mandatów, na listy niemieckie— 
32, zaś 7 m. na listy mieszane polsko 
mieckie. Obecnie wybierano ogółem 120 rad 
nych gminnych, przyczem wybrano 116 Po- 
lakow i 4 Niemców. Na listy polskie prorzą- 

dowe JE 66 m. na Ch. D. Korfanty— 
27 m. NPR — 10 m. PPS — 2 m. i na 

„niezdeklarowane politycznie — 11 m. 
świętochłowickim wybiera 

no w gminie lipińskiej, gdzie w roku 1926 
Niemcy posiadali 14 m. i większość w. ra- 
dzie giminnej, Polacy zaś 10 mandatów. Obec 
   

arie Polacy uzyskali 14 m., Niemcy zaś — 10 | 
tracąc 4 m. i posiadaną większość w radzie 
gminnej. Na polskie listy prorządowe przy- 
padło 6 mandatów, na Ch. D. Korianty — 4 
NPR — 2 m. PPS 2 mandaty. 

- czypospolitej. 

- kowskich. 

nież: 

Wykonane pracz nad Naroczem 
(Doroczne zebranie T-wa Miłośników jeziora Narocz | jego okolic) 

Sprawie tej tylć już poświęcaliśmy 
miejsca. Nie przestaje ona jednak być 
ciągle aktualną.7 

Nowych materjałów do tej sprawy 
przysporzyło odbyte wczoraj zebranie 
członków, działającego od dwóch 
lat u nas T wa Miłośników jeziora 
Narocz i jego okolic. 

Zebranie to odbyte na wniosek 
wiceprezesa T-wa p. Kuratora Pogo- 
rzelskiego pod przewodnictwem rad: 
nego m. Wilna p..inż. Jensza — mi- 
mo że nie było zbyt liczne, uwypuk- 
liło raz jeszcze dążenia i najlepsze 
chęci naszego społeczeństwa do stwo- 
rzenia na įwybrzežach króla jezior 
polskich nowego życia. 

Ośrodkiem tego życia ma być już 
w sezonie letnim roku bieżącego 
schronisko, które znajduje się już 
pod dachem, a nawet jest już we: 
wnątrz przygotowane do przeznaczo- 
nej mu roli. sę 

Jak wynika ze sprawozdania sekre- 
tarza Zarządu Dyrektora Okręgowej 
Dvrekcji bót Publicznych p. liaż. 

Siła: Nowickiego około budowy schro- 
niska wvkonano dotychczas robót na 
sumę 69,484 zł. 97 gr. co przy przy- 
jstym kosztorysie 108,000 złotych 
stanowi b. wiele. 3 

Schronisko ma być otwarte w 
czerwcu przez Pana Prezypenta ' Rze- 

By godnie przysposo- 
bione było do uruchomienia — trze- 
ba weń włożyć około 9 tysięcy złotych 
na' najniezbędniejsze roboty įbudowla. 
ne i 5 tysięcy złotych na umeblo- 
wanie. * 

W ubiegłym roku sprawozdawczym 
Zarząd wydysponował między in- 
nemi na cele budowy subwencje Mini- 
sterstwa Robót Publicznych w wyso- 
kości 3.000 zł. oraz subsydja sejmi- 
ków powiatowych w wysokości 3.100 
zł. Godzi się w ślad za tem wspom- 
nieć o oflarach obywatelskich, o czem 
przeważnie wzmiankowano w swoim 
czasie na łamach „Słowa”. 

Otóż w okresie sprawozdawczym 
Zarząd T-wa oszacował według rze- 
czywistej wartości wszystkie oflary, 
które zostały złożone na rzecz T-wa 
w naturze i odpowiednie kwoty 
wprowadził do bilansu rok 
1929—30. 

Wartość ofiar w naturze wynosi 
zatem sume 18,23 k., nie licząc 1 
wagonu cementu ofiarowanego przez 
firmę „Centrocement*, który został 
sprzedany za 870 zł. i pozycja ta fi- 
guruje w darach w gotówce. 

Dla dobra sprawy odsłonimy ta- 
jemnicę wpływów ze składek czton- 

Wpłynęło 584 zł, miast 
preliminowanych 3.288 zł. Przypusz- 
czać należy, Że nie ze swej: winy 
członkowie T-wa zalegają z opłatą 
składek na ogólną sumę 1.816 zł. w 
1ет  rzeczywiści 6.66 i protektorzy 
1150. 

Obecnie sprawa ta będzie uregulo- 
wana, gdyż zarząd zaangażował spe- 
cjalnego inkasenta. 

T-wo liczy 115 członków rzeczy- 
wistych, 10 członków protektorów, w 
tem osób prawnych 6 (T-wo Krajo: 
znawcze, oddział w W lnie, T-wo Wio- 
ślarskie, Liga Morska i Rzeczna, od- 
dział w Wilnie, Automobil Klub Wil, 
Bratnia Pomoc Pol. Młodzieży Aka- 

pastewne Eckendorfskie 
Burak żółte i czerwone, Ma- 
muty, półcukrowe, 

pastewną białą z zie- 
Marchew loną główką, St. Va- 
lery i żółto - pomarańczowa 

znanej hodowli nasion 

„K. AUSZCZYŃSKI 1 Synowie” 
posiada wyłącznie na składzie 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykaf Relniczy 

Wilno, Zawalna 9, fel. 323, 

dem. U. S. B. i Związek Przemysłow- 
ców Polskich). 

Z pośród protektorów pp. inż. ]. 
Borek Borecki, E. Lange i P. Grodzki 
wpłacili na rzecz T-wa jednorazowo 
kwoty znacznie przewyższające 1000 
zł. zaś p. G Kurec z Grzegorzewa 
zadzklarował składkę roczną w wy- 
sokości 120 zł. 

W związku z zbliżającym się se- 
zonem turystycznym ciekawe są cyfry 
jlustrujące ruch turystyczny w  seZo- 
nie ubiegłym. Cyfry te zaobserbowal+ 
oddział T-wa w Postawach. I itak je- 
zioro Narocz i budujące się schro- 
nisko zwiedziły 24 wycieczki doro-. 
słych (191 osób) w tem 2 wycieczki 
z poza w-wa wileńskiego w składzie | 
11 osób, 6 wycieczek uczącej się mło- 
dzieży (96 w tem 14 osób z War- 
szawy, oraz 67 pojedyńczych osób, 
łącznie dotarło do Narocza 354 Oso- 
by nie licząc tych, co: nie « zwiedzili 
schroniska. 

Kilka jeszcze słów o mającem być 
otwartem schronisku, 

Otóż w celu wzmocnienia fundu- 
szów na roboty uzupełniające— część 
schroniska wvdzierżawione została na 
pensjonat. Zarząd pozostawił do dy- 
Spozycji turystów dwie, sale. i - duży 
hall-jako pokój jadalny, oraz jeden 
duży pokój do swej. dyspozycji. 

Sprawozdanie zebranie przyjęło 
udzieliwszy Zarządowi absolutorjum. 
W wyniku ;uzupełniających wyborów 
do Zarządu wybrano ponownie p. 
Kuratora Szkolnego Pogorzelskiego 
oraz pp. inž. J. Borek-Boreckiego i“ 
W. Szumańskiego, zaś do komisji re- 
wizyjnej p. S. Trockiego. 

W dyskusji omawiano szeroko 
sprąwę propagandy i komunikacji, 
wszystkie zaś odnośne wnioski Za- 
rząd przyjął jako wytyczne swej 
pracy. 

Wynik ogólny: sprawa Narocza 
ruszyła znacznie naprzód. $. 

20 Pla Baństwowa Lotócja Alasoma 
5-ta kiasa—21-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
10.000 zł. wygrał n-r: 115433 
Po 5.0000 zł. wygrały n-ry: 45376 48782 
Po 3000 zł. wygrały nry: 45335 52295 

160186 
Po 2000 zł. wygrsły a-ry: 37956 68010 

136387 14411 180879 
Po 1.000 zł. wygrały nry: 4451 21255 

34707 «3292 65237 65664 70783 84637 10176 
111055 121430 122885 133440 150687 194766 

Po 600 zł, wygrały nry: 183.9 30703 
35033 76842 77066 106825 ' 107465 114 68 
120330 135887 1366 0 156186 179721 189291 

Po 500 zł. wygrały n=ry: 5945 15054 
17860 18902 26653 23786 24027 31105 31492 
31691 35584 38326 41184 43001 44094 46363 
48589 49978 50390 50642 54187 55296 58260 
58260 62452 63267 66574 69658 72169 81506 
85335 88590 83591 89455 91930 92459/93984 
95573 97951 100834 101128 104045 107184 
108560 11159ż 114206 114599 115203 115489 
120010 121592 122067 125889 126299 129079 
136371 142388 143348 144069 144796 145411 
159095 154737 156081 156300 157908 157093 
160807 761409 162205 164128 167471 170364 
170699 170944 171614 17:264 173301 181977 
183986 187690 ;91232 191927 192696 199654 
205314 207124 

Po przerwie 

0% rż nr. 62838 
o zł. wygrały „n-ry: 159928 

192462 20 4 х = 
Po 2.000 zł, wygrały nry: 2719 48512 

"e R 155685, 8 = 
o 1. zł. wygrały n-ry: 3332 11524 

153786 162583 188899 20521 209114 
Po 600 zł, wygrały nry 28742 80257 

89485 89844 99473 11067 1233663 139405 
141651 149739 160876 1650 6 169061 170184 
170797 128703 

Po 500 zi. wygraly п=гу: 3670 103 
15600 17731 17842 19045 20693 32384 23809 
25915 29418 33329 33873 38561 38167 43199 
43693 47175 48269 55432 53538 58571 59218 
65580 66585 66883 71799 77637 89516 109309 
113566 116257 127285 131890 13.811 13637 
147259 154259 155027 155916 158138 158470 
158585 159893 162033 165860 169781 171349 * 
173782 175149 175957 182479 183858 185314 | 
187253 190139 192925 193083 197589 200241 
20026; 203 41 20:693 208408 209680 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO: 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

Pierwszą komórką za czasów pewnie zastanaw ania się nad prawdą Obja PIĘĆ PANEK MIĄDRYCH 1 PIĘĆ GŁOPICK 
(Sała Śniadeckich 26 marca 1930 r.). 

Czytelniku. W życiu twojem nie 
mogła się nie obijać o ucha parabola 
znana na świecie o tych lampach w 
ręku panien mądrych i głupich. Te mą 
dre miały zapalone lampy i były czuj- 
ne, te głupie zasnęły i oliwa z lamp 
im się wylała. Nagle rozległ się wielki 
krzyk. Przychodził oblubieniec i panie 
z lampami miały wejść do godowego 
pokoju. Czyż to nie było tragiczne, 
kiedy owych pięć z lampami zgaszo 
nemi pozostać musiały za drzwiami, 
dobijając się o udział w weselu nada” 
remnie. Drzwi zostały  zatrzaśnięte. 
Nie trzeba było spać. 

Co, którzy tę parabolę komento- 
wali, zawsze mna to zwracali uwagę, 
że dusza zbudzona, to owe panie z lam 

" pami jarzącemi.Parabola jest zawarta w 
ewangelji Mateusza i możemy rozmy 
ślać nad tem czy spać, czy może czu- 
wać, aby nie zagasić światła, z któ: 
rym nam przyjdzie iść w jeszcze więk 
sze światło. 

Lucjan Paweł Thomas z Brukseli, 
profesor romanistyki i badacz  śred- 
wiecznego teatru patetycznego opowia 
dał nam w auli uniwersyteckiej o tej 

_" paraboli i o sposobie w jakim została 

zaklętą w misterjum z XI wieku znale- 
zionym w Limoges, to jest na tej dro” 
dze, która szła ongiś przez Paryż i Or: 
lean do Tuluzy już niedaleko Pireneów. 
Rękopis misterjum podaje nam i łaciń- 
skie wiersze i romańskie (francuskie), 
te ostatnie w formie jakiegoś niespo 
tykanego djalektu. Chodziło o to, aby 
Jud rozumiał przedstawienie. . Stąd 
tłumaczenie łaciny'na francuski a z fran 
cuskiego na djalekt, z pozostawieniem 
tu i owdzie francuszczyzny obcej djalek 
towi. Thomas dobył cenne rezultaty co 
do wieku tego rękopisu należącego 
do epoki, w której francuszczyzna sta- 
wała twardo na nogach, to jest do por 
czątku XII wieku, lub końca XI. A więc 
teatr średniowieczny musi byč coinię“ 
ty pięć wieków wstecz, i nie może być 
już odnoszony do czasów, kiedy ago* 
nja wieków średnich się rozpoczynała. 
Istotnie tekst z Limoges pokazuje nam 
wysoki, dostojny teatr. To są chóry, 
to jest akcja, to jest muzyczna konstru 
kcja i plastyczna i pełna wytworności 
a nie żaden spektakl rubaszny, trywiał 
ny, jak nauczono nas rozumieć skoro 
mamy myśleć o teatrze średniowiecz 
nym. Prof. Thomas nie jest tylko uczo* 
nym, który mrówczą pracą posuwa 
się 'wprzód. Uczony belgijski jest też 
poetą i to mu pozwala w nauce pod- 
nosić się na skrzydłach i tworzyć syn 

tezy. Kiedy nam czytał strofy całe z 
misterjum, podziwiać mogliśmy intui- 
cję, która prowadziła naszego badacza 
do czytania starego, dla dzisiejszej 
epoki tak trudnego tekstu. Znać było, 
że twórca średniowiecznego misterjum 
(podobnie jak u nas Wyspiański) był 
muzykiem, poetą i malarzem w jed 
nej osobie, jednem słowem indywidua] 
nością artystyczną  niezróżniczkowa 
ną jeszcze, a obejmującą jeszcze Peł- 
п sztuki, jak to miało miejsce w głę- 
bokiem średniowieczu. 

Uczony belgijski mówi spokojnie. 
Jednak akcenty płomienne raz w raz 
wypadają i zabarwiają wykład, rodząc 
entuzjazm. Thomas stara się mówić 
konkretnie i ujmować wyraźnie swą 
myśl po francusku, trzymając się ziemi. 
Niemniej jednak to o czem mówi wy” 
chodzi z jega flamandzkości, tych to- 
nacyj mistycznych, które posiada dur 
sza belgijska. Prelekcja jednak nie by- 
ła li sprawozdaniem własnych badań. 
ła li sprawozdaniem z własnych badań. 
temat misterium z Limoges był tylko 
pretekstem do mówienia o teatrze śred 
niowiecznym. Urodził się ten teatr 
wcześnie i kiedy go odkrywamy, już 
jest na najwyższej kondygnacji, pięk- 
ny, dosto 'jny, głęboki, do końca arty 
styczny. Nasz wielki mistrz Emile Male 
zatem mylił się sądząc, że szczytem 

średniowiecznego teatru są pasje XIV 
i XV wieku. Z nim się mylił Cohen, któ 
rego książka o teatrze religijnym wie- 
ków średnich jest dziś w każdej bi- 
bljotece teatralnej Profesor Thomas 
prostuje ścieżki, po których chodziła 
dotychczas wiedza o teatrze patetycz- 
nym... Przedewszystkiem nie teatr uro 
dził malarstwo i rzeźby jak to Male 
w swojej Histoire de l'art religieux en 
France starał się sugestjonować. Od- 
wrotnie. Badania ikonograficzne otwar 
ły przed "Thomasem wielką perspe* 
ktywę. Pokazuje się, że parabola 0 
mądrych i głupich paniach jest już w 
katakumbach. W niebiańskim bankie- 
cie mamalowanym w podziemiach 
cmentarza ostryjskiega 
po rodku oblubieniec ji panien mą 
drych pięć z lampami. One to' ucztują 
przy stole, po prawicy i pokazują nam 
© w formie Agape już w IV wieku 
temat późniejszego teatru. Z  małar- 
stwa w epoce wielkiej, rozkwitającej 
sztuki romańskiej powstało  misterjum 
z Limoges, już dramatyczne z archa- 
niołem Gabrjelem, figurą kościoła Eccle 
sia i owemi dwoma chórami panien, 
które stanowią esencję perypetji tea 
tralnej mogącej wzbić się do pełnego 
patosu. : 

Samo urodzenie się misterjów  p0- 
siada swą logikę i konsekwentny tok. 

jest Chrystus . 

Karola Wielkiego (gdzieś we Francji 
północnej według Thomasa) było awo 
zdarzenie sakralne, kiedy przychodzą 
trzy Marye do grobu i nie zastają cia 
ła Pańskiego. Pytał się anioł: Quem 
queritis in sepuicrum? jest to apałogja 
Zmartwychwstałego, pierwszy początek 
misterjowych, teatrainych, w świeckość 
idących liturgij. Kto przed kiłku. laty 
widział pasję Reduty graną w Warsza 
wie, alba w Wiłnie przed kościołem 
św. Jana, w Nowogródku, Słucku i 
Przemysłu na zamku, w Tarnopolu, 
Włodzimierzu, Jarosławiu i we Lwo- 
wie przed kościołami ten przypomnąć 
sobie może łatwo tę scenę, najstarszą, 
‚ niejako sam początek linii religijnej 
i artystycznej, która miała w ciągu wie- 
ków średnich, tak czarownie zakwit- 
nąć. Jakże daleko jest droga od tego 
pierwszego początku  apologetycznego 
z grobem i niewiastami do fantastycz 
nych konstrukcyj Pasyi w XV wieku, 
kiedy na rynkach miast buduje się tę 
scenę olbrzymią z piekłem po prawej 
(od widza), z niebem po lewej, z temi 
świątyniami starego testamentu po' 
środku, gdzie też najwyższe nastąpią 
dramatyzacje, sama Golgota. 

Według Thomasa sens rozwoju mi- 
sterjów skoro chodzi o treść odpowia- 
dał głębokiej konsekwencji płynącej z 

wienia. Skoro na początku pojawia się 
sprawa Zmartwychwstania Chrystusa 
to logicznym dalszym etapem  będźie 
teraz rozważanie dlaczego Chrystus 
pizyszedt na świat. Więc sprawa grze 
chu. Tu jest miejsce na misterjum Ada 
ma i Ewy oraz na misterjum Pięciu 
panien mądrych i pięciu * głu- 
| pich. Dalej w rozwoju pójdą inne 
tematy, aż przy końcu samym średnio- 
wiecza zbije się to wszystko w wielkie 
Jedno Pasyi ogromnej, trwającej parę 

` 

dni. a 
Nie jest przypadkową rzeczą, że w 

Belgji i północnej Francji mistetja roz 
kwiiły najpełniej i że z Belgji właśnie 
przychodzi dziś dobra nowina o tea- + 
trze średniowiecznym, któregośmy na” 
leżycie może ani nie znali, ani nie do- 
ceniali. Malarstwo, rzeźba, architektu 
ra, muzyka, poezja średniowieczna, 
wszystko to od dawna już emocjonuje 
artystyczne dusze Europy  współcze- 
snej. 

Niewyraźną rzeczą była sprawa 
teatru, w którym chciano raczej wi: 
dzieć spektakle dła pospólstwa i obni- 
żony lot wysokich duchowych strzeli 
stości. Już jednakowo rozmyślając nad 
Malem lub Cohenem tu i ówdzie natra- 
Напо па sprzeczności. Teraz z Brukseli 
idzie pełna prawda o teatrze patetycz- 

1 
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KORJER GOSPODARCZ 
O wyrobieniu gospodarezem społeczeństwa 
Z ankiety przeprowadzonej przez 

„Słowo* w roku ubiegłym wynikało 

między innemi, że sprawami gospodar 

czemi interesuje się stosunkowo nie” 

znaczna liczba czytelników, natomiast 

—nie zbrakło bodaj nikogo z pośród: 

przyjmujących udział w ankiecie, ktoby 

nie miał czegoś do powiedzenia tak 0 

polityce wogóle, jak kierunku politycz 

nym pisma. Nie wątpię, że analogiczne 
wyniki dałaby ankieta zainicjonowana 

przez każdy inny dziennik w Polsce. 

Wszak znaczna część prasy z reguły 

pomija milczeniem sprawy gospodarcze 

wyczuwając, że nie znajdują one zainte 
resowania ogółu. 

Pochodzi to stąd, że społeczeństwo 

polskie nie posiada jeszcze dostatecz- 

nego wyrobienia gospodarczego ani też 

zrozumienia roli pierwiastka gospodar 

czego w polityce narodowej. 

© Nasz stosiinek do tej lub innej poli- 

tyki uwarunkowany jest nie świadomoś 

cią konsekwencyj gospodarczych iecz 

bezkrytycznym afektem do tej lub innej 

doktryny a częsta nawet hasła partyj- 

nego. Szczycimy się naprzykład, że pod 

względem zdobyczy socjalnych zajmu- 

jemy miejsce czołowe, wzbraniamy się 

się* natomiast wejrzeć w straty powodo 

wane temi zdobyczami, wejrzeć w to o 

ile biedniejsi i mniej samodzielni jesteś 

my od tych państw, które wyprzedzając 

nas kulturalnie tak rozbudowanego u 

stawodawstwa socjalnego nie posiada” 

ja. Dążymy da obdarowania każdego 

wieśniaka i fornala taką ilością ziemi 

by mógł on prowadzić samodzielne go- 

spodarstwo, nie wahamy się w imię te 

go postulatu przed łamaniem i gwałce 

niem prawa własności, — zakrywamy 

jednak oczy na widok szalejącej demo" 

ralizacji, upadku produkcji, wzrastają- 
cej nieufności zagranicy. 

I tak zawsze we wszelkich 

wach i zagadnieniach. 

Pociągało to za sobą i nadal po- 

ję dwa kardynalne ujemne skutki: 

gaddawanie głosów przy wyborach, 

bądź do ciał ustawodawczych bądź do 

innych instytucyj opartych na ordyna” 
cji wyborczej, na osoby całkiem niepo- 
wolane, — i uzależnienie kierinku po 
lityki państwowej od przypadkowych 

nastrojów politycznych. 3 

Rządy polskie miast znajdować po- 
moc ze strony społeczeństwa, wręcz 

przeciwnie stale zmuszone są szukać 

oparcia gdzie. indziej. Brak skrystalizo” 
wanej społecznej opinji gospodarczej 

| powoduje rozwielmożnienie się wystą- 
pień demagogicznych. Stałem jest u 
nas zjawiskiem, że to lub inne nasta 
wienie polityki gospodarczej rządu jest 
zwalczane nie dla tego, że jest złe, lub 

szkodliwe, ale dla tego, że nie czyni za” 
dość pęwnej doktrynie lub hasłom. 

Rządy pomajowe szukały wyjścia 
przez nawiązanie scislejszego kontaktu 
ze sferami gospodarczemi. Był to wiel- 
ki krok naprzód, było to wyłamanie się 

z narzuconego szablonu decydowania 
bezmyślnie o losach Państwa. Spotka- 

ło się ta atoli z wsciekłym sprzeciwem 
Sejmu, powołanego do życia głosami 
społeczeństwa gospodarczo niewyrobio 
nego. 

„Co gorsza i wśród sfer gospodar: 
czych nie brakło zgrzytów, wzajemne- 
go niezrozumienia lub nawet uległoś- 
ci wobec sztandarowych wykrzykni- 

organizacyj 
zrzeszających drobne rolni 
ctwo doprowadzona do ruiny przemysł 

spra 

olejarski, jakkolwiek rolnik ten powi: 

nien zdawałoby się rozumieć jaką ilość 

makuchów może skonsumować, wszak 

wykorzystano premje wywozowe dla 

tego tylko by zarobiło kilka firm, wów- 

czas gdy Polska traci zaufanie rynków 

bałtyckich, wszak tylko zawdzięczając 

tym nieustannym  nieporozumieniom 

wśród zainteresowanych sier gospodar 

czych trudno było ustalić wytyczną wła 

ściwego postępowania, bowiem i sfery 

gospodarcze nie zawsze były wolne od 

naleciałości partyjnych i nie zawsze 

skłonne do wychyłania głowy poza płot 

własnego podwórka. 

Gdzie indziej, ale nie u nas, opinia 

społeczna decyduje a możliwości wpro 

wadzenia w życie tego lub innego pro” 

jektu o charakterze spółeczno - gospo” 

darczym, decydującego o dalszym do- 

brobycie Państwa. Tylko u nas, a nie 

gdzie indziej, o dalszych losach Państ- 
wa decyduje opinja społeczna zdezor- 

jentowana psychozą wschodnią, nie 

pomna na przestrogi a ufna w moc róż 
dżki czarodziejskiej otwierającej wro- 

ta Eldorado. 

Ostatecznie mamy piekło a nie El 

dorado. Wąpię, że otworzy to oczy spo 

łeczeństwu, że zrozumie ono potrzebę 

myślenia kategorjami  gospodarczemi. 

Trzeba wstrząsu, trzeba zajrzenia w 

przepaść własnemi oczami, trzeba nie” 

bezpieczeństwa pochłaniającego ofiary, 

trzeba widoku własnej śmierci — by 

otrząsnąć społeczeństwo z hipnozy fra 

zesów, afektów i idjotycznego przywią 

zania do doktryn, wylęgłych z jajka za- 

borczych czasów. 

Wydaje mi się, że zbliżamy się do 

czasu kiedy społeczeństwo polskie zro- 

zumie znaczenie i potrzebę swego wy- 

robienia gospodarczego. Harski. 

INFORMACJE 
WALNE ZEBRANIE SPÓŁDZIELCZEJ 

PRZETWÓRNI MIĘSNEJ W WOŁKOWY. 
SKU. 

Dnia 20 marca rb. odbyło sięsw Wołko- 
wysku walne zebranie członków miejscowe 
wej Spółdzielni Przetwórni Mięsnej. Na zebra- 
niu oprócz członków były licznie reprezento- 
wane okoliczne samorządy, Sejmiki i orga 
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byli p. wojewoda białostocki, delegaci Cen- 
trali Państwowego Banku Rolnego, dyrektor 
Wileńskiego Oddział u Banku Rolnego oraz 
inspektorzy Wydziału Spółdzielczości Woje 
wódzkiego i Centralnego Towarzystwa Or- 
ganizacyj i Kółek Rolniczych. Porządek dzien 
ny obejmował: sprawozdanie z dotychcza- 
sowej działalności Zarządu, odczytanie bilan 
su i zatwiedzenie go oraz udzielenie abso 
lutorjum ustępującemu Zarządowi, oraz zmia- 
ny statutu i wybór nowego Zarządu, sprawa 
wstąpienia spółdzielni na członka do Okrę- 
gowego Towarzystwa Organizacyj i Kółek 
Rolniczych oraz do Syndykatu Eksporterów 
Wędlim w Warszawie. Przewodniczył p. wo 
jewoda przyczem zebranie postanowiło: u- 
dzielić ustępującemu zarządowi  absolutor- 
jum wraz z podziękowaniem za owocną pra 
cę zalecając jednocześnie przyszłemu zarządo 
wi zwiększenie kapitału obrotowego spół. 
dzielni, ilość członków Rady Nadzorczej po- 
większyć do liczby 18. Zmiany statutu do 
konać nie później do 10 lipca rb., wprowadzić 
spółdzielnię na członka miejscowego OTO i 
K.R. oraz Syndykatu Eksporterów Wędlin w 
Warszawie. Należy zaznaczyć, że Spółdziel- 
cza Przetwórnia Mięsna w Wołkowysku, po- 
mimo szczupłego kapitału obrotowego, posia 
da duże znaczenie DA dla miejsco 
wego rolnictwa. (AROL). 

  

Dobra rada. Najprostszy i najpewniej- 
szy sposób pozbycia się zaparcia, które czę 
sto staje się źródiem znużenia i chorob, 
olega na racjonalnem stosowaniu Cascarirze 

rince w ilości I lub 2 pigułek wieczorem 
podczas jedzenia, co przywraca prawidłową 
działalność kiszek. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. 1230—0 
  

Ziemianie wohze polifyki Min. 
Ralniefwa 

Na Zjezdzie przedstawicieli oddzia- 
łów Związku Ziemian, odbytym w 
Warszawie w dniu 28 marca b. roku 
powzięta została następująca uchwała: 

„Zjazd przedstawicieli oddziałów 
Związku Ziemian w Warszawie, roz- 
ważywszy obecnefpołożenie rolnictwa 
i oceniając je z punktu widzenia in- 
teresów państwowych oraz stojąc na 
gruncie solidarności całego rolaictwa,. 
wyraża zupełną zgodność ze sformu- 
ł'wanym przez pana Ministra Rolni- 
ctwa programem doreźnej ;pomocy i 
oświadcza, że niezwłoczne wprowa- 
"zenie w życie wszystkich wypowie- 
dzianych tam postulatów w całej ich 

zciągłości jest jedynym _ narazie 
środkiem zapobieżenia grożącej rol- 
nctwu ruinie, której niebezpieczeństwo 
usunąć może ostatecznie tylko rewizia 
całej polityki państwowej w duchu 
dia rolnictwa przychylnym. "Zjazd 
oświadcza gotowość poparcia dalszych 
usiłowań pana Ministra wszelkiemi 
dostępnemi Środkami i wypowiada 
największe uznanie panu Ministrowi 
za *iego rozumną i konsekwentną 

pracę". 
| IM AKP ETC YE AT TSO EWOEZATIEZICA 
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Į ozas Wschód sł. g.5 im 13 

Teodory Zachód sł g 6m. 8 
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Franciszka 

Spostrzetenia Zazładu Meteorologji 
U.S s „ wilme 

z dniś 31 — Ill. 193: r. 

Ciśnienie 
średnie w 22 767 

Temperatura \ 0 
średnia j 

Temperatura najwyžsza: + 49C. 
"emperaturx najniższą: — 49C.; 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr \ $ 
„rzeważający | Północny 

fendencja Daromelryczna: sidn stały 

Uwag!: połodiie. 

  

KOŚCIELNA 
— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświęt 

szego Sakramentu. Dnia 2 kwietnia w koście- 
le w Swisłoczy przypada całodzienna adora 
cja Przenajświętszego Sakramentu dnia 3 
kwietnia w kościele w Suchowoli. 

— (k) Rekolekcje. Rekolekcje dla SMP 
im. Skargi par, po Bernardyńskiej odbędą 

Oulu 2 L ai d 

nym, przez elitę duchową wieków śred 
nich dobytą z głębin wielkiej wiary. 
Słuchacz profesora Thomasa mógł był 
być uderzony majestatem, wytworno- 

"ścią i wzniosłością artystyczną samej 
akcji misterium z Limoges akcji jak w 

  
tragedji greckiej, jeśli chodzi o chóry, 

„niezrównanie spokojnej i statycznej. 
Nie ulega wątpliwości, że kraj, który 
dał *Maeterlinka i jego proroczą rewe 
łację na ciszę, jako akcję w teatrze, 
jest też krajem, który pozwala ujaw- 
nić w teatrze średniowiecznym ciszę 
która jest życiotwórczą zawsze i wszę- 
dzie. Mogą figury mówić i skandować, 
mogą mieć jak Thomas pokazuje te 
swoje Leitmotywy muzyczne, (zupeł- 
nie jak znowu zpowrotem u Wagnera), 
możę nawet i akcja napisać się zlekka 
i przechodzić w ten patos, za którym 
czuje się niepokoje i burze. jednak wszy 
stka jest jeszcze mocno posągowe, jak 
w jakich najstarszych konstrukcjach 
Ajschyla. Więc czas ocknąć się i obró 
«cić oczy na źródła czyste wielkiego 
'Szekspira, wielkiego Kalderona, Wiel- 
kiego Getego. Należy raz na zawsze 
mągę postawič ną fałszu przemycanym 
przez Odrodzenie, jakoby teatr religij- 
ny wieków średnich był budą jarmarcz- 
ną dla gawiedzi, a z aktorska szmirą, 

| „niegodną uwagi. 
Nie wę Włoszech urodził się teatr 

/ 

(we Włoszech z XII wieku są Lau 

des), nie w Prowansalji (ta była zaw” 
sze liryczna), ale w północnej Francji, 
gdzie urodziła się dramatyzacja, archi” 
tektura Karolingska, romański stył po- 
tem gotycki. Stamtąd jak i architektu 
ra wędrował teatr po świecie i Thomas 
w piękny „sposób pokazał na przykła” 

dach ikonografji pięciu mądrych pa” 

nien i pięciu głupich, jak wędrowały 

te rzeczy artystyczne do Europie, w 

jakichś niemal pielgrzymkach. 

Prelekcja Thomasa dla nas w Wil- 
*nie była czemś bliskiem i bardzo dro 
giem. Podziekowač musimy prof. Gli” 
xeilemu, że gość nasz belgijski nie omi- 
nął naszego miasta i że mogliśmy ob 
cować z duszą Bejgijczyka, która ma 
wszystkie walory swojej promiennej 
ojczyzny. Flandrja, gdzie leży czarow” 
na Brugge z łabędziami na starych ka 
nalach i obrazami Memlinga jest może 
i tym kbi_zem, którego używa współcze 
sny człowiek, aby mówić o prawdzie 
średniowiecznega teatru, w tym bo 
wiem teatrze toczą się dwie rzeczy ze 

sobą, najwyższe, duchowość i maestrja 
astystyczna. W rzutach najwyższych 
musimy się odnaleźć myśląc o tym tea- 
trze dalekim od tego wszystkiego, co 
jest pospolite i przyjemne. 

Mieczysław Limanowski. 

się łącznie z rekolekcjami dla SMP im. św. 
Kazimierza łparafja świętojańska) i SMP im. 
św. Alojzego (parafja św. Ducha) w dniach 
3, 4 i 5 kwietnia. Stale będą rozpoczynać się 
o godz. 7.30 pp. W sobotę spowiedź, w nie- 
dzielę wspólna Komu nja św. 

— (k) Zebfanie konferencji męskiej św. 
Winqazatego a Paulo parafji świętojańskiej od- 
bdęzie się 3 kwietnia o godz. 6 pp. w kan- 
celarji parafjałnej. 

URZĘDOWA 
— ły) Nowy rozkład urzędowania w urzę 

dach państwowych. Począwszy od dnia dzi- 
sićjszego urzędowanie we wszystkich urzę- 
dach państwowych rozpoczynać się będzie o 
godz. 8 rano i kończyć o godz. 15, zaś w: so 
boty kończyć się będzie o godz. 13.30. 

— (a) Uchylenye kary. Starostwo Grodz 
kie rozpatrzyło powtórnie sprawę Józefa 
Jonasza właściciela restauracji przy ul. Za 
walnej skazanego przed trzema tygodniami 
na karę grzywny za niestosowanie się do 
ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w 
dni świąteczne i rozpajanie nieletnich i po 
wysłuchaniu wyjaśnienia ukaranego, że dzier 
żawca restauracji ponosi odpowiedzialność 
za tego rodzaju uchybienia uchyliło nałożo- 
ną karę. 

Е MIEJSKA 
— (0) Sprawa preliminarza budżetowe- 

go m. Wilna na rok 1930 — 31. Po dłuższej 
przerwie, Magistrat w dniu wczorajszym 
wznowił prace nad ułożeniem preliminarza 
budżetowego m. Wilna na rok 1930 — 31. 
Obecnie chodzi ko o to, żeby  prelimi 
narz zbilansować bez deficytu, ponieważ pre- 

owane wydatki o wiele przewyższają 
spodziewane dochody. Wobec tego, że źród- 
ia dochodowe zostały całkowicie wyczerpa 
ne, cały szereg projektowanych wydatków 
musi być śkreślony. 

— (0) Posiedzerse miejskiej komisji rewi. 
zyjnej. We środę, dnia 15 kwietnia, odbędzie 
się posiedzenie komisji rewizyjnej. Na porząd 
ku dziennym sprawozdania specjalnych. pod 
komisyj wyłonionych do rewizji poszczegó!- 
nych działów gospodarki miejskiej. 

— (y) Wydawanie dowodów osobistych 
przekązani: zostało Magistratowi. Jak się do- 
wiadujemy z dniem 5 bm. wydawanie do 
wodów osobistych przekazane zostaje Magi 
stratowi m. Wilna. ‚ 

Dowody osobiste nowego wzoru będą 
wydawane prze Magistrat bez stwierdzonego 
obywatełstwa za opiatą 60 gr. tytułem zwrc- 
tu kosztów druku. Osoba, która zechce uzy- 
skać zaświadczenie w dowodzie osobisi 
że jest obywatelem polskim winna wnieść od 
powiednie podanie do Starostwa Grodzkie- 
go, załączając dowody pozwalające stwier 
dzić obywatelstwo polskie. Dotychczas do- 
wody osobiste wydawane były przez Staro- 
stwo Grodzkie. st 

— (y) Przygotowania do przebudowy 
radjo - stacji wileńskiej. W związku z proje 
tem budowy nowej radjowej stacji nadaw- 
czej w Wilnie bawili w naszem mieście przez 
szereg dni dyrektorowie Helłer i Mędrzecki 
z ramienia centrali Polskiego Radja w Warsza 
wie. Budowa stacji, której siła nadawcza wy 
nosić ma jak słychać 16 kilowatów rozpocząć 
się ma w najbliższych tygodniach. 

— (0) Choroby zakaźnę w Wilnie. We- 
diug danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 3, płamisty 1, płonicę 5 (3 
zm.), błonicę 8 (3 zm.), odrę 13 (3 zm.) © 
spę wietrzną 2, różę 3, krztusiec 7, gružli- 
cę 12 (3 zm.), jaglicę 6, grypę 1 i różyczkę 
1, razem 62 osoby z których 12 zmarło. 
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Sekretarz policji śledczej oskarżony o fałszerstwo 
i defraudację 

Przed dwoma laty w wileńskim wydziale Śledczym wynikł skandal 
bohaterem którego był sekretarz tego urzędu Konarski, który jak się oka- 

nizacje społeczne. Ponadto na zebranie przy- »ało dopuścił się ordynarnego fałszerstwa podpisu ówczesnego komendanta 
policji ża m. Wilno. 

Konarski czynił starania o uzyskanie pożyczki, 
& 
komendant. 

Wówczas Konarski dopuścił się fałszerstwa, podrobił podpis 

czemu sprzeciwił się 

swego 
przełożonego i tę korespondencję przesłał do- Komendy Wojewódzkiej 
Policji Państwowej. 

Cała afera wydała się zupełnie przypadkowo w czasie rozmowy ko- 
mendanta wojewódzkiego z Reszczyńskim któremu zwrócono uwagę że 
mimo nuieprzychylnej opinii jaką wydaje o Konarskim, jednocześnie pod: 
pisuje mu prośbę G pożyczkę która zasadniczo udzielana jest policjantom 
nienagannego prowadzenia się. 

Konarskiego natychmiast zawieszono w czynnościach i poczęto bądać 
powierzone mu: agendy szefa kancelarji, 

Lustracja dostarczyła całego szeregu danych, że Konarski i 
natury mater jałnej puścił się nadużyć 

pieniądzę. : 
Sprawa ta znalazła się onegdaj 

tu do- 
przywłaszczając powierzone mu 

na wokandzie Sądu Okręgowego. 
Do sprawy powołano szereg Świadków przeważnie ,z pośród funkcjonar: 
juszów policji. Mimo że Konarski nie przyznał się do malwersacyj i nadu- 
zyć Sąd po krótkiej naradzie wyniósł wyrok skazujący Konarskiego na 2 
iata więzienia z ograniczeniem niektórych praw stanu. (c) 

Gajowy Żukowski został zamordowany? - 
Przed kiiku dniami w lisach nadlesnictwa Wilejskiego znaleziono zwłoki 

gajowego tamt.jszych lasów Żukowskiego. Oględziny trupa stwierdziły że zgon 
Żukowskiego nastąpił wskut-k strzału oddanego w głowę z bardze blisxiej 
odległości. To właśnie nasunęło przypuszczenie że Żukowski popełnił samo- 
bójstwo. 

Jednak w toku dalszych badań podczas których jaknajdokładniej zbadano 
«szysikie okolicznuŚści poprzedzające wypadek— nasunęło się przypuszczenie 
ze miał tu miejsce mord. 

Ci którzy znali Żukowskiego stanowczo wykluczają możliwość sumobój- 
ttwa określając go jako człowieka zrównoważonego i niezdradzającego żadnych 
oojawów nerwowych. 

ukowski pełnił swe obowiązki nad wyraz sumiennie, nie pozwalając na 
rozkradanie dobra pafistwowego. Najprawdopodobniej to własnie spowodowało 
że ściągnął na siebie niezadowolenie okolicznych złodziei leśnych i możliwie 
że podczas utarczki z nimi zginął od kuli nieznanego zbója. 

W tym też kierunku prowadzi się dechodzenie. (c) 

WOJSKOWA. 
— (0) Wybór rodzaju broni przy zaciągu 

ochotniczym. Min. Spraw Wojskowych w 
związku z ogłoszeniem zaciągu ochotniczego 
w roku 1930, wyjaśniło, że zgodnie z art. 
68 ustawy wojskowej, ochotnicy mają prawo 
wyboru broni w ramach, objętych rozkazem. 
Prawo wyboru formacji ochotnikom nie przy 

sługuje. 3 
Poniewaž prawo wyboru broni narusza 

zasadę stałych rejonów uzupełnień, ochotnicy 
mają być przyjmowani tylko do tych rodza- 
jów broni, które dana PKU uzupełnia. Wyją 5 
tek od tej zasady stanowią ochotnicy do lot 
nictwa i marynarki wojennej, których powin- 
ny przyjmować wszystkie PKU. 

— (a) Podarja o ulgi wojskowe. Zosta 
ło postanowione, że wszelkie sprawy dotyczą 
ce uig lub odroczeń terminu służby woj- 
skowej przyjęły na siebie władze administra 
cji ogólnej. Mimo to do władz wojskowych 
w dalszym ciągu napływają podania w tego 
rodzaju sprawach co w rezultacie powoduje, 
że petent nie wiedząc, że żle podanie skie 
rował czeka odpowiedzi, której naturalnie nie 
otrzyma, bowiem wojskowość tego rodzaju 
podan nie rozpatruje i pozostawia bez od- 
powiedzi. 

PKACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (0) Budowa zakładów opieki społecz 

nej. Dnia 15 kwietnia odbędzie się zebranie 
organizacyjne przedstawicieli związku między 
komunalnego do budowy zakładów opieki 
społecznej. 

— (0) Oddzipł dla chorób wewnętrznych 
Dnia 2 kwietnia zostanie otwarty przy miej” 
skim szpitalu Sawicz specjalny oddział dla 
chorób wewnętrznych. 

— (a) Stan bezrobocia. Liczba bezro 
robotnych 'w dalszym ciągu się zmniejsza. 
Ostatnio zostało zatrudnionych now. ych 338 
bezrobotnych robotników sezonowych  róż- 
nych specjalności i niewykwalifikowanych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
ł— Z T-wa Eugenicznego (walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 3 kwietnia ks. kan. A. Ku 
lesza wygłosi odczyt na temat „Alkoholizm 
a przestępstwo” w poradni eugenicznej (ul. 
Żeligowskiego 4). Początek o godz. 6 wiecz. 
Wstęp wolny. 
—(k) Dnia 6 kwietnia w sali ogniska odbę- 

dzie się zebranie plenarne Stowarzyszenia 
Młodych Polek im. E. Orzeszkowej, zaś o g. 
7 pp. odbędzie się przedstawienie, odegrana 
będzie sztuka p.t: „Zwycięstwo  Mitości*. 
Przedstawienie urządzone będzie staraniem 
Stowarzyszenia Młodych Polek parafji po 
Bernardyńskiej. 

KOMUNIKATY. 
— 97 środa literacka poświęcona będzie 

tematowi „Kościół katolicki a bolszewizm”. 
Referat zasadniczy wygłosi prezes Związku 

  

Literatów, prof. Marjan Zdziechowski,  po- 
czem nastąpi dyskusja, w której przyrzekło 
udział kilku wybitnych prelegentów. Ze 
wzgłędu na środową premjerę w T eatrze na 
Pohulance „Środa Literacka* odbędzie się 3 
kwietnia (w czwartek) o godz. 8 wiecz. W 
drugiej części p. Napoleon Fanti grać będzie 
utwory Chopina i Szymanowskiego. 

— (k) Kurga dła Zarządów SMP. Dnia 
1 12 kwietnia odbędzie się kurs w Mejsza- 
gole dla Zarządów SMP Mejszagoła, Paciu 

ny, Korwie, Przekociszki, Dukszty, Pojarskie, 
; Reka i Rykonty. 

Dnia 2 i 3 kwietnia odbędzie się w Cho- 
rzowie kurs dia SMP Chorzow, Ob 
czany) Horodzitowo, Jachimowszczyzna. Na 
kurs przybywają zarządy SMP męskiej i żeń 

skiej. ы 
RÓŻNE 

— y) Wystrzegajcie się wskazanej fir- 
my: Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o 
peruje firma „Niederlaendische Boden Credit 
Bank w Amsterdamie*ż. Firma ta pod pozo- 
rem udzielania pożyczek wyłudza od łatwo” 
wiernych osób, szukają cych pożyczek na bu 
dowę zadatki a conto proponowanej pożycz 
ki, przyczem zadatki te wynoszą dość znacz- 
ną sumę w dołarach i rzekomo mają służyć 
jako pokrycie wydatków na opłacenie taksa 
torów wspomnianego banku. Tranzakcje za- 
zwyczaj nie dochodzą do skutku, a wyłu 
dzony zadatek przechodzi na własność ban- 
ku. Władze państwowe ostrzegają ludność 
przed zawieraniem tranzakcyj z tym bankiem. 

— Komitet SpołeczńyPOmocy Biednym. 
W środę dnia 2 kwietnia br. o godzinie 7 
wieczór w pierwszym, a o godzinie 7.30 w 
drugim terminie odbędzie się Walne Dorocz- 
ne Zebranie Komitetu Społecznego Pomocy 
Biednym ; Walki z Żebractwem i Włóczęzo- 
stwem w lokału wydziału opieki społecznej 
Magistratu (Dominikańska 2). Prezydjum za- 
prasza jaknajuprzejmiej wszystkich członków 
komitetu. 

— (y) Spóźniany uśmiech losu. Oneg- 
daj zmarł w Wilnie emerytowany pułkownik 
armji rosyjskiej Piotr ,Kandybo. Jak się do- 
wiadujemy w dniu zgonu ś. p. płk. Kandybo 
na los loteryjny należący do Zmarłego padła 
wygrana w wysokości 5 tys. złotych. 
— (a) Pomóc żydów  „miemięckich dla 

współpłemieńców w Rosji. Żydzi z Hamburga 
powiadomili tutejszy rabinat że postanowil 
przyjść z pomocą żydom zamieszkującym w 
Rosji w ten sposób, że przeznaczają do dy- 
spozycji rabinatu 5 tysięcy kilogramów „ma. 
cy*: 

      

  

   

— (y) 5.ty zjazd delegatów stowarzyszeń 
młodzieży polskiej. W niedzielę odbył się w 
Wilnie 5ty zjazd delegatów Stowarzyszeń 
młodzieży polskiej z terenu Związku Wileń 
skiego. 

Obrady zjazdu, którym przysłuchiwał się 
JE. ks. Arcybiskup Jałbrzykowski  poprze- 
dzone zostały Mszą św. w kościele św „Jana. 

  

   

Po omówieniu szeregu spraw  dotycz3- 
cych prac oświatowo wychówawczych 
brani uchwalili szereg rezolucyj, wzywają” 
cych wszystkie stowarzyszenia do: д 
usilnych starań o własne lokale, stwarzania w 
nich życia oświatowego przez zakładanie bi- 
blijotek, czytelni, organizowanie chórów i t.v. 

Ponadto zjazd stwierdził, że organizacja 
SMP biorąc udział w akcji przysposobienia 
rolniczego osiągnęła b. dobre wy i pod 
względem ilościowym zajęła pierwsze miej. 
sce! 

Zjazd wzywa wszystkie zespoły zgłoszo 
ne na rok 1930 pod rygorem organizacyjnym 
do sumiennego i planowego doprowadzenia 
do końca pracy konkursowej. 

        

  

  

W OBRONIE PTAKÓW 

  

  

Zbliża się wiosna. Wkrótce już nadiecą 
z „wyraju“ skrzydlate rzesze, aby ożywić 
swoim świergotem i śpiewem lasy i  poła, 
wiejskie ogrody ; sady, miejskie i parki. Któż 
ich nie wita z radością? Rozjaśniają nam ży 
cie swoim wesołym gwarem, uprzyjemniają 
chwile wypoczynku w naszem żmudnem, nie 
nadto obfitującem w radosne chwile życiu. 
A przytem jak pracowity pędzą żywot! Z 
nieopisaną starannością od świtu do zmroku 
w ciągu całego dnia letniego, oczyszczają 
wszelką roślinność w zasięgu lotu ich drob- 
nych skrzydełek istniejącą, od najrozmait 
szych, bardzo groźnych nieraz  niszczycief 
szkodników owadów. 

Zdawałoby się, że tak miiym i pożytecz 
nym stworzeniom na niczem zbywać nie po- 
winno , że powinny wieść żywot jaknajbar 
dziej beztroski i najzupełniej bezpieczny. 
Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Nietylko 
nikt im specjalnie nie dogadza, ale przeciw- 
nie, czyhają na nie najroz maitsze niebez 
pieczeństwa, przeróżni wrogowie, z których 
najgrożniejszy jest człowiek. Nie jest to za- 
zwyczaj ten co pospolicie uważa się za czło 
wieka w pełni, czyli dorosły osobnik tego 
gatunku (choć bywa i taki), przeważnie 
osobnicy bardzo nierosie, lecz nie zmienia to 
postaci rzeczy. Łobuzujące się na krańcach 
miasta wyrostki zastawiają najrozmaitsze 
surowo wzbionione przez ustawę pułapki, 
sidła i wyłapują biedne ptaszyny o każdej 
porze roku, nie darowując nawet i tym rzad 
kim i nielicznym, które — jak ezyżyki, gile 
i inne bądź zostają na zimę w naszym: kra- - 
ju, aby już tak całkowicie pusto i smutno 
w tej porze roku u nas nie było, aby z nami 
jej niedole i utrapienia dżielić, bądź przyla 
tują z innych jeszcze mroźniejszych stron do 
nas.na ten okres. 

Łobuzy te później na rynkach sprzedaja 
schwytane przez się ptaki, a zawsze się 
znajdzie jakiś bezmyślny mniej lub * więcej 
dorosły głupiec, który kupi biednego skrzy- 
dlatego niewolnika. 

Trzeba z tem skończyć. Niech nauczy 
ciele w szkołach rozpoczną odpowiednią pre- 
pagandę, niech harcerstwo (szósty punkt p. 
har.) rozpocznie odpowiednią akcję (niszcze 
nie wszelkich sideł i pułapek np.), niech nikt 
nie kupuje schwytanych ptaszków a w miarę 
możności poucza a nawet karci sprawców 
tego barbarzyństwa. 

Mało tego. Jest jeszcze inna plaga gnę 

  

  

  

  

   

  

biąca ptaki. Są to w naszych miastach — ko , 
ty. Trudno je tępić, są  przedewszystkiem 
w innym kierunku pożyteczne, byłoby to 
barbarzyństwem zresztą i bezprawiem, pet 
nadto można się bez tego obejść w zupełno 
ści wieszając na drzewach w naszych ogro- 
dach specjalne budki. W nich ptaki są naj 
zupełniej bezpieczne i osiedlają się chętnie. 
Budkę taką każdy może sam zrobić według 
odpowiedniego wzoru, zresztą wyrabia je w 
najrozmaitszych rozmiarach zakład karny w 
Rawiczu, (woj. poznańskie), który wysyła 
je za zaliczką. Istnieje dużo popularnych bro- 
szurek (prof. Sokołowskiego np.), w których, 
można znaleźć odpowiednie informacje. 
Udzieli ich także chętnie sekretarjat Wileń 
skiego Komitetu Ochrony Przyrody mieszczą 
cy się w Zakładzie Geogr. U. Ś. B. (Za- 
kretowa 15, tel. 9—10), który za naszem po- 
średnictwem prosi o zawiadomienie go o izi 

    

    

wszelkich nadużyciach z tej edziny. Przy 
należnem zrozumieniu waż i kwestii 
ochrony ptactwa w społecze: vie, wejdzie 
ona na właściwą drogę i stanie na takim 
poziomie bez względu na ingerencję władz 
na którą czekać nie można bo sprawa jest 
równie pilna i nagląca jak ważna. 

DWA AS TIT S V SECIE EOS INS PKORNKINIS 

Komuniści-ferroryści przed sądem 
Osiemnastu komunistów dzłoników komunistycznej partji Zachodniej Błaałorusi, 

ło rq ławłe oskarżonych przed sesją wyjazdową Sądu Okręgowego w Słonimie by 
zasiad- 

nieść karę zB A padl 90 spisku utworzonego w celu oderwania części terytorjum aj 
Rzeqzypospolitej Pol 

Poza akcją wywrotową kierowaną przez |emisarjuszów z za kordanu, sądzeni ko- 
m, unišci dopuszozali się aktów terrorystycznych w stosunku do osób dla 
godnych, lub też pracujących z tytułu swej 
pów pod ustalony prawnie ustrój. 

Z ich to ręki padł ugodzony skryiobójczaą kulą funkcjonarjusz policji 
prowadzący dochodzenie na terenie wsi Czepietowo gminy Szydłowickiej, 

or. acyjną i miejscem schadzek miejscowych 

ci siebie nie: 
służby nad ujawnieniem ich krecich polkų 

państwowej 
będącej b: 

i przyjezdnych wywrotowców. W d 
czasie po dokonaniu tego mordu władze bezpieczeństwa w'ojewództwa nowogródzkiego 
zlikwidowały qałą szajkę aresztując jak już zaznaęzono ria wstępie osiemnastu 
dziej czynnych wywrotowców. 

Zebranie materjaty dowodowe art 
winę wszystkich podsądnych, którzy też i 

najbar- 

zpznaniami świadków s twierdziiy niezbicie 
zostali skązani: przewódca bandy Teodor Miś. 

ko na 12 lat ciężkiego więzienia, sześciu —— a 5 lat c. więzjenia, dwaj na 5 lat c. wię- 
zienia, trzech ra 4 lata c. więzietwa, czterech na 3 lata domu poprawy i dwóch na 2 jata 
domu poprawy każdy. (c) 

ECP ARA TIA AAS? ASKA 

"up TEATR I MUZYKA. | 

— Tlatr miejski na Pohułance. Dziś gra” 

na będzie sztuka wojenna L. Franka „Karol 

i Anna". Wszystkie bilety sprzedane. Poe 
czątek o godz. 7 w. Jutro odbędzie się ofi- 
cjalna premjera głośnej sztuki, osnutej na 
przeżyciach w okresie wielkiej wojny świato 
wej „Karoł i Anna" Franka. Sztuka ta dzię 
ki interesującemu tematowi głęboko i psycho 
logicznie ujętemu przez autora wywołuje 
wszędzie wielkie zainteresowanie i cieszy się 
olbrzymiem powodzenim. # AA 

— Tieatr miejski Lutnia. Dziś teatr miej- 
ski w Lutni występuje z premjerą sarmacxo- 

amerykańskiej komedji „Błędny bokser" mło 

dego autora polskiego akademika W. Smól- 

skiego. Komedja ta tryskająca humorem i 

werwą odźwierciadła z całą dokładnością ży 

cie akademickiej młodzieży sportowej pełne 

tężyzny, zdrowia i radości. Sztukę tą niegra 

па 7 е м Polsce režyseruje Z. Ziembiū- 

ski. Obsadę tworzą wybitne siły artystycz- 

ne teatru z dyr. A. Zelwerowiczem na czele. 
Na premierze obecny będzie autor. Sztuka wy 
wołała wielkie zainteresowanie. 

    

  

— występy Jerżego Leszczyńskiego. W 
przyszłym tygodniu rozpoczną się w Teatrze 
miejskim Lutnia występy znakomitego arty 
sty Jerzego Leszczyńskiego w doskonałej ko- 
medji Rapackiego „Czarujący emeryt". 

— Występ K. Krukowskiego w Wilnie, 
Ulubieniec stolicy znakomity artysta teatru 
Qui pro quo Kazimierz Krukowski wystąpi 
w Wilnie w teatrze Lutnia raz jeden we wto 
rek 8 bm. w otoczeniu wybitnych artystów 
warszawskich Mili Kamińskiej, Zofji Pieniń- 
skiej, Adama Rapackiego i Stanisława Cywiń 
skiego. Biłety już są do nabycia w kasie za- 
mawiań 11 — 9. ° 

— Występ teatru wileńskiego w Grodnie. 
Dyrekcja teatrów wiłeńskich na zaproszenie 
p. prezydenta m. Grodna organizuje w ponie 
działek najbliższy 7 bm: 2 przedstawienia w 
teatrze grodzieńskim: o godz. 5 pp. po ce 
nach zriżonych specjalnie dia młodzieży szkoł 
nej oraz o godz. 8.30 po cenach normalnych. 
W dniu tym wystawioną zostanie nieśmier= 
telna komedja A. Fredry „Dożywocie* w wy 
konaniu wybitniejszych sił zespołu. Przed 
każdem przedstawieniem dy r. A. Zelwero- 
wicz wygłosi słowo wstępne. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
won Dama pod maską. 
k са 

Światowid Wied rosiek 
Wanda — Pat i Patachon jako gaze- 

oiarze, 

Pio 2 Agena (kbjainiaza 65 i illy — (Najmłodsza cór 
ka cara Mikołala II) 

Ognisko — Płomień miłości, 
Heljos — Kwiat wschodu. 
Kino Miejskie — Nibelungi. 

  

"NKP LS 

Tel. 14-55 *pEŃsjoNar" Tel. 3 
Nadzwyczajna okazja!!! 

„PAKOWIL“ 
Za wzorem innych miast zagranicy 
i Polski, w najbliższej przyszłości po- 
wstaje w Wilnie wielki nowoczesny 

pensjonat 

„Międzynarodowego Trasta Najtań- 
szych Mieszkań” 

Pensjonat będzie posiadać pokoje 
dostosowane do najbardziej subtel- 
nych gustów. Gaz, elektryczność, 
wanny, grzeczna i rutynowana: usłu- 
ga. Opieka lekarskz; dentysta na 

miejscu. 
Dla pensjonarjuszów wszelkie ułat- 
wienia komunikacyjne, Wspólne wy- 
čieczki i spacery Organizowane przez 
zarząd pensjonatu. Wyciecki kolejowe 
— własnemi wagonari. Własne limu- 
zyny- gratis. Sala ćwiczeń gimnastycz- 
nych. Nauka slojdu  ślusarskiego. 
Przedstawienia smatorskie, tudzież 

chóry. 

CAŁKOWITE UTRZYMANIE 
Piewszorzędna kuchnia («la jaroszów 

rabat). 

Miebywale tanie ceny 
Pokój z całkowitem utrzymaniem od 

50 zł. miesięcznie. 

W ciągu dnia dzisiejszego > bės ad a8 jszego przy: 

Zentant dr. Fryderyk Zatrzymal (z Pra= 
gi czeskiej) przyjmować będzie 
zgłoszenia telefoniczne pod n-rami 

14-56 | 55. 
ŚPIESZCIE SJĘLI! 

Jedyna okazja!!! 
Ważne dla letników!! 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w cyfrach. W czasie od 
29 do 31 marca do godziny 9 rano zanotowa 
no w Wilnie ogółem różnych wypadków 96. 
W tej liczbie było kradzieży 7, zakłóceń spo- 
koju publicznego i nadużycia alkoholu 19, 
przekroczeń administracyjnych 61. Resztę wy 

Kan AN L О 

    

jeden dzief do Wilna repre- @: 

i



  

SŁ © 
  

Zapomogi dla uchodźców z Sowietów 
Ucieczka chłopów z terenu Białorusi Sowieckiej nie ustaje w dalszym ciągu. Ucie- 

kający ze względów zrozumiałych w większości są źle zaopatrzeni w odzież i pozba: 
wieni jakichkolwiek środków materjalnych, 

stencję. + 
Wiadze nasze chcąc przyjść 

któreby choć narazie zapewniły im egzy- 

im z pomocą wyasygnowały potrzebne fundusze 
i przyznały naibardziej potrzebującym zasiłki w wysokości 50 zł. na osobę. 

Oddalać się zbytnio od granicy uciekinierzy nie chcą, sądząc, 
«przyszłości będą mogli wrócić do swych domóstw. 

że w najbliższej ' 

Większość ich znalazła pracę w PCJ folwarkach, okoliczni ziemianie 
pomagają w ten sposób wyzutym z ziemi. (c 

padków. podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Śmierć od alkohofu. Nocy wczo- 
rajszej zmarł nagle Wacław  Randomański 
zamieszkały przy ul. Antokolskiej 24. „ — 

" Wezwany do zmarłego lekarz ustalił, że 
- przyczyną Śmierci był alkohol, którego Ran 

domański nadużył w przeddzień z jakiejś 
okazji. : 
— (c) Pożary na wsi. Od ;skry z przeje 

żdżającej lokomotywy zajęły się zabudowa- 
wia gospodarskie braci Łapuszyńskich, we 
wsi Wołki, gminy łuczajskiej, powiatu posta 
«skiego. Spłonęia stodoła i chłew. Straty wy 
noszą 2 tys. zł. . i 

Również spłonęły zabudowania Fraacisz” 
ka Ciechanowicza we wsi Szymonów gminy 
smorgońskiej powodując na 2500 zł. strat. 
* zabudowania braci Korsaków mieszkańców 
wsi Saska Lipka gminy horodziejskiej. | 

Podczas akcji ratunkowej uległ ciężkie 
miu poparzeniu jeden z poszkodowanych Ale- 
zsander Korsak, który usił ował dostać się 
do płonącego budynku. 

try jakie Poniec Korsakowie z powo 
słu pożaru wynoszą „około 10 tysięcy złotych. 

— (c) Tożsamość npżownika z ulicy Zy- 
smuntowskiej. Przed kilku dniami notowaliś- 
my że policja wpadła na trop sprawcy zabój 
stwa dokonanego w roku ubiegłym na oSso- 
bie Antoniego. Dubickiego. SZA 

Śledztwo prowadzone w zupełności udo. 
wodniło, że zabójcą był aresztowany onegdaj 
Ludwik Czesiulewisz zamieszkały przy ulicy 
Kalwaryjskiej 55. Czesiulewicza oddano w 
ręce władz sądowych. i A 

— (c) Zdwojore posterunki policji. Wczo 
raj w dzień wewnątrz gmachu urzędu woje- 
wódzkiego ustawiono specjalne posterunki 

  

   

  

. policyjne niezależnie od posterunków stałych 
na zewnątrz gmachu. : 2 

Spowodowane to zostalo tem, že spodzie- 
"wano się demonstracji bezrobotnych i ewen- 
tualnych ekscesów z ich strony. 

‚ — (0) A ujawnienie bibuły ko 
arunistycznej ręce policji wpadł zupełnie 
przypadkowo transport bibuły komunistycz 
nej przybyłej na nasz teren z Mińska a prze- 
znaczonej dla kolportażu w związku ze zbli” 
żającym się dniem 1 maja. Transport ważył 
80 kilo. 

— łc) Fałszowali bilon. Okoio 50 fałszo- 
«wanych monet 1 złotowych ujawniono w mie 
szkaniu niejakiego Szapiry przy ulicy Straszu 
na. Jak okazało się Szapiro łącznie z trzema 
junymi osobnikami w sposób przymitywny 
(aiszował bilon przy pomocy form gipsowych. 

— (c) Karionier pod arimatą. Wczoraj w 
godzinach popołudniowych na ulicy Łotoczek 
u przejeżdżającej tamtędy armaty złamał się 
dyszel co spowodowało nagłe wywrócenie 
się armaty. Siedzący  ztyłu kanonier Feiiks 
Pankiewicz z 3 p. art. c. trafił pod koła arma 
ty posuwany z tyłu przez inne działa i uległ 
ciężkim obrażeniom ciała. Ulokowano go w 
szpitalu wojskowym. 

>- (c) Przejechany przez dorożkę. Na 
nrzebiegającego przez WEŃ na ulicy 3 Ma 
ia ldmlefniego Jakóba Wiszniewskiego (Wię 
zienny 2) wpadła dorożka konna powożona 
przez Ignacego Markiewicza (Lipówka 11). 
Chłopak uległ poważnym poranieniom i po 
udzieleniu pierwszej pomocy przez Pogoto- 
wie Ratunkowe został przewieziony na dal 
szą kurację do szpitala dziecięcego na An- 
tokolu.. 

— Występy złodziejskie na poczcie. ]a- 
koś się nie wiedzie kieszonkowcom opertją- 

Z SĄDÓW 
Poseł Hołowacz przed Sądem 

W dniu 10 bm. Sąd Okręgowy w 
Wilnie rozpozna na sesji wyjazdowej 
w Mołodecznie sprawę posłaj zlikwi- 
dowanej już przez władze bezpieczeń 
stwa Niezależnej Partji Chłopskiej, 
Hołowacza. 

Akt oskarżenia zarzuca mu szereg 
wystąpień O charakterze  antypań- 
stwowym. 

Do sprawy powołano szereg 
Świadków Oraz biegłych do spraw 
bezpieczeństwa. 

Poseł Hołowacz jest jednym z 
niewielu posłów N. P. Ch. „Hrama- 
dy" któremu udało się dotąd unik 
nąć kary za swoją działalność, (y) 

  

„Podpis“ analfabety na wekslu. 

W obowiązującego w Polsce' rozpo- 
rządzenia O prawie wekslowem analfabeci 
lub niemogący pisać mogą zastąpić podpis 
na wekslu znakiem ręki, który to znak 
powinien być uwierzytelniony na samym 
weks u trybem przewidzianym w ustawie. 

Wynika z tego, że skoro osoba nie 
umie pisać, a podpis jej na wekslu usku 
teczniono w ten sposób, że ktoś inny pro- 
wadził jej rękę, to nie można podpisu tego 
uważać za prawny. 

Sąd Najwyższy rozpoznawszy identycz 
ną sprawę. a mianowicie odwołanie jedne- 
go z wystawców weksla, uznał, że podpis 
uskuteczniony w sposób wyżej o isanv nie 
może być w myśl obowiązujących przepi- 
sów prawa uznany za autentyczny i nie po- 
ciąga za sobą.skutków prawnych. 

Orzecze ie to ma wielkie znaczenie dla 
kupców prowadzących interesa z wiościa- 
nami, wśród których jak wiadomo nie brak 
analfabetów. (y) 

cym dotychczas bezkarnie w gmachu poczty 
przy uł. Wielkiej, Przed kilku dniami jeden 
z interesantów zatrzymał dwóch złodziei, któ 
rzy wyciągnęli mu z kieszeni pieniądze, wczo 
raj zaś znowu został ujęty Dawid Kamper 
(Kalwaryjska 11) usiłujący popełnić kra. 
dzież kieszonkową u Aleksandra Sobotowi- 
cza (Rudnicka 32). Okradany złapał złodzie 
ja na rękę w chwili gdy ten włożył ją do 
kieszeni jego płaszcza. 

— (c) Z nożem na brata. Koło rzeźni 
miejskiej przy uł. Ponarskiej doszło do bójki 
pomiędzy braćmi Płanczyńskimi zamieszku 
jącymi przy ul: Piłsudskiego 54, w trakcie 
której jeden z nich Piotr wydobył nóż i za- 
dał przeciwnikowi cios w piersi.  Rannego 
musiano ulokować w szpitalu. 

Sprawcę poranienia policja aresztowała. 

— (c) Nagły zgon. Wczoraj w nocy pod 
czas ataku sercowego zmarł: nagle 70 letni 
Mojżesz Sztesel zamieszkujący przy ulicy Za 
walnej 59. Zwłoki Sztesela zabezpieczyła po- 
łicja w jego mieszkaniu do czasu zejścia 
władz sądowo - iekarskich. 
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RADJO 
Wtorek, dnia I kwietnią 1920 roku. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 
12.05 — 13.10: Muzyka popularna w wy 

konaniu Polskiego Radja. I. Suppė —uwert. 
do op. „Lekka Kawalerja“ 2. Strąuss 
„1001 noc“ walc 3. Vieuxtemps — Marze 
nie. 4. Kempner — Czardasz, 5. Delibes — 
„Sylvia suita baletowa. 

13.10 — 13.20: Kom meteorologiczny z 
Warszawy. 

15.00 — 15.45: Tr. z Warsz. Odczyty cla 
maturzystów. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Koncert muzyki popularnej w 

wykonaniu kwartetu pod dyr. Fr. Tchorza. 
17—17.15: „Co nas boli*? przechadzka 

Mika po mieście. 
17.15—17.40: Audycja dła dzieci „Pi 

nocchio* dokończenie opowieści włoskiej w 
wyk. Zespołu Dramatycznego Rozgł. Wit. 

17.45—18.45: Koncert popularny z War- 
szawy. х 

18.45—19.15: 
ma głos". 3 

19.15—19.20: Program na šrodę. 
19.20—23: Tr. opery z Katowic i komuni 

katów z Warszawy. 
23—14: Muzyka lekka z kina 

wood* w Wilnie. 

  

   

„Aleksander  Zelwerowicz 

„Нойу 

  

  

Kino Miejskie 
SALA: MIĘ JSKA 

Od dnia 28 marca do dnia 1 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film E 

„NIBELUNGI“ 
Dram1t w 10 aktach. W rolach głównych. Krymhilia MAŁGORZATA SCHOEN; Brunhilda— 

ul. Ostrobramska 5. HANNA RALPH, Zygfryd—PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół orkiestry. lllustracją muzyczna 
j osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans, od g, 4-2j. 

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

WIATW 
Driśl wielki przebój! Słynny amant ulubieniec kobiet Jaquje Catelain w silnym dramacie erotycznym 

CHODU" 
z udziałem Claud ji Victrix Fascynująca treść i zajmująca akcja — Emocjonujące sceny.batalistyczne 

Niezwykle wystawowy bal wschodni w naturalaych kolorach. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

xino-rearR pa BAĄA POD MASKĄ 
Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. 

Wspaniały dramat doby obecnej. * 
Pieniądz i honor. Szatańskie orgje i t. d. 

  

  
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Wałuty i dewizy: 

z dnia 31. III. 1930 r. 
Dolary 8,895 — 8,915 — 8,875. Gdańsk 

173,50 — 17393, — 173,07. Holandja 357,85 
— 388,75 — 356,96. Londyn 43,37 — 43,37 
— 43,48 — 43,27. Nowy Jork 8,905 — 8,925 
— 8,885. Paryż 34,90 — 34,99 — 3481. Pra 
g 26,41 — 2648 — 26,36. Szwajcarja— 
12,61 — 173,04 — 172,18. Wiedeń 125,70 

    

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
rewiru 2 z siedzibą w Wilnie, przy ul. Ja 
kóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U. P. C. podaje do wiadomości publicz 
nej, że w dniu 5 kwietnia 1930 roku, o godz. 
10 rano w Wilnie, przy ul. Potok Nr. 8 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Krystyny Mazurowej majątku ruchomego 
składającego się z domu drewnianego, prze 
znaczonego na rozbiórkę, oszacowanego na 
sumę 2.000 złotych. 

Komornik (—) Fr. jecki. 
3880 — VI-0 ' " 

REBLE? 
kredensy, szafy, otomany, tapczany, 
a także fotele klubowe i t. d. poleca 

W. Molodecki 
Wileńska 8. 

  

  

Uwaga! Lida, Baranowicze, 
Słonim, Prużany! 

Poszukujemy zdolnych zastępców do 
artykułu dobrze wprowadzonego. 
Zęłeszać się do inspektora jednego z 
uajpoważniejszych Banków Lwow- 

skich, który będzie przyjmował: 
W LIDZIE w hotelu Stockiego, 

ul. 3-g0 Maja w dniu 2 i 3 kwietnia. 
W BARANOWICZACH w hotelu 

Warszawskim w dniu 4 i 5 kwietnia. 
W SŁONIMIE w hotelu Euro- 

pejskim w dniu 6 i 7 kwietnia. 
W PRUŻANACH w hotelu Cu- 

kiermaos, w dniu 8 i 9 kwietnia, 
Lombardowy Bank Spółdzielczy 

we Lwowie. 
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uł. Mickiewicza 9. 

„HAHBLLYWOOD* Reżyserja Role główne i i ARLETTE MARCHAL, "Mickiewicza 22 | WILHELMA THIELE kreują: Włodzimierz Gajdarow, Dila Patl,  "BENRYK Geowdc: 
kiewicza Specjalna lustracja muzyczna. Honorore bilety na premjerę nieważne. 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.25 w. : 

Kina”: Test Po rekordowym sukcesie w Warszawie i Poznaniu nareszcie w Wiloie najwspanialsza kreacją króla humoru 

„Ślatowii'* 
szeryfa. Nieustanne huragany $miechu! Dla młodzieży dozwolone. 

HAROLDA LloyoA 9) Ii EDG R © 8 TE | d 
W rol. gł, kobecej J. RALSTON. Przezabawne dzieje miłości naszego ulubieńca Harolda Lloyda — jako 

  

Dziś i dni 
następnych 

Współczesny dramat w 12 aktach. 

Kino Kol. 

„ŪGNISKO“. 
UŁ. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
kolejowego). seansów o _g. 5, w dnie Świ teczne o й. 4 p. p. 

   gy     Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ui. Holendernia 12, Gmach Państwowej L 
Szkoły Technicznej. Tel. 13 30. Gabinet 

Przyjmują zapisy do grup: XLIX zawodowej z nauką 
2 1 pół miesięczną i do grupy L amatorskiej dla Pań 

i Panów z nauką 5 tygodniową 
Początek zajęć w dniu 7 kwietnis r. b. 

Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silników, 
karbiura:orów, ustawianie zapłonu „MAGNETO” 1 „DELCO*. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. oficerów i P. D. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki 
Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzami- 

Ineį Ki muz 
BO, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Ire kobiecą kon- 

t serwuje, dosko- 
vali, odświeża, usuw» 
jej skazy i braki, 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i łu- 
pież. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

i VILMA BANKY. Akcja pełna dramatycznych momentów i emocji 

„PŁOĄJIEŃ 4IŁOŚCI€ 
W rolach głównych para najpiękniejszych kochanków RONALD COLMAN 

trzyma widzów w napięciu. Początek 

Ba Notmoiyk B9) Najyostowniejsze ubrania  mętkie 

14452028 
WIOSENNE, 

lstnie 
męskie ^ 

1 damskie 
GOTOWE i na ZAMOWIENIE 
nabyć można w znanej firmie 

P. LOncMan 
NOWOŚCI SEZONU! 

Dogodne warunki spłaty! 

  

SBIT-Z 

GM 

  

  

nów bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie cjonalnej, 
posady za pośrecnictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i PA 2 
informacyj udziela sekretarjat kursów codziennie od „ P. 43, 
godz. 12-ej do 18-j, przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30. KOBIECĄ 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- ч 

chod6w iciąv6wek rolniczych. -0 Е&ЕЕЕ“’Ж:‚’:' 
› 

    

usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
zaa p 
abine! озте у En DD BBB] Leczniczej „CEDIB“ 

„ „Hryniewiczowej. 
ielka 18 m. 9. Przyj. 

  

2 rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrabia i sprze- wg' 10—1 i 4—7 
daje po NAJTAŃSZYCH CENACH ю W. Z. P. 26. 

znana B s Ch : fi WUTRDAB ZST KI ZDROWA 

Wilno, Niemiecka 23, rma egzystuje od r. 1890. В Ё 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. KOPER IB MOWERY i OKRADA 

EDSORÓZWRIO: Poszukuje 
posady goń :a chłopak 

  [D-H. 6, RYĄKIEWICZ 
| 

lat 15 sierota. Ukoń" 
czył 5 klas szkoły 

Wilno, Mickiewicza 9 
Otrzymano w wi:lkim wyborze:     

  

   
     

  

  

    

  

  

    

  

| Grand hotel 
przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

W. Warszawie, 
Chmielna 5, 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zt.5.50 na dobę ННа | wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

  

Domy w  samem 
centrum 

miasta. Duży plac 
skanalizowany i 
ogród. NIEZWYK- 
ŁA OKAZJA. Ce- 
na 7.000 dolarów 
Dom H. K.„Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

| 

pieniężne  najdo- 
godniej załatwia z 
pełną gwarancją 

Dom H.K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 

| Lokaty 

| 
  

tel. 9-05 - © Ё cza I, tel. 9 05. 

Serwis з 
porcelanowy na 12 Oszczędności 

  

  

  

powszechnej. Wiado- osób i zegar szafko- SWOje Złote i dolary 
mość w adm. „Słowa”. wy orzechowy sprze- ulokuj na 12 proc. 

daje się, ul. Piaskowa rocznie. Gotówka 

  

  

Bil K | k K 0 d mi wii CERATY stołowe i meblowe najnowsze rysunki] į Rządca rolny Nr 1 m. 2. Ž otwola e DE 
l ans omuna ne asy SZCZĘ Nosci m. i na į LINOLEUM prawdziwy korkowy i chodniki rozmaite. i | zaoy i RAZY NIE z Bomi, drógiemii ka. 

3 : Już nadsredł nowy transport letnich na gumie OKE a РГа mieniami. LOMBARD i w dniu 31-ym grudnia 1929 roku. ; PANTOFLI bardzo ELEGANCKICH Ši a E aaa ai plac, Katedralny, i TT ZZA Ceny fabryczne Z0Z1-1 Roa Kam RO gaukońco” pożyczki ба zii 

SPAN CZYNNY: ее e STAN BIERNY Złote lat. Zgłoszenia kiero- żyć dla pił. podwój- gdota, srebra, brylan= = dd i a ? — —- [ Э0УЕ ПМОБНЕ ООО ООО ОБ УОМОНО Р CEONUBWYRYROWEZWA ‘;:Ё’еж:;“?;”' [)Вы` "о°;і=ддс RZ nin i samochodów: asa i sumy do dyspozycji: T й » ze- 
BAY ołówiena w Kasie 40.165 | 96 WINY zakładowy „100 000: > PIANINA I FORTEPIANY ling". " Oo KM 5 sę | MS я 584, ‚ с dn = ZŁOTYCH TS 
Ms ra POI Saldo kredytowe na r kach bieżących 10221 4) ale teszóbaśco 2 ea trade BA Kibigen ) "На на ее K. Stempkowskiego. |: DOLARACH M. K. O. Lwów 315,105 ze] 355.271] 24] Redyskonto weksli | 8 400) — ; PLEYEL, BĘCHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚĄ @ kOŃALB 3 „_I0%L—1 | lokujemy oszczęd- ; OSOZ аан 8250 Kredyt udzielony Kasie na remont *  SOMMERFELD etc > ności na pewne 

Popicy wartościowć wlasne 1.047.423] 35 domów 54,950]. — Wilno GORE GA GETT Majątek zabezpieczenie u Weksle sam: 10.320] 31 RSA inkasowe 3.707) 93 K. Dąbrowska ul. Niemiecka 3, m. 6, о d z 135 ha do sprzedania] osób Znanych i 
Pożyczki na remont domów na Należności Skarbowe 2.68U 27 SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE uze Tęobkita, io DZ nl ! zara je АВ Lok 10 Procenty i provirja roku przyszłego лац па —а «я КОВЕ СВ К6 ) ННБ ОЕ ВН ПС МС РОЫ ПБ 2 ::;’::Ё'С‘Ё: U ziemi ornej 70, łąki i| go zwrotu abso- w rachuni - zysty zyśi ‘ 

2 ; i i e И al S | p —— e ms AED 2,25 OK badzo” dora. Sad 2 | Wiefoie © iure en | И, 11.083] 86 SEE ` o Findling, Żółty Lochowa, Pokoło 300 _ drzew | Komisowo - Handl. Róchomościć 18.428] 35 ease VV SY Rychlik Trybancki | LEKARZE Deary Potrzebny Ss DA | MIES 3% 
| Koszty organizacyjne W s ‚ —аа Jęczmień a: L ZEWRZEAO SR duży lokal is kobe 1 4 EE SOLO 2 "TTi4.166] 26 | Różni za inkaso *296.442] 11 p tna jara Suską 15 tai więcej роко! —У DOM 

Dokumenty do inkasa AST aa] Oa ze „357.244] 08 SZENIEĘ | Hidebranda eo edt sta Wiadonike m Kia: ładnie urządzony, | spy ago pa m an ak Depozyty kad e 2.427.852] 45 ! posiada Raduńska- serwatorjum Domini: | 7 dużym ogrodem ZCUBY ai WE Wileński Soótd $ dykai Nowogródzka kańska 5, godz. 4—7. Wilnem * przy Pot. | anna m aus mas : ż į 5 pó zieltzy Vl | i „A po długoletniej prak- о kol. do sprzedania 2 2 Rachunek siraf i zysków za 1929 rok Rolniczy tyce w Paryżu i Ber. pqjój 40 odnajęcia | na dogodnych wa” | *7ggubioną książkę £021-1 e Oj swój : ‘лм.гште\‘:!'‹›?% runkach so a 
R gabinet dentystyczny, pa Wileński: Biuro ni , „ wyde Złote Złote: » RAR. przy ul. Mickiewicza Ignacego 5 m. 2, Ka Haha, przez P. K. U. Wilno. 
ы 44 m. 19, — parter. —*| Mickiewicza 21, |ba „imis Mens р 0 З 0 / KSZYYOWRGA PO RO: , 152. — oszko, uniewa: 

Procenty i prowizja zapłacone 38.409] 65] Procenty i prowizja pobrane 957611 081 a T eile lia E « a @ B KARIER MAYA AWA Le SE KU] © się. у — > ‚ ж E Hy lanitowe 51.415] 42 „| © DO Sprzedania Cpr2. taksówki 2 E Ba „ER KUPIO | SPRZED mWAVAGM Odpisy: * g Planina, Iortepjan 600 al, kasy @ As AWA ZŁOTA; BRANSO- & и m ogniotrwałe, opony samochodowe, Óż a przedsta” ' na amortyzację. ruchomości a 2500 — ū kredens, 2 kandelabry bronzowe, R Akuszerta Salalowską © FAB e NE wiającą wartość pa- „ 4 kosztów organizacyjnyc ai B różne żyrandole elektryczne, kilka m Oras Gabinet Kosme- Do sprzedania WAW аНАН miątkową zgubiono czysty Zysk 442) 01 AA E pierścionków z brylantami, brosz- g Wo Usuwa zmar bardzo ładni a: przechodząc ulicami ы — — | Bl ka brylantowa, dywan, różne swet- B ne : piegi, wągry, NOŚĆ W Wilas Anto. „POSZUKUJĘ  Šnisdeckich i Prze- 95.76: | 08 95.767|.08| m ry i jedwabie, centryfuga, serwis p upie? brodawki, ku ka 12 b 26) og. 2.000-3.000 zł. 5k?k. Uczciwego zna” 
urna | m z porcelany starożytnej angielskiej, g "zaiki, wypadanie wło- R » pó» 2 * |ахсе upraszam © * a : ME m 1000 tomów książek beletrystyki, B sów. Mickiewicza 46.romny plac, dom pięt- na hipotekę po Banku |3x<€ „„ uprasza! wy” (—) JÓZEF KOROLEC (->) ANTONI ILLINICZ, (—) ANATOL FRIED © (—) MICHAŁ GRUŻDŹ. B różne pala i garnitury używane. B cela w uda. „Słowzi, Ziemskim: Olerty Od nadrodzeniem, _ ulica Prezes Zarządu, * Dyrekcja. Buchalter: £ LOMBARD Biskupia 12, _<ozi:i m CAG Cena przystęgna, o ; Z nistraci! Śniadeckich 3 m. 9. 

      

KŻ 

  
; Wielka 47. 
 Baaugaa 

    

WI 

  

AMY nadchodząca WIOSN 
Nie bacząc na stagnację—skła” nasz zaopatrzyliśmy w wielki wybór 

= maferjafiów wiosenno-iefnich = 
Kazimierz Rufkowski ii. Domagała - 

  

Tei“fon 14-02. 
T   

  

    Wydawca St. Mackiewicz. Redak gr! odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

  

Drukarnia „Wy lawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23.


