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W jednem z niemieckich pism. ilu- 

"*strowanych widzę dużą fotografiją 

Daszyńskiego Podpis, umieszczony 
pod kliszą, głosi biografję tego socja- 

listy z dodatkiem, że jest główny 

„Gegner* Marszałka Piłsudskiego w 

Polsce. Otóż pamiętamy, jak ten 

„Ciegner* był u Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej po zajściach w dniu 
31 października 1929 r.i proponował, 

jako wyjście „nowe wybory". Prasa 
opozycyjna c ęśto także powoływała 

się na swoją chęć i gotowość do no- 

wych  wyborów.—Skąd teraz taka 

zmiana programu?—Od chwili, kiedy 

premjer Sławek oświadczył, że idzie- 

my ku nowym wyborom, od tej 

  

chwili cała prasa opozycyjna wynaj- 

duje coraz to nowe powody i powo- 

dziki, przyczyny i przyczynki przeciw 

pomysłowi nawych wyborów. To 

twierdzi się, że upały tego roku będą 

duże, więc wybory mogą się nie udać, 

to znów, że nie wiadomo, czy wybo- 

ry będą „uczciwe”, to, że Sąd Naj- 

wyższy pokasował wybory w kilku 
okręgach. Mówiąc nawiasem, ten ostat- 
ni argument z Sądem Najwyższym 

jest nic niewarty. Jeśli Sąd pokaso- 
wał wybory; z przyczyn Ściśle praw- 
nych i formalnych, to tylko dowodzi 
jak dalece nasze wybory w Polsce 

dalekie są od wyborów typu „bałkań: 
skiego”, gdzie moment kontroli są- 
dowej  jaknajmniej wchodzi w grę 
i gdzie rząd nie pozwoli nikomu 
wyrwać jednego mandatu ze swojej 
większości. Jeśli Sąd kasuje wybory 
to tylko dowodzi, że prawidłowości 

tych wyborów nic nie grozi, skoro 
opieka nad ich prawidłowością ze 
strony Sądu funkcjonuje należycie. 

To pewna, że trudno' się bawić w 
proroctwa, jak te ewentualne przysz- 
łe wybory wypadną. Myśmy w jed. 
nym z poprzednich artykułów) wypo- 

wiedzieliśmy przekonanie, że stronnictwo 
naprawy ustroju nie zdobędzie 2/3 

mandatów, potrzebnych dla zmiany u- 

stroju na drodze konstytucyjnej w 

przyszłym Sejmie. Ale co sądzą 0 
wyniku tych wyborów inni, co. sądzi 
opozycja, to łatwo da się zilustrować. 

Oto, od chwili zapowiedzi pułk. 
Sławka o nowych wyborach: 

1) cała prasa; opozycyjna wynaj- 
duje różne argamenty przeciw nowym 
wyborom. 

2) Początkowo; centrolew sejmowy 
zbierał się pisać petycję do Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej. Pod wpływem mowy 
pułk. Sławka zrozumiał, że podpisa- 
nie takiej petycji będzie równoznacz- 
ne z decyzją „natychmiastowego  roz- 
wiązania Sejmu. Wobec tego centro: 
lew zaniechał swojego projektu zwo- 
ływania sesji nadzwyczajnej. 

3) Protest przeciwko gabinetowi 

pułk. Sławka miał jeszcze w niedzielę 

wysoce namiętny charakter. Natych- 
miast pg przemówieniu pułk. Sławka 
o nowych wyborach impet ten się za- 
łamał i opozycyjna; prasa wróciła do 
zwykłego sobie narzekania i sarkania 
bez używania form tbardziej uroczy: 
stych. 

To wszystko robi wrażenie, że 
opozycja lewicowa nie jest bardzo 
pewna swego powodzenia przy przysz- 
ych wybórach. Składa się na to wie- 
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le przyczyn. Przedewszystkiem kon- 

junktura gospodarcza zaczyna się po- 

trochu poprawiać. P.P.S. jest w mia- 

stach poważnie zaszachowana przez 

B.B.S., i jak zwykle bywa przy rozła- 
mach partyjnych, dwie: rozłamowe 

części zyskują w sumie mniej, niż 

miały razem przed rozłamem. Stron- 

nictwa chłopskie są  podmino- 

wane irondą własnych  kmiotków 
Jak słychać, kmiotkowie mają dosyć 
inteligentów, „zawodowych  politykie- 

row“, „partyjaikow“, jak się teraz m6- 

wi, i tak samo dużo mówią o wysa- 
dzeniu ich ze swoich partyj, jak ci 

inteligenci - politykierzy o. obaleniu 

rządu Sławka. Noiujemy! zresztą ten 

objaw bez entuzjazmu, naszem zda: 

niem, najgorszy „partyjnik* inteligent, 

jeszcze będzie materjałem na dalszą 

metę przyzwoitszym, niż politykujący 

kmiotek, z pod wpływu inteligenta 

wyemancypowany. Ale narazie ta fron- 

da kmiotków niepokoi mocno groma- 

dy inteligenckie, które kierowały do- 

tychczas spokojnie! organizacjami po- 

litycznemi włościaństwa. Wszystko to 
Sprawia, że. opozycja bynajmniej do 
wyborów nie tęskni. 

Premjer Sławek wie, że w r. 1928, 

podczas wyborów do obecnego Sej- 

mu włościanin - wyborca nie oddzielał 

jeszcze nazwiska „Piłsudski* od różnych 
partyj radykalnych i dlatego, głosując 
na „Wyzwolenie“ czy „Stronnictwo 

Chłopskie", nie miał wrażenia, że idzie 

przeciw Piłsudskiemu. Dziś to minęło 

bezpowrotnie. Raporty organizacyjne 

В. В. stwierdzają, że wśród włościań - 

stwa owa pełnoprawnego nosiciela 
praw. wyborczych Świadomość, iż 

Piłsudski ma jedną swoją organizację 

ogromnie wzrosła i że popularność 

Marszałka jest wśród tych warstw 
ciągle olbrzymia i bezkonkurencyjna. 

Dość powiedzieć, że podczas wybo- 

rów w Kielecczyźnie agitatorzy, „Stron- 

nictwa chłopskiego", „ Wyzwolenia” i 

„P. P. S.* w ciemniejszych dziurach 
przedstawiali się jako idący z Marsz. 

Piłsudskim, co im się zresztą "nie uda- 

wało. O ile BB, w 1928 r. stał na 
inteligencji, urzędnikach i miastach, to 

teraz główne oparcie znajdzie na wsi. 

Dlatego to pułk. iStawek wybory 

zapowiada i dlatego opozycja lewico- 

wa od tej myśli się stroni. 

Stanowisko „Słowa'* w tej sprawie 
wypowiedzieliśmy zaraz jeszcze po 

deklaracji p. Jana Piłsudskiego. Uwa» 
żamy wybory do nowego Sejmu za 
jeszcze jedną, wielką i bolesną stratę 

czasu. Cat. 
PARAPET ZZA. PAWEŁ ROZWI 

Łotwa nie weźmie ndziału w (wystawie 
kowieńskiej 

Z Rygi donoszą, że jak pisze „Lat 
wis“ ministerstwo skarbu wkrótce zwo 
ła posiedzenie rady gospodarczej, na 
którem zostanie rozważona kwestja czy 
Łotwa weźmie udział na tegorocznej 
wystawie litewskiej. Posiedzenie zosta 
je zwołane w związku z tem, iż niektó 
re sfery przemysłowe wypowiedziały 
się przeciwko udziałowi, ponieważ dła 
Łotwy wystawa ta niewiele może przy” 
nieść korzyści. Litwa dotąd „unikała'* 
bliższych stosunków gospodarczych Z 
Łotwą i bezpodstawnem jest sądz'ć, iż 
okoliczności ulegną zmianie. Ministerst 
wo skarbu, które w ostatnich czasach 
szykowało się w szybkiem tempie do 
wystawy, również zaczyna nabierać 
większej rezerwy. 

„Pedeja Bridi* pisze, iż przyczyną 
oziębienia jest brak wiadomości ca do 
tego, czy władze litewskie zezwułą na 
przewiezienie pawilonu łotewskiego z 
Rygi do Kowna bez cła. Kwestję tę w 
Litwie jeszcze nie rozstrzygnięto. 

Rada gospodarcza rozważyła kwe- 
stję udziału Łotwy w jubileuszowej wy 
stawie. Ponieważ sytuacja materjalna 
jest ciężka, rada uchwaliła, aby pawi 
lon został skonstruowany w Łotwie i 
przewieziony częściami da Kowna. 
„M. in. rada rozważyła również kwe- 

stję litewsko - łotewskiego układu han 
dlowego, stwierdzając, iż miałby on do 
niosłe znaczenie dla stosunków handlo 
wych między obu krajami. 

Likwidacja partji komunistycznej w Latgalji 
RYGA, 3 IV. Pat. Policja polityczna w 

Dyneburgu zakończyła likwidację letgalskiej 
partji komunistycznej oraz Mopru. Ogółem 
aresztowano 15 osób. Korsówka była głów= 
ną centralą odbiorczo-nadawczą między 
letgalskiemi organizacjami politycznemi a 
Rosją sowiecką. 
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POSIEDZENIE RADY MINISRÓW 
OMAWIANO SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ KRAJU. 

WARSZAWA. 3. 4. (PAT). Dnia 3 bm. w godzinach popołudniowych odbyło się 

pod przewodnictwem p. prkzesa Rady Ministrów Sławka i z udziałem p. Marszałka Pił 
sudskiego posiedzenie Rady Ministrów. Na posiedzeniu tem Rada Ministrów wysłuchała 
między innemi sprawozdania kierownika Ministerstwa Skarbu o sytuacji finansowej pań 

stwa, sprawozdania kierownika Ministerstwa Przem. i Hndlu o sytuacji gospodarczej, spra 

wozdania ministra pracy i opieki społecznej 6 gytuacji ni rynku pracjy, oraz ręferatu mi- 

nśstra komunikacji o stanie finansowym kolei. Sytuacji rolnigzej poświęcorie będzie na. 

stępnie posiedzenie Rady Ministrów. 

Żadnych zmian w gabinecie pułk. Sławka nie będzie 
WARSZAWA, 3 IV. (Tel. wł. „Słowa”) Ze źródła miarodajne- 

go zaprzeczają wszystkim wiadomościom, jakie ukazały się osta- 
tnło na temat przewidywanych zmłan w nowomianowanym 
rządzie pułkownika Sławka. 

Goinigeie paszportów dyplomafycznych 
dla posłów na Sejm 

WARSZAWA, 3 IV. (Tel. wł. „Słowa”) Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
nych zawiadomiło dziś kancelarję Sejmu, że od dnia 1-go kwietnia nie bę- 
dzie wydawało posłom na Sejm zagranicznych paszportów dyplomatycznych 
t. zw. feuilles de route oprócz tego Ministerstwo komunikuje, że z powodu 
skreślenia przez Sejm części funduszu dyspozycyjnego Ministca Spraw Za- 
granicznych zmuszone jest cofnąć subsydjum dla grupy parlamentarnej 
DOEOWKZEW, które w wysokości 12 tysięcy zł. rocznie było stale wy- 
płacane. | 

Odwołanie wystawy polskiej © Berlinie 
wobec nie przychylnego stanowiska nowego rządu 

WARSZAWA. 3.1V. (Tel. wł. „Słowa”). Projekt otwarcia w Berlinie 

polskiej wystawy sztuk plastycznych został odroczony na cząs nieograni- 

czony z powodu skrajnie nieprzychylaego słanowiska, jakie wobec tel 

imprezy zajął nowy rząd niemiecki kanclerza Brueninga. 

    

Konferencja morska w Londynie 
JAPONJA POPIERA PROPOZYCJE KOMPROMISOWE. 

LONDYN. 3. 4. (PAT). Po wczorajszem popołudniowem posiedzeniu 
delegatów głównej konierencji, której przewodniczył Wakatsuki, szef delega 
cji japońskiej, ogłoszono komunikat treści następującej: Szef delegacji japoń 
skiej p. Wakatsuki oświadczył, że delegacja otrzymała odpowiedź rządu japoń 
skiego na propozycje kompromisowe trzech delegacyj: brytyjskiej, amerykań 
skiej i japońskiej. Rząd japoński pragnąc przyczynić się do pełnego powodze 
nia konferencji, przyjmuje propozycje z pewnemi zastrzeżeniami, które omó 
wione zostaną wkrótce szczegółowo. Wobec tej odpowiedzi rządu japońskiego 
szefowie zainteresowanych delegacyj wyrazili uznanie dła stanowiska rządu 
tokijskiego. Pa tym akcie delegaci główni przystąpili do szczegółowego bada 
nia sprawozdania sekretarjatu generalnego konferencji w kwestji metod i sze 
regu spraw drugorzędnych, które stanowią dotąd punkty sporne. 

WARUNKI JAPONII. 
LONDYN. 3. 4. (PAT). W zastrzeżeniach swych do odpowiedzi, przyjmującej w za- 

sadzie propozycje delegacyj W]. Brytanji, Stanów Zjednoczonych i Japonji, rząd japoń. 
ski spodziewa się, że przyszły traktat zawarty będzie z mocą obowiązującą do końca 1936 
roku i że w traktacie tym wszystkie mocarstwa zainteresowane będą mogły wyrazić swo- 

bodnie wszystkie żądania, uznane przez nie za słuszne z punktu widzenia swych intere- 

sów państwowych. Oczywiście również japonja utrzyma w mocy żądania, zgodnie z in- 

teresami obrony krajowej. Odpowiedź japońska stanowi obecnie przedmiot głównych na. 

rad delegatów mocarstw. Premjer Mac Donald, który obecny był na dzisiejszem rannem 

posiedzeniu trzech mocarstw, rozmawiał z Grandim, a następnie z Hendersonem. 

CO MÓWIĄ O TEM W LONDYNIE? 2 

LONDYN. 3. 4. (ban). Zastrzeżenia, jakie rząd japoński poczynił w swej odpo- 
wiedzi, przychylającej się w zasadzie do propozycji delegacyj W. Brytanji, Stanów 7 - 
dnoczonych i Japonji, nie przedstawiają w opinji konterenaji morskiej trudności nieprze- 
zwyciężonych. Dzisiaj przedstawiciele wspomnianych trzech delegacyj narad zali nad temi 
zastrzeżeniami i w wyniku narad, stwierdziwszy, że zastrzeżenia mają charakter techni- 

czny, odesłali je do opracowania szczegółowego małej komisji ekspertów morskich. 

Zamach na komendanta garnizonu Tallina 
Gen. Unt cieżko ranny, sprawca zbiegł 

TALLIN, 3 IV. Pat, Dziś o godz. 21 w Tallinie miał miejsce 
zamach na komendanta garnizonu tallińskiego gen. Unta. Niezna 
ny osobnik strzelił dwukrotnie z rewolweru do generała na uli- 
cy. Gen. Unt został ciężko ranny ł po przywiezieniu do szpitala 
dokonano operacji. Stan zdrowia rannego jest beznadziejny, Zło- 
czyńca zdołał zbiec. 

Premier francuski nagle zasłabł 
PARYŻ, 3 IV. Pat, Premjer Tardieu zachorował nagle podczas posie- 

dzenia popołudniowego komisji ustawodawstwa cywilnego Izby Deputowa- 
nych i niezwłocznie udał się do domu. Lekarze stwierdzili, że niedomaga- 
nie premjera spowodowane zostało zatruciem pokarmami i zalecili premie- 
rowi kilka godzin odpoczynku. Według oświadczenia lekarzy, niema naj- 
mniejszej podstawy do obaw. 

Dymisja rumuńskiego minisira wojny 
BUKARESZT. 3.1V. Pat. Rada ministrów przyjęła do wiadomości 

dymisję ministra Cichowskiego i powierzyła premjerowi Maniu tymczasowe 
pełnienie obowiązków ministra spraw wojskowych. Następnie rada minist- 
rów przystąpiła do 'rozpatrywania projektu ustawy o najmie mieszkań. 

Wybory premiera Irlandii 
DUBLIN, 3. IV PAT. lzba obrała ponownie premierem wolnego pań- 

stwa irlandzkiego Cosgrave'a. 
ERC UTE TT BC TYT TT BEAC OSOZ WOP NATO ESY TERROIR ORAWA CY) 

Strzały w Sądzie Warszawskim 
BRAT ZAMORDOWANEGO STRZELA DO ZABÓJCY PODCZAS 

ROZPRAWY SĄDOWEJ. 
WARSZAWA. 3. 4. (tel. wł. „Slowa“). W sądzie okręgowym dzisiaj miał miejsce 

ni.zwykły wypadek. Izba kafna sądziła sprawę niejakiego Berka Gzelinkla oskarżonego o 
zamordowanie popularnego wśród imętów whrsziwskich przywódcy szajki handłarzy ży. 
wyri towarem Majera Hazetiusa. 

Kiedy o godzinie 1 po południu sąd; zarządził przetwę w obradach i oskarżonego 
Gorfinkla pod eskortą pi wadzano do pokoju dla aresztowanych, podbiegł doń na ko. 

rytarzu* sądowym jakiś osobnik i dał do niego trzy styzały z rewolweru. Dwie kule utkwiły 
w okolicach mózgu a iedria pod szyją. Strzelającego natychmiast aresztowano. 

Okazało się iż jest to brat zamordowanego Majera Hazeniusa Moszek, który zeznał, 
iż chciał zamordować Goriinkla dla wymiprzenia. sobie sprawiedliwości gdyż wydawało 
mu się, że Sąd ma tendencję uniewinpienja morjiercy jego brata. 

Przewieziogy do sźpitała Gorfinkiel znajduje się w stanie bęznadziejnym. Niezwykły 
ten wypadek wywołał w Warszawie ogromnie pofuszenie. " 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jażwińskiego. 
KUWQGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
G©SZMIANA — Księgarsia Spółdz. Naucz. 1 
PINSK — Ksiegarnia + olska — 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

R 

St. Bednarski. 

D. Lubowskiego, ul. 
ia T-wa „Ruch“ 

Mickiewicza 12. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N, Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWĄ — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — 

  

Księgaruła T-wa „Ruch“. , 
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Odrzucenie wniosku nieufności rzątowi Bruenin$n 
HIFTTLEROWCY Z KOMUNISTAMI 

W JEDNYM SZEREGU. 

BERLIN. 3. 4. (PAT). Posiedzenie 
Reichstagu rozpoczęło się dziś o godz. 
11 przed południem przy wielkiej fre- 
kwencji posłów i publiczności, która 
tłumnie zalegała kuluary, oczekując z 
niecierpliwością wyniku głosowania 
nad wnioskami o votum nieufności. 
Już na długo przed otwarciem obrad w 
kuluarach Reichstagu rozprawiano go 
rączkowo o ostatecznej decyzji trakcji 
niemiecko - narodowej, ażeby głosować 
przeciwka votum nieuiności., a tem sa” 
mem umożliwić rządowi Brueninga przy 
najmniej narazie pozostawanie u wła- 
dzy. Jako pierwszy zabrał głos przed 
stawiciel hittlerowców hr. Reventlow, 
oświadczając, że grupa jego wypowie 
się przeciwko nowemu rządowi, przy- 
czem mówca podkreślił z naciskiem 
między innemi, że hittlerowcy zwalczać 
będą z całą bezwzględnością wszelką 
akcję, również ze strony innych naro” 
dów podjętą przeciwko państwu  so- 
wieckiemu. O ile rząd Brueninga wysu- 
nąć zechce hasło, przyjaźni z Polską, o 
znączać to może w pewnych war um” 
kach wzimocnienie tyłów państwa pol. 
skiego przy jego akcji przeciwko So- 
wietom, na co hittlerowcy się nie zgo- 
dzą. 

DEKLARACJA KANCLERZA. 

Z. niezwykłem zainteresowaniem 
oczekiwano ponownej deklaracji kan“ 
clerza oraz argumentów przywódcy 
frakcji niemiecko - narodowej Hugen 
berga, które miały uzasadnić uchwałę 
frakcji. nacjonalistycznej, wyrażając po 
średnio votum zaufania dla rządu. Wy- 
jaśnienie swoje, dotyczące przyszłych 
zadań rządu, kanclerz Bruening stormu 
łował lakonicznie. O sprawach polity 
ki zagranicznej kanclerz oświadczył, 
że będzie o tem niebawem mowa w ko” 
misji spraw zagranicznych Reichstagu. 
Dotychczasowa polityka traktatów han 
dlowych będzie kontynuowana. Usta 
wy © pomocy dla rolnictwa, apracowa 
ne na podstawie programu min.Schie- 
lego i z polecenia prezydenta Hinden- 
burga, przedłożone zostaną ciałom ur 
stawodawczym jeszcze w ciągu przysz 
łego tygodnia. Również w qajbliższym 
czasie wpłyną do Reichstagu ustawy o 
pomocy dla pogranicza wschodniego 
Niemiec. 

HUGENBERG PRZECIWKO TRAK 
TATOWI Z POLSKĄ. 

Po kanclerzu przemawiał poseł Hu- 
genberg, oświadczając, iż frakcja jego 
zdecydowała się głosować przeciwko 
votum nieufności, nie chcąc pokrzyżo- 
wać planów Landsbundu, który przyjął 
odpowiedzialność za to, że rząd nie- 
zwłocznie przystąpi do wykonywania 
programu agrarnego i programu po 
mocy dla prowincyj wschodnich. Po- 
parcie którego frakcja udzielić ma rzą” 
dowi, nie oznacza jednak, jakoby partja 
niemiecko - narodowa wyrazić chciała 
zaufanie gabinetowi kanclerza Bruenin 
ga. Wręcz odwrotnie, partja niemiecko - 
narodowa odnosi się nadal z jak naj- 
większą nieufnością do nowego rządu. 
Wysunięte przez ogół nacjonalistycz- 
ny zastrzeżenia przeciwko gabinetowi 
kanclerza Brueninga dotyczą przede” 
wszystkiem polityki zagranicznej i po 
lityki traktatów handlowych. Program 
agrarny rządu partja niemiecko narodo 
wa uważa za niewystarczający. Frak- 
cja niemiecko - narodowa głosować bę- 
dzie przeciwko traktatowi handlowemu 
z Polską. Domagać się będzie uchwale- 
nia raty na budowę drugiego pancer- 

Etha odczyta gen. Góreckiego 
GŁOSY PRASY FRANCUSKIEJ. 

Odczyt o nowożytnej Polsce i o jej roz 
woju gospodarczym w: ciągu ostatnich 10 lat 
jaki wygłosił gen. Roman Górecki przed 10 
dniami w Federacji byłych kombatantów 
francuskich, wzbudził wielkie zainteresowa 
nie. W kołach sceptycznie nastrojonych co 
do obecnej polityki niemieckiej, śledzą Da- 
cznie ze ewolucją wszystkich kwestyj, zwią 
zanych z sytuacją wschodnio  europejęką. 
Jedną z tych kwestyj jest sprawa sławet- 
nego korytarza pomorskiego, dokoła której 
Niemcy rozwijają obecnie czynną propagan 
dę. W odczycie swym gen. Górecki przedsta- 
wił tę sprawę we właściwem świetle. Dzisiej 
sza „Action Frangaise* cytuje główne ustę 
py wspomnianego odczytu, dotyczące kwe- 
stji korytarza i podkreśla na ich podstawie 
odwieczne prawo etnograficzne Polski do 
danych ziem oraz niesłuszność pretensyj nie- 

mieckich co do rzekomego skrępowania ko- 
munikacji z Prusami Wschodniemi. Oddzie 
lenie tej prowincji od reszty Rzeszy nie jes 
bynajmniej tym szatańskim wymysłem trak- 
tatu wersalskiego, jak Niemcy starają się to 
przedstawić. Wypływa ono ze względów ki- 
storycznych i etnograficznych. Wreszcie u- 
łatwienia udzielone Niemcom przez Polskę 
dla komunikowania się przez korytara z Pru 
sami Wschodniemi są tak znaczne, że sami 
oni chętniej używają pociągów z Polski. Fakt 
tea najlepiej dowodzi, że korytarz pomorski 
nie krępuje bynajmniej stosunków Rze z 
Prusami Wschodniemi, Wykazał to dobitnie 
gen. Górecki w swym odczycie. Gdybyśmy 
miewali częściej podobne odczyty, mówi w 
zakończeniu autor artykułu, zrozumielibyśmy 
wszyscy, że pretensje niemieckie mają w 
istocie jedynie na celu zadanie śmiertelnego 
ciosu traktatowi wersalskiemu. 

   

  

    

nika niemieckiego i cofnięcia zarządzeń 
przeciwko Turyngji. Ostateczne stano 
wisko wobec rządu kanclerza Bruenin- 
ga frakcja niemiecko - narodowa uzale 
żnia od czynów tego rządu. 

WYNIKI GŁOSOWANIA. 

Wnioski o votum nieufności odrzu 
cone zostały większością 65 głosów, 
odpowiadającą mniej więcej liczbie po: 
słów frakcji niemiecko - narodowej. Za 
wnioskami o votum nieufności głoso- 
wali oprócz socjal - demokratów i ko 
munistów również i hittlerowcy. Pow 
szechną uwagę zwróciła nieobecność 
w czasie głosowania szeregu posłów 
frakcji socjal - demokratycznej a 
wśród nich premjera pruskiego Ban 
na, b. kanclerza Muellera, b. ministra 
Hilferdinga, b. min. Turyngii Fróhli 
cha, b. premjera bawarskiego Hofman 
na i b. ministra gospodarki Roberta 
Schmidta. Były minister Sewer ing gło 
sował za wnioskiem swej frakcji. 

    

ECHA STOLICY 

Audjencje u Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej 

WARSZAWA, 3.IV Pat. Pan Pre- 
zydent Rrzeczypospolitej przyjął dziś 
przed południem delegację Pomorskie- 
go Automob Iklubu, po południu zaś 
Pan Prezydent przyjął. p. Wielopol- 
skiego, prezesa Towarzystwa Zachęty 
do Hodowli Koni. 

Marsz. Daszyński u pramjera 
Sławka 

WARSZAWA. 3.IV. Pat. Dziś o 
godzinie 13 ej p. marszałek Sejmu 
rewizytował p. prezesa Rady Minist- 
rów Walerego Sławka. 

Wręczenie odznak „Polonia Re- 
stituła" Pafrjarsze Focjuszawi 

WARSZAWA, 3.IV. Pat. Radca 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych p. 
Strzembosz, przyjęty na uroczystej 
audjencii przez patrjarchę Focjusza w 
Konstantynopolu, wręczył mu odzna- 
ki orderu „Polonia Restliuta* _ oraz 
upominek rządu polskiego. W prze- 
mówieniu radca Strzembosz podkreś- 
Ił istnienie tradycyjnych związków re- 
ligijnych między obywatelami polskimi 
wyznania wschodniego i patrjarcha- 
tem ekumenicznym, które to związki 
po czasowej przerwie zostały szczęśli- 
wie wznowione. W odpowiedzi pa- 
trjarcha w słowach niezwykle serdecz- 
nych wyraził wdzięczność i prosił o. 
przesłanie Panu Prezydentowi i rzą- 
dowi polskiemu _ błogosławieństwa 
Oraz życzeń pomyślności i sławy dla 
narodu i państwa polskiego. 

W sprawie Soboru prawosławnego 

WARSZAWA. 3.IV Pat. Pan mi- 
nister wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego wystosował do metropo- 
lity Kościoła prawosławnego w Polsce 
pismo, w którem przypomina mu pil- 
ną i ważną Sprawę zwołania soboru 
iw związku z tem zaprasza go na 
konferencję w dniach najbliższych. 

Rozwiązanie zarządu kasy chorych 
za nadużycia - 

Po przeprowadzeniu kontroli w Kasie 
Chorych w Pabjanicach, władze nądzorcze 
stwierdziły poważne niedokładności kaso- 
we, sięgające sumy 100.000 zł., wobec cze- 
go wystąpiły do ministra pracy i opieki 
społecznej z wnioskiem 0 rozwiązanie za- 
rządu Kasy Chorych w Pabjanicach i inia- 
nowanie komisarza rządowego. 

Decyzja w tej sprawie oczekiwana jest 
w dniach najbliższych. 

Śmierfelność w Polsce zmalała | 
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Statystyka Departamentu Służby | 
Zdrowia 

Departament służby zdrowia Mi 
nisterstwa Spraw Wewnętrznych Spo- 
rządził zestawienie, ulustrujące liczbę 
zgonów wśród ludności w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia. 

Z obliczeń wynika, że dzięki po 
lepszeniu stanu sanitarnego w kraju 
śmiertelność znacznie zmalała. 

O ile w pierwszych latach niepod- 
ległości notowano rocznie do 25 zgo- 
nów na 1000 mieszkańców, 
śmiertelność wynosi tylko 16,7. 

Nagroda lferacka Warszawy 

WARSZAWA, 3-1V. PAT. Sąd Kon- — 

obecnie | 

kursowy przyznał nagrodę literacką m.st _ 

Warszawy na rok 1930 literatowi Wlady © 
sławowi Orkanowi. 

Komu posłużył los? 

WARSZAWA, 3—IV. PAT. Dziś w 25 
dniu ciągnienia 5 klasy 20 Polskiej Pzń- 

stwowej gi POWO owak 2 wy* 

ane padły na numery następ: В 

Зіг‹су :‘Ё.—ш. 34.385, po 10 tys. zł. — 14.85 

i 205.002 oraz 5 tys. zł.—7.288, 

25 ty 

1  



ECHA KRAJOWE 
GŁĘBOKIE, (POW. DZIŚNIEŃSKI. 

— Reileksje społeczne. Był piękny wio- 
senny poranek. Radość promieni ożywczego 
słońca i przejrzystość łagodnego powietrza 
napawały człowieka pogodą ducha dając do 
wód, że i tu w Giębokiem mogą być chwile 
kiedy każdy bez obawy może być samym 
sobą i ma prawo wyzbyć się sprężynki, na- 
kazującej mu skakać według cudzej woli. 

Szedłem sobie pryncypalną ulicą, roz- 
myślając, że ten pan „Cmentarz* (w „Mon- 
teparnasse* przecież znany paryski cmen 
tarz), co przed paru tygodniami napisał na 
tem miejscu fascynujący artykuł o pogrzebie 
samorządu tutejszego i o stypie, jaką na 
część zmarłego grabarze zwykle urządzają, 
dziś przy uśmiechu wiosny skomponowałby 
na pewno jakąś operetkę coś w rodzaju: 
„Odrodzenie społeczne” lub „narodziny no- 
wej placówki*. Zgadywanie cudzych myśli 
przerwał mi nagle ryk syreny samochodu 
sejmikowego. Był to dobrze mi znany stary 
emeryt, który teraz (bo ma za kolegę „no- 
wy”) został przydzielony między innemi i 
do celów szkolnych, ponieważ po p. staro 
ście (było to poniekąd obowiązujące) ze- 
chciało się nauczyć kierowania (nie nawą 
samorządową, nie?) samochodem p. kierow- 
nikowi biura, a za nim zechce się i jeszcze 
komuś. Chwalić Boga mamy etat, okazały, 
a i kategorje plac też przyzwoite, nadające 
się do rozjeżdżania samochodem! A tam 
dalej staną z czasem w ogonku „samocho- 
dziarzy“ sejmikowych i urzędnicy Starostwa 
które niema teraz i połówki konia. Równość 

i braterstwo! przecież to wieloryb, na któ 
rym płynie po burzliwem morzu republika. 
Ameryka to Amerykał 

Przeczuwam, że za parę takich latek 
przyjdzie czas, kiedy w kilometrowym ogon 
ku amatorów samochodu samorządowego 

_ staną i organizacje społeczne, ma się rozu- 
' mieć w kolejce według tutejszej miary swej 

'porządności i prawomyślności (miara ta co- 
prawda jest bardzo indywidualna, wszędzie 
kroczy tu drogami oryginalnemi).. No! po- 
myślałem sobie wesoło, „wtedy to „nasz sta 

 ruszek*-— Chevrolet odpocznie napewno, 
bo przecież, choć takich EC płodna 
mamusia t ponaradzała tu sporo, ale... ale 
szeregi ich rzadziuteńkie: prezes, wicepre- 

' zeska, skarbnik i paru szeregowych“! 
Ciesząc się tak z tego, że nasza, jak 

to mówią z krwi i kości biedna maszynka 
odpocznie, poczułem, że mnie nagle schwy- 
cił ktoś za guzik. Pierwszą myślą moją BO 
że zostałem aresztowany (za dużo myślę ka- 
tegorjami komunalnemi), lecz wnet ujrzałem 
przed sobą przerażonego, z oczami jak jabł 
sko, społecznika tutejszego. Panie! Na mi- 
łość! Powiedz czy te nowe twory, aby nie 
były szkodliwe??... Panie... panoczku!?!... 
Czy nie požrą one nas?! 

-Zdębiałem, ponieważ wyznam szczerze, 
lękam się instynktownie warjatów i „domo- 

rosłych talentów". Jednak przyzwyczajony 
przez ostatnie lata do różnych niespodzianek 
dziśnieński ch, momentalnie przypomniałem 
sobie przepis, jeszcze z czasów, kiedym pół 
roku uczęszczał na medycynę, że nie trzeba 
takim ludziom przeczyć, a więc, z możli. 
wym spokojem odrzekłem, że nowotwory są 
szkodliwe i żrące jak mp. „Carcinoma can 
cer" (t. z. rak) i nieszkodliwe jak różne 
„neoplasmy“. 

| Jakież było moje zdziwienie, kiedy uj- 
" rzałem, że mój urojony warjat — społecznik 

" zaczął się śmiać do rozpuku, oczy zrobił 
wcale przyjemne i mój guzik Wa z rąk. 

_ Cha! Cha! Cha! Fo kapitalne! Do „Muchy“! 
° zaraz do „Muchy*41. Chodzi mnie, waćpa- 
_ nie, nie o jakieś tam pańskie „cancery* i 
 „neoplazmy”, lecz o nowe twory społeczne, 
przedewszystkiem o nowy Komitet Porozu. 

 miewawczy Org. Społ. na terenie Głębokie 
' go, rozumie Pan?! i... o zreformowany K.P. 
A - WLF. Wyobraź pan sobie: nasza organi- 
zację tu najliczniejszą, najczynniejszą (tu 
obejrzał się trwożliwie, со CO 
mnie dawne czasy, i dodał „St. Mi. Pol.*) 
i, nie przechwałając się, bardzo porządną i 
prawomyślną (w politykę ani sami ani też 
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: pawia 
o Maweń na organizacyjne posiedzenie, a ko- 
& mendantowi naszemu powiedziano, że w W. 
„ E iP. W. nie ma nam nic do roboty. Mój 
 panie! czy to wygląda na demokrację, a na- 
wet na cywilizację, Co to za równość, bra 
terstwo!? sypał dalej. To tak tu na pograni- 

NE z bezbożnikami i Bolszewją niszczy się 
 energja, inicjatywa, solidarność społeczna 

_ elementów państwowo-pewnych?! Do czego 
_ fo dojdzie? W imię czego i dla jakich ce- 
į łów to się tak robi?!? Nie mogę... brakuje 
_ mi tchu! / 

Widząc, że mój rozmówca wpada znów 
w groźne dla najbliższego otoczenia (i przy 
znać trzeba, słuszne) oburzenie i, że gotów 
jest nietylko chwycić mnie za guzik, lecz i 
za kołnierz, udając najzupełniej spokój (cho 
 ciaż nogi jakoś zadygotały z powagą iście 
doktorską wypaliłem co tchu:  „panoczku, 

kój ogólny, spokój nerwów, dobre odży- 
wianie... co do tego... tego... w medycynie 
podobne i niepodobne nowotwory nazywają 
się kolejno: „neoplasma facetika* i „neo- 
plasma reclamika", to wszystko nie szkodli- 
we tylko spokój i... puść pan guzik! 

Moja rada: pracujcie nadal rzetelnie i 

(Z podróży do Argentyny.). 

Dojazd da Rio-de-Janeiro należy do 
lajciekawszych przeżyć tej podróży. 

| Już o godz. 7 rano statek płynie w 
bardzo nieznacznem oddaleniu ad stro 

lego i skalistego wybrzeża, wznoszą- 
_ cego się ostro i bezpośrednio z morza, 
i nie tworzącego nigdzie najmniejszej 
plaży. Wysokość skał równa się 400— 

700 m. ponad poziom oceanu, a szczy- 
r w ostrych, zygzakowatych  linjach 

  

    
   

    

   

    

    

  

     

    
   

     
  

dbijają się od nieba. : 
Mijamy Cap Frigo zwany tak i 

znany dlatego , że koło niego zawsze 
mniej daje się we znaki upał — I tym 
razem świeży powiew daje się wyczuć. 

'._ Ranne opary nieco się przerzedza- 
_ ją, a gdy nagle pod wpływem jakiegoś 

lekkiego podmuchu ustąpiły zupełnie, 
A przedstawił się imponujący wi- 

_ dok, Oto: skaliste góry otoczające Rio 
dzielące zatokę od pełni oceanu pro- 
ektują się na niebie w ten sposób, że 

rokowi widza z północnego przyby- 
ającego wschodu przedstawiają się 
formie leżącego olbrzyma. Žiudze“ 

' zupełne. Od wschodu ku zachodo- 
i prowadząc oczami w najdrobniej- 

1 szczegółach widać głowę z dużą 
ryną, oczy, nos, brodę, szyję, pier 
ęce na niej skrzyżowane, dalej 

1 i, wreszcie stopy do góry 

‚° Tradycja opiewa, że gdy w poło: 
„wie wieku szesnastego od strony pół- 

nej zbliżyli się tu po raz pierwszy. 
' portugalczycy, mimo nęcącej ich wy- 

młodzież nie zabawiamy się), nie zaprosili p 

pamiętajcie wciąż s С 
prawdziwego męža „naj 
uczciwszego człowieka: „Idą czasy, których 
znamieniem będzie wyścig pracy”... 
reszta, to wszystko głupstwo i zaściankowe 
„fajdaństwo*1..... ; 

Obserwując, że wrócił mój społecznik 
do równowagi chcąc go i siebie zabezpie” 
czyć przed różnemi wypadkami (zanotowa- 
łem po drugiej stronie ulicy parę przechod- 
niów nas obserwujących) rzekłem: pogada 
my lepiej o tej waszej „Duńce* vel „Walėr 
ce' co to tam z kasą zaleską dała sobie radę. 
Czy to prawda, że odpoczywa już od swych 
zacnych trudów społecznych na Łukiszkach? 
Cha! cha! Tak, podobno już pożegnała nas. 
Biedaczka i nie zrobiła nic w komisji rewizyj 
nej sejmiku !. żadnego sprawozdania nie 
złożyła. Nie pochwaliła działalność wydziału 

    

  

powiatowego? Ach! jaka szkoda! iedny 
talent, zakopali go!!... в 

Panie, ależ i kosztowna „cacka“ ta 
„działaczka*, Kmiotków — poczciwców ko- 
sztuje około czterdziestu tysięcy, a jednego 
z p.p, wydziałowców zgórą 20.000 zł.!' 

Chodźmy lepiej przejrzeć „Światowid”, 
może już tam są fotografie „Hanau* głęboc- 
kiej i jej świty. Ciekaw jestem ilu ich 

  jest?? I, w pogodnym nastroju ludzi uczci 
wych skierowaliśmy się na „czarną“ do 
Krauta. Dr. Medicus. 

Dziwne polowanie na psy i kofy 

Zdawałoby się, że takie zapadłe mieścm 
ko Święciany, wysunięte hen daleko na 
wschód, cieszy się opinją cichego zakątka 
i nikt tutejszemu obywatelowi nie śmie za 
mącić jego spokój, przy spożyciu kawałka 
chleba, zapracowanego w pocie czoła. 

A jednak tak nie jest, zawsze między 
pszenicą wyrasta i kąkoł ; zanim go się nie 
wypleni, będzie się rozwijał, niszcząc zdro- 
we ziarno pszenicy. 

Więc któż to jest tym kąkolem? | 
Otóż dobrze nam znany, choć niewia- 

domo skąd przybyły, technik budowlany p. 
Ludwik Połak, którv wbrew woli tut. łudu, 
zachowuje się wprost nagannie, chodząc z 
karabinem po naszych ogrodach, strzela i 

strzela. ё 
A że same gołąbki nie lecą do gąbki, 

wilki i zające także nie chcą przychodzić 
na nasze ogrody, przeto p. Polak* stał: nie 
wybredny ; czy kot, czy pies, byleby go 
zoczył, już strzelbę do ramienia — pił! pafl 
i zwierzyna upolowana. 

Tak Panie Polaku... Wolnoć Tomku w 
swoim domku, ale nie na naszych ogrodach 
i pomiędzy budynkami, gdzie nietylko psy i 
koty biegają, chodzimy także my i nasze 
dzieci i choć człowiek strzela, ale Pan Bóg 
kule nosi. 

Cóż możemy począć my słabi i biedni 
obywatelowie, wobec tak nieprawej, a zu- 
chwałej swawoli! Czy by to władza bezpie- 
czeństwa nie chciała zwrócić na to uwagę 
i położyć kres jego swawoli, odbierając mu 
prawo posiadania broni., którą nie wie 
gdzie i jak można używać, bo toć i nad ich 
głowami świszczą jego kule. 

Skarga nasza jest poniekąd niemą. 
Bo któż się ośmieli zwrócić uwagę p. 

Polakowi. Toż to mąż zaufania pełniący 
wyższe stanowisko, z którym trzeba się 
liczyć. 

Coprawda, magistrat mógiby stanąć w 
obronie poszkodowanej ludności, ałe co go 
tam obchodzi, zawdy toć ma wcale nie opła 
canego tępicieła psów i kotów. 

Przeto my obywatelewie miasta Świę- 
cian zwracamy się tą drogą do całego spo- 
łeczeństwa ze skargą, a możliwie p. Polak 
opamięta się, zrobi rachunek swego sumie 
nia i porzuci na zawsze te dzikie wybryki 
strzelania psów i kotów, a będziemy mogli 
bez krzty obkwy wyjść na własne podwórko 

(—) Tomasz Osiński, (—) Mark Ko- 
wiarski, za niepiśmiennego A. Rodziewicza 
na jego własną a Ć: podpisał (—) P. 
Brasławski (trzy krzyżyki), (—) 
licharska, (—) E. Osiński, (—) P. Za- 

+ 

Podzę owanie Związkowi Pracy 
Dhywafelskiej Kobiet w Wilejce ?. 

Kolumna do walki z jagłicą stając w 
dniu 12.Hl. 1930 r. w Wilejce pow. okazała 
się w trudnej sytuacji, gdyż nie mogła za 
pewnić swoim ciężko chorym leżącym poo- 
peracyjnym i innym pożywienia. В 

Pośpieszył z pomocą w tej sprawie 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wi- 
lejce, który wziął żywienie w swoje ręce. 

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet 
przezwyciężył wszelkie trudności i mimo bar 
0 szczupłych środków przeznaczonych na 
ten cel przez władze, bo tylko za 100 A. 
udzielił w czasie pracy Kolumny w Wilejce 
około 400 dziennych racyj ciepłej strawy 
chorym leżącym Kolumny. 

Kończąc swoją pracę w powiecie, Ko- 
łumna do wałki z jaglicą składa niniejszem 
najserdeczniejsze podziękowanie Pani pre 

godnej zatoki długie dnie stali w pełni 
morza obserwując leżącą postać uśpio 
nego olbrzyma, i nie Śmieli zbliżyć się 
do niej w obawie by jednym ruchem 
ręki nie zgarnął z powierzchni całej 
flotyli. 

Potrzeba odnowienia zapasów wo- 
dy przemogła jednak przerażenie. Z 
tremą i wahaniem ruszyli w stronę 
uśpionego. Złudzenie trwało długo je- 
szcze, aż lunety wykazały  rzeczywi- 
stość. 

Portugalczycy wpłynęli ciasniej 
Szym nieco korytarzem do obszernej i 
wygodnej zatoki. Myśleli początkowo, 
że jest tu ujście jakiejś wielkiej rzeki. 
Miejscowość nazwali Rio-de-janeiro, 
czyli rzeka Styczniowa, działo się to 
bowiem w styczniu. 

Niebawem okazało się, że prócz 
kilku nieznacznych strumieni żadna do 
zatoki nie wylewa się rzeka. Nazwa 
jednak pozostała. 

Mijamy skałę zwaną Głową cukru i 
składającą się na postać leżącego ol- 
brzyma, tworząc jej stopy. Wysokość 
tego stożka — 300 m. Skręcamy do 
szerokiego a tak wygodnege przesmy 
ka, że bez pilota się wjedzie. Otwiera 
się widok na cały port, tak wielki, że 
wszystkie chyba floty świata w nim 
mogą znaleźć pomieszczenie. Z boków 
i w głębi, ze wszystkich stron port ten 
czy zatoka, jak go się chce nazwać, 

otoczony skalnemi szczytami, w błękit- 
nej jeszcze rannej zatopionemi  prze- 
zroczy. 

„ . Komendant Daniel, przy boku któ- 
rego z pomostka kapitana, jedyny ten 
na świecie obserwuję widok tłomaczy 
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Ambasador Filipowicz o lordzie Balfourze 
Rzym. * 4. (PAT). Wielka rada faszystowska ustaliła program uroczystości 4 go po- 

boru młodzieży do organizacyj faszystowskich. Minister wychowania oświadczył, że te. 

goroczny kontyngent przekroczy 90 tysięcy członków nowych przedszkoli i 110 tysięcy 

nowych członków organizacyj młodzieży „Balilla*, podczas gdy w roku 1927 ilość człon- 

ków przedszkoli wynosiła 47 tysięcy, a związku Balilia 60 tysięcy. Rada postanowiła, że 

pobór ma odbywać się pod hasłem morza, w celu zwrócenia uwagi młodzieży w kierun- 
ku problematów morskich. Z kolei rada przystąpiła do dyskusji nad sytuacją w dziedzinie 

syndykatów i korporacyj. Mimister korporacyj złożył obszerne sprawozdanie, ilustrujące 

akcję w kierunku doskonałenia organizacji ministerstwa, w celu uczynienia z niego na 

czelnego organu polityki społecznej i gospodarczej w ltalji. Sprawozdanie stwierdza mię- 
dzy innemi, że w dniu 31 grudnia ub. roku było w Italji uznanych oficjalnie 5.432 organi- 
zacyj (4.285 tysięcy członków). 

Kolonja polska organizuje przyjęcie dla Byrda 
NOWY JORK. 3.IV. Pat. Odbyło się tutaj zebranie obywateli pol: 

skich, na którem uchwalono urządzić specjalne polskie przyjęcie dla po- 
wracającego z bieguna Południowego admirała Byrda. Przyjęcie to będzie 
wyrazem hołdu naszego dla wszelkich zdobyczy 
podróżnika, oraz życzliwości, z jaką odnosił się do dwóch Polaków, 
uczestniczących w jego epokowej wyprawie. 

Emil Młynarski w Ameryce 
dyrygował sławną filadelfijską orkiestrą symfoniczną 

FILADELEJA. 3. VI. PAT. Znany dyrygent polski, były dyrektor Ope- 
ry Warszawskiej, Emił Młynarski dyrygował jako gość sławną filadelfijską 
orkiestrą symfoniczną, której stałym 
Stokowski. 

dyregentem jest też Polak Leopold 

Prasa bardzo przychylnie oceniła występ Młynarskiego. Stowarzysze- 
nie pań, opiekujące się orkiestrą filadelfijską, wydało na cześć dyr. Mły- 
narskiego Śniadanie które zaszczycił 
spolitej p. Tytus Filipowicz, 

swą obecnością ambasador Rzeczypo- 

Pohór młodzieży do oryanizacyj faszystowskich 
NOWY JORK. ? 4. (PAT). żydowska Agencja Telegraficzna zamieszcza następu- 

jący telegram z Waszyngtonu: W wywiadzie, udzielonym Żydowskiej Ajencji Telegraficz- 
nej ambasador Filipowicz wyraził głęboki żal z powodu śmierci lorda Balfoura. Ambasa. 
dor Filipowicz oświadczył: „W ciężkich czasach przedwojennych, które przeżywała Pol- 
ska, Balfour był zawsze naszym przyjacielem, wysuwając naprzód sprawę polską. Wysił- 
ki swoje ukoronowat on podpisaniem traktatu wersalskiego, który przywrócił Polsce nie- 
podłegłość. Obywatele połscy wyznania mojżeszowego przyłączą się do żałoby po wielkim 
brytyjskim mężu stanu także i dlatego, że lord Balfour w ;mieniu rządu brytyjskiego zo- 
bowiązał się popierać ruch ku utworzeniu żydowskiej narodowej siedziby w Palestynie. 

Przedprojekł Międzynarodowego Biura Pracy 
GENEWA, 3. IV. PAT. Międzynarodowe Biuro Pracy Hopracowało 

przedprojekt konwencji w sprawie ograniczenia tygodniowego czasu pracy 
w przedsiębiorstwach kupieckich do 48 godzin. 

Nowe konsorcjum finansowe 
pod auspicjami Banku Angielskiego 

LONDYN, 3. IV, PAT. Prasa dzisiejsza podaje szczegóły projektu 
utworzenia nowego konsorcjum finansowego pod auspicjami Banku Angiel- 
skiego. 

Zdaniem konsorcjum ma być przeprowadzenie racjonalizacji 
słu, któremu konsorcjum ma dostarcyć konieczne kapitały. S 
stępować będzie pod firmą towarzystwa bankowego 
kapitałem 6 miljonów f. st. 

Hojny dar sir 

przemy- 
półka wy- 

rozwoju przemysłu z 

LONDYN, 3. IV. PAT. Właściciel znanej fabryki samochochodów an. 
glelskich sir Willam Morris zapisał 200 tys. f. 
ego fabryka na cele instytucyj społecznych. 

z dywidendy, która dała 

  

Trzęsienie ziemi w Grecji 
VOLOS (Grecja), 3VI. Pat. Odczuto tu ponowne trzęsienie ziemi. 

„zawaliło się 15 domów. 
je pod gołem niebem. 

Straty wynoszą 2 
u W Zagorze 

miljony drachm. Tłum mieszkańców obozu- 

Eksplozja w elektrowni 
LWOW, 3 IV. PAT. „Gazeta Poranna" donosi z Samboru, 

dzinie 18 min. 30 w tamtejszej elektrowni miejskiej eksplodował tłok parowy, 
pujący wodę. Wskutek eksplozji wszystkie szyby w elektrowni oraz w domach 

że wczoraj o go- 

pom- 
urzęd= 

niczych wyleciały. Ofiar w ludziach nie było. Elektrownia zostałą unieruchomiona'tak, 
że miasto było pogrążone w ciemnościąch. 

TREN EEK a G 

zesce Związku Konstancji Godebskiej, Pani 
Magdalenie Mroczkiewiczowej wiceprezesce, 
oraz wszystkim członkiniom, które | wzięty 
udział w powyższej pracy i umożliwiły Ko- 
lumnie przeprowadzenie pracy tak potrzeb- 
nej dla ludności powiatu. 

Kołumna do wałki z 
Zdrowia Urzędu 

jaglicą przy Wydz, 
"Wolew. w. Wikii. 

mi, że za czasów żeglugi żaglowej Ria 
najulubieńszym był portem. Z akurat 
nością bowiem chronometra wiatr co 
12 zmienia się godzin. Od 2-ej da 14-ej 
ułatwia żeglarzom wjazd do portu, 
dmąc od morza; od 14-ej do 2ej dmie 
od lądu wypędzając statki z portu ku 
morzu. We wszystkich innych portach 
Ameryki i Europy statek żaglowy po 
kilkadziesiąt godzin czasem musiał 
manewrować zanim do portu wjedzie, 
lub z niego wyjedzie, a zdawało się 
mieraz, że po kilka tygodni wyczeki 
wać musiał sprzyjającego wiatru. 

Maszyny parowe j turbiny zła to w 
niepowrotną oddaliły przeszłość. — МЫ 
mo to port Ria de Janeiro ulubieńcem 
został wszystkich marynarzy. 

Światowid zręcznie manewruje, to 
zwalniając to przyśpieszając biegu, 
chwilami zatrzymując zupełnie to jed- 
ną, to drugą śrubę. Przeraźliwym gwiz 
dem zwraca na siebie uwagę władz cel 
nych, sanitarnych, policyjnych i kilku 
jeszcze innych. Staje o kiłkadziesiąt 
metrów od murowanego wybrzeża: ze 
spokojem oczekuje aż minie korowód 
tych pasożytów. Trwa to przeszło go” 
dzinę. Ostatecznie przybijamy. Świato 
wid będzie brał węgiel. Trzeba ucie- 
kać na miasto, lub hermetycznie zamk- 
nąć się w dusznej kabinie. W prze 
ciwnym razie pył węglowy udusi i za* 
brudzi, " wybrałem to - pierwsze, 
tembardziej, że w chwili  prze- 
rzucenia  pomostku wbiegł — па 
statek m.ody urzędnik towarzystwa 
 Chargeurs Reunis opodal portu położo 
zaprezentował mi się i po uprzejmem 
w imieniń towarzystwa powitaniu i 

    

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZULYM NA PO» 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

4 DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

rozpytaniu czy warunki podróży mię 
zadowolniły, zaproponował służyć za 
przewodnika po mieście. 

Przyjmuję chętnie j ruszamy. 
Ogrom miasta, ogrom włożonych w 

nie kapitałów, zamożność tego portu, 
zajmującego co da ilości tonażu czwar 
te czy piąte miejsce na świecie (New- 
York, Londyn, Szanghaj, Hamburg) 
odrazu rzuca się w oczy. 

Gustowny urząd celny, ładny a lek 
ki pawilon oficjalny * (w Polsce nie- 
omieszkanoby nazwać go „reprezenta- 
cyjnym"! Nie znoszę tego wyrazu!) 
poprzedzają duży płac na którym 
wznosi się, brzydki, ba ni przypiął ni 
przyłatał postawiony 22 piętrowy dra- 
pacz nieba, własność poczytnego Ar 
gentyńskiego pisma, mającego tu swą 
filię. Dalej „Arenida del Rio Branco* 
Aleja Białej Rzeki. Ogromna wspaniała 
prosta, osadzona drzewami o wiecznie 
zielonych, sztywnych trochę, drobnych 
liściach, zabudowana bogato i w do- 
skonałym guście, z dużą przewagą re 
nesansu, o szerokich chodnikach, głów 
na arterja miasta. Mieszczą się tu prze- 
ważnie banki, spółki akcyjne i biura 
towarzystw okrętowych, wielkie maga 
zyny. 

Pan Buchweitz proponuje przed mę 
czącym ze względu na temperature i 
stopień wilgotności powietrza space- 
rem wypić brazylijskiej czarnej kawy. 
Wchodzimy do kawiarni i po . chwili 
otrzymujemy po naparstku wypełnio- 
nym czarną aromatyczną cieczą. Mój 
przewodnik dużo mi dość czerwonego 
sypie cukru. Po chwili połykam zawar 
tość maparstka. Nektar Boski! Proszę 

  

naukowych słynnego 

  

   
Dzieci, odzywiape 

FOSFATYNA 

REF mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd. 

Nieziównanej dobroci mączka odżywcze jest 

FALIERA 

  wszędzie do nabycia. 

  

Biografija jakby z ekranu 
W ręce władz bezpieczeństwa na 

Śląsku wpadł niesłychanie sprytny i 
dotychczas nieuchwytny szpieg wywia 
du niemieckiego, którego życiorys jest 
jakgdyby wycięty żywcem z najbar- 
dziej sensacyjnego scenarjusza  filmo* 
wego. Niespokojna natura pchała go z 
jednej awantury w drugą, by w końcu 
zaprówadzić go za kratki więzienne, za 
wykradanie tajemnic obrony państwa i 
sprzedawanie ich wrogom. 

Już jako 12 letni chłopiec, Kazimierz 
Zaborski, drapnął z swej rodzinnej wio 
ski, Żarnowa w woj. Kieleckiem, w 
świat, na poszukiwanie przygód. Nie- 
stety, nielitościwa ręka żandanma od- 
dała go rychło w ręce strapionego ojca. 
Po przejściu paru klas w gimnazjum, 
początkowo w Radomiu a później w 
Będzinie, wstępuje Zaborski w 1914 r. 
w Strzemieszycach do Legjonów. 

Jako 19 letni młodzian, odbył kam- 
panję karpacką Legjonów, walczył pod 
Marmaros - Sziget, a ranny pod Nad- 
wórną dostał się do niewoli rosyjskiej. 
Po nieprawdopodobnych wprost pery- 
petjach, kiedy znalazł się w szpitalu w 
Kijowie, udaje mu się przy pomacy ro- 
dziny jego matki uciec. Po ucieczce ze 
szpitala, wstępuje najspokojniej z. po- 
wrotem do gimnazjum, by uzyskać ma m 
turę. Złożywszy maturę, wstępuje jako 
ochotnik do... wojska rosyjskiego. 

I znowu jest na froncie, lecz już z 
drugiej strony, w randze porucznika ar- 
mjii rosyjskiej. Tak dotrwał do rewolu- 
cji. 

‚ W czasie walk o nowy ustrój Rosji 
można go było widzieć wygłaszającego 
płomienne mowy do żołnierzy i robotni 
ków. Potem zmienia nagle front. Prze 
chodzi do białogwardzistów i bierze 
wraz z nimi udział w walkach przeciw 
bolszewikom. Wkrótce jednak mu się 
to znudziło. Przez Łotwę i Litwę prze- 
dostał się do Polski. 

Jako były legjonista został przyjęty 
z otwartemi rękoma da armji polskiej 
w randze porucznika z przydziałem do 
7p.p. leg. Już jako oficer armji polskiej 
znajduje się w grupie generała Iwasz 
kiewicza w dowództwie frontu podol- 
skiego, skąd jednakże przeniósł się po 
krótkim czasie do dywizji Januszajtisa. 

W ofensywie na Kijów zostaje ran- 
ny pod Czotobarką a po wyleczeniu 
walczy przeciw bolszewikom na fron- 
cie pod Warszawą. Wkrótce jednakże 
przenosi się do ochotniczej armji gene 
rała Bałachowicza, a po rozbiciu jego 
grupy pod Mozyrem, przenosi się na 
Litwę środkową do generała Želigow- 
skiego. Przykrzył się mu jednakże spo 
kojny żywot, jak i tam prowadził i 
wnet sprowokował głośne zajścia w 
czasie odczytu jednego z wyższych ofi- 
cerów ententy, za co został aresztowa” 
ny. 

Zwolniony po rozprawie z przenie- 
sieniem do innego pułku, Zaborski w 
towarzystwie znajomych z armji Ba- 
łachowicza ucieka da Sowieckiej Rosji, 
gdzie tworzy oddział dywersancki do 

wa lki z bolszewikami. Po rozbiciu od- 
działu udaje się do Moskwy i tam zo- 
staje przez czerezwyczajkę uwięziony. 

Po dwu miesiącach wypuszczony z 
kazamat czerezwyczajki, wstępuje do ar 
mji czerwonej. Rychło uzyskuje w niej 
stanowisko dowódcy bataljonu i w ran 
dze tej przechodzi do szkoły  „Kra- 
snych komunarów'', gdzie wkrótce z0- 
staje zastępcą komendanta szkoły, czy- 
li uzyskuje wysoki dygnitarjat w 50° 
wieckiej hierarchji wojskowej. 

o więcej. Przewodnik odradza. Za go- 
dzinę powiada; teraz dość; da 
trunku trzeba przywyknąć. 
. Jakoś po chwili raźnie mi się robi 
1! ruszamy na pocztę, by zarejestrować 
list polecony i z dziesiątek rozesłać 
odkrytek ' (któżby się tej pokusie 
oparł!) a stamtąd autem do odległego 
dość pośelstwa by się dowiedzieć czy 
listów czasem niema. Nie spodziewam 
się ich wprawdzie, ale pojechać trzeba. 

Ulica ożywiona. Twarze wszyst 
kich kołorów i odcieni, od nielicznych 
czarnych jak heban murzynów, prze- 
ważnie tragarzy, po przez szare, bron- 
zowe, śniade, aż do zupełnie jasnych. 
Pomięszanie krwi w Brazylji jakoby 
niebywałe. Czerwoni, biali i czarni w 
różnych ze sobą pomięszani stopnia ch, 
dali rasę o nieokreślonym i dla każde 
go osobnika indywidualnym kolorze 
skóry. 

Kobiet na ulicy tak dobrze, jak nie 
ma. Stroje mężczyzn (prócz posłań- 
ców, robotników i ludzi pracujących 
fizycznie, którzy spodnie mają j siatecz 
ki bez rękawów do temperatury i kli- 
matu zupełnie nie zastosowane. Ka 
mizelki, sztywne kołnierze, kapelusze 
filcowe. Rzadka widać białe spodnie i 
pasek. Koszuli jednej, bez pidżaka nie 
widać wcale. Jest to miejscowy sno- 
bizm wymagający by w stolicy tego 
państwa gentleman lub chcący za ta- 
kiego uchodzić był ubrany jak w Pa 
ryżu lub Londynie. Zapomina się tylko 
że jest różnica conajmniej 15%,Ć. w 
temperaturze i 180 czy więcej % wil- 
gotności powietrza. Najbardziej wska- 
zanem nakryciem głowy byłby tu oczy 

tego 

Wnet atoli buntuje wychowanków * 
szkoły i organizuje spisek celem zbroj 
nego poparcia powstania na Ukrainie, 
W ostatniej chwili część spiskowców 
wycofuje się z tej awantury i Zaborski „ 
z 14 wychowankami szkoły szuka oca 
lenia w ucieczce. Przy pomocy  roda=“ 
ków wraca jako repatrjant do Polski. 

W kraju zastaje już ustabilizowane 
stosunki, spokój na granicach i dlate- 
go z konieczności wstępuje na prywat- 
ną posadę de magistratu w Cżęstocho 
wie. Po niedługim czasie przenosi się 
do „Polonji'* Korfantego w Katowicach 
a następnie do oddziału jej w Bielsku. 

Rok 1927 widzi go w roli bezrobot- 
nego. Związany z terenem węzłami: ro- 
dzinnemi (ożenił się w międzyczasie z 
córką kupca w Małej Dąbrówce nie 
myśli już Zaborski o dalekich eskapa- 
dach. Przez zieloną granicę udaje się 
na niemiecki G. Śląsk i nawiązuje kon 
takt z wywiadem niemieckim. 

Po trzech latach wytężonej pracy w 
nowym zawodzie znalazł zasłużony wy 
poczynek w murach więzienia przy u- 
licy Mikołowskiej w Katowicach. 

|  4EBLEŻ 
kredensy, szafy, otomany, tapczany, 
a także fotele klubowe i t. d. poleca 

W. Molodecki 
Wileńska 8. S'zI—I 
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(Tabela nieurzędowa) 

Przed przęrwą 

Ч ZWI a 
208369. 

Bo Old wawa ie 30371 
38754, 
RZ 2.000 zł. wygrały n-ry: 33387 80713 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 11397 15930 
18547 83289 91475 91927 98827 99219 138903 
168608 177665. 

r; 17429 24585 
47 

    

Po 600 zł. wygrały n- 
53230 82117 105073 143102 

  

003 1 : 152989 159972 164676 166193 166762 168020 ča 
AA je 201138. 

o zł. wygrały n-ry: 451 1777 2204 
3617 4489 4516 6084 16529 18744 19317 
22837 220:6 26966 27259 27413 31215 40118 
41817 42438 43102 50669 52591 52632 53701 
55510 58447 60992 69165 75733 77194 78988 
80903 82378 86505 88181 91385 91774 95362 
97215 1055 8 105999 113084 113496 116895 
118496 121443 126470 126680 127432 130026 
135399 140439 141564 143140 143227 143352 
145223 145905 148373 155438 159299 165289 
169857 172624 174421 175150 182241 182743 
187207 187960 188220 190289 199838 201504 
203017 203957 208726. 

Po przerwie 
5000 zł. wygrał nr. 123611 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 7667 717094 

151581 153832 161807 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 47476 170898 
Po 1000 zł. wygrały n-ry: 3227 7549 

21334 38364 49600 62788 65409 7745197414 
R 14734 166621 171010 185432 195000 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 15379 56440 
63175 66114 73077 96802 130373 137605 
140427 165815 178187 179307 198264 201513 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 906 5737 
11573 13304 14950 16682 20569 22279 28579 
30865 31766 32075 36342 44488 45105 52554 
64396 646 7 67303 68056 69271 70207 73702 
73987 16146 79360 79635 81834 82583 84507 
85519 930/0 94471 49344 101486 103528 
111627 113249 113887 115484 117022 117413 
123676 123726 130038 144352 153750 157837 
157913 258534 160132 168999 169304 173957 
176295 182714 191479 192683 195748 796166 
197554 199416 202451 204335 207059 

     

wiście kask kolonjalny. Uchawaj jed- 
nak Boże od takiej próby. Śmiałek, 
któryby się odważył w stolicy Brazylji 
ubrać się tak, jak się ubierają w ja- 
kiejś tam kolorowej kolonji, takąby 
przez to zniewagę uczynił narodowi 
brazylijskiemu, że zapewne nie zdążył 
by przejść przez szerokość ulicy, a 
padłby pod razami kijów, kamieni, ob- 
casów i t. p. rzeczy mogących służyć 
za upust oburzeniu rozwścieczonego 
przez zniewagę tłumu. 

Albo się ma honor, albo się go nie 
ma! Ha! 

Zbytek samochodów ogromny. Tu i 
ówdzie widać wprawdzie Forda lub 
Chevroleta, są to jednak wyjątki. Na- 
ogół ulica przepełniona pierwszorzęd 
nemi markami o luksusowej karoserji. 

Bierzemy taksówkę. To Packard! 
Szofer wiezie nas do  Poselstwa 

wzdłuż ulicy Rio Branco; widzę teatr, 
bibljotekę publiczną, gmach senatu, 
gmach rady miejskiej. Żadnego złego 
smaku ani manji- wielkości. Wszystko 
w proporcji, piękne, harmonijne, bez 
pyszałkowatości, ani parwenjuszostwa. 
Skręcam w wąską ulicę (boczne ulice 
w Rio bardzo są wąskie, znać wpływ 
metropolij) osadzona gęsto wóch 
stron niebotycznemi palmami. Świado- 
mość pobytu pod zwrotnikiem rośnie. 
Mijamy nieduży plac z poninikiem i 
znajdujemy się na ulicy biegnącej 
wzdłuż wybrzeża. Duża, jednak prze- 
dzielona rzędem palm, liczne  latar- 
nie, widok na „Głowę - cukrų“, 
port, góry , z drugiej jego wznoszące 

strony; wszystko składa się na 
obraz, w którym przyroda, kłimat i 

# 

kų 

у 

+ 

\ 

\



   

Zatrzymanie kurieró w komunistycznych 
Wczorzj w nocy na odcinku graniczaym Maniewicze zasadzka K.O.P. zauważyła 

dwóch osobników usiłujących pod osłoną ciemna dostać się na nasze terytorjum.| 
Żołnierze wezwali nieznajomych do 

ło dali salwę do uciekających. 
zatrzymania się a gdy to nie poskutkowa- 

W wyniku dłuższego pościgu znaczonego krwią broczącą z ran jakie otrzymał 

jeden z uciekających obu zbiegów ujęto w chwili gdy usiłowali rżucić się do po- 

bliskiej rzeki by wpław przedostać się na drugą stronę i w ten sposób ujść ścigają* 
cym ich żołnierzy. jeden z ujętych miał przestrzeloną nogę, drugi zaś wyszedł z 

opresji bez szwanku. 
Podczas rewizji u zatrzymauych nic nie znaleziono bowiem niesione przez nich 

instrukcje i bibułę porzucili oni podczas ucieczki. 

Porzucony bagaź znaleziono i dołączono jako dowód rzeczowy do akt wszczę- 

tego dochodzenia. Na porzuconych papierach są widoczne ślady krwi. | 

Obaj zatrzymani nie ctcą ujawnić swych prawdziwych nazwisk i jedynie zezna- 

li, że przybyli z Mińska w celu.. odwiedzenia krewnych, których miejsca zamieszka- 
ia bliżej nie mogą określić. (c) 

Bolszewicy ostrzelali własny samolot 
Onegdaj o zmroku w pobliżu linji gr: 

sowiecki zdążający w kierunku naszego te 
anicznej w rejonie Drui szybował samolot 
rytorjum. 

f W chwili gdy lecący dość nisko samolot zauważyła graniczna straż sowiecka 
poczęła strzelać gęstym ogniem z karabinów maszynowych i po chwili zmusiła go do 
lądowania na pobliskie pola. 

W czasie przymusowego lądowania aparat został uszkodzony kulami, wywinął 

nagle kozła, opadł na ziemię powodując wybuch zbiornika z benzyną i pożar. Lotni= 

cy jakoby zostali uratowani. 
Dlaczego bolszewicy ostrzeliwali własny samolot, pozostaje zagadką. 
Jedynie zachodzi przypuszczenie, że 

ki za g 
zatrzymanie zbiegów. (c) 

udali się oni w podróż z zamiarem uciecz= 
ranicę. Gdy ucieczkę zauważono zaalarmowano posterunki graniczne polecając 

  

Niezwykła omylka 
Szturm do domu żyda, który „dopuścił się mordu 

rytual nego“ 

Wczoraj w nocy mieszkańcy ulicy Wileńskiej w Nowej Wiłejce zostali zaalarmo- 
wani krzykami jakie rozlegały się koło domu niejakiego Ginsburga zamieszkującego 

przy 2 ulicy w posesji Nr 14. 
lom żyda był otoczony przez tłum mężczyzn i kobiet, którzy głośno domagali się 

otwarcia i oddania dziewczyny, którą Ginsburg zabrał na „macę”. 

- Dopiero nad ranem zaprzestano szturmu, bowiem okazało się, że dziewczyna, 

której tak usilnie domagano się sama zgłosiła się przed mieszkanie Ginsburga wy- 

jaśniając, że zaszła omyłka i że nikt jej nie porywał. 
Ginsburg od dłuższego czasu zatrudniał u siebie w charakterze przychodzącej 

służącej, 19-letniqą Wandę M. zamieszkałą w pobliżu N.-Wiłejki. 
M. zwykle wieczorem udawała się do domu lecz krytycznego dnia odwiedziw- 

szy koleżankę żabawiła u niej do północy i nie chcąc wracać sama do domu o tak 
późnej porze zdecydowała się na przenoco| wanie u przyjaciółki. 

Rodzina powzięła podejrzenie, że została porwana na „macę* i wiedząc, že pra- 
cowała u żyda przypuszczała, że tylko on 

Zbudzony Ginsbur, 
że dziewczyna wyszła, mi 

nie otwierając drzwi, 
mo to rodzina nie wierząc jego zapewnieniom wezwała oko- 

mógł tego dokonać. 
gdyż obawiał się najścia, tłumaczył, 

licznych mieszkańców i otoczyła cały dom. * 
Jedynie mocnym zamkom w drzwiach Ginsburg zawdzięcza, że nie dokonano 

mad nim samorządu. (c) 

Groźne pożary na prowincji 
Wczoraj nad ranem w miejscowości Wielkie Łotwy pod Lachowicra- 

mi wybuchł wielki pożar, który mimo rozpaczliwej akcji ratowniczej znisz- 

czył 32 domy mieszkalne oraz przeszło 100 budynków gospodarskich 

wraz z inwentarzem żywym i martwym i zbiorami. 
Na wieść o pożarze na miejsce 

we z sąsiednich Lachowicz, Derewna, 
nieszczęścia pośpieszyły straże ognio- 
Raczkanow i Puszkowców, które na* 

chmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. 
Mimo zbiorowej akcji tylko niektórzy domy położone na krań: 

<ach udało się uratować od zniszczenia. Straty wyrządzone požarem sięga- 

ią 400 tysięcy złotych. 
Na miejsce pożaru przybyły miejscowe władze, które przystąpiły do 

planowego rozmieszczania pogorzelców. Powołany został komitet niesienia 

pomocy-poszkodowanym, który z miejsca przystąpił do zbierania ofiar 
dla najbardziej potrzebujących. 

Wojewoda nowogródzki wyasygnował na ten cel 500 złotych i ponad- 

to wszczął starania przyznania pogorzelcom pożyczki w wysokości 5 tysię: 
cy złotych. 

W parę godzin po tem niemniej groźny pożar wybuchł we wsi 

Ostrejki również pod Lachowiczami, gdze pastwą płomieni padło kilkanaś- 
cie zabudowań, powodując straty około 30 tysięcy złotych. 

Również z Miadzioła nadeszła wiadomość, że w pobliskiej wsi Wiszu- 
' ny pożar zniszczył zabudowania należące do 9 tamtejszych gospodarzy.4 

Straty wynoszą 45 tysięcy złotych. Wszystkie 
powodu nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. (c) 

te pożary powstały z 

  

„HELIOS — KINO DŹWIĘKOWE! 
W dniach najbliższych 

z ekranu . 

polskich 
Kino — „kielios* nabyło prawo 

Uslyszycie 

największych przebojów dźwiękowych: 

„Splewający Błazen*— (Sonny Boj) i „Spłewak Jazzbandu* 
` „ z wszechšwiatowej stawy Al. Jolsonem, „Błałe Cienie" i t. d. 

SZCZEGÓŁY 

Pierwszy Polski Film DZWIĘKOWO -ŚPIEWNY i MÓWIONY 

„Moralność Pani Oulskie]" . 
plg dramatu GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 

OTWARCIE SEZONU! 

głosy  najwybitniejszych B 
artystów. : 
monopolowe wyšwietlania nast, 

NASTĄPIĄ. 

  

człowiek w zgodnej współpracy zdo 
byli się na szczyt piękna i harmonii. 
Zatrzymujemy samochód by .przez 
chwilkę wchłaniać ten niezrównany wi 
dok. Po chwili jesteśmy w Poselstwie. 

Posła ani charge d'affaires nie ma 
w tej chwili. Oficjalna prezentacja i 
przedstawienie listów polecających, w 
które mię zaopatrzyła Warszawa, od- 
kładam do następnego, za miesiąc dłuż 
szego pobytu. Poznaję bardzo sympa” 

' tycznego sekretarza, p. Bojarskiego. 
- Listów niema. 

; Czas na obiad. Pan Buchweitz 
uprzejmie do siebie mię nań zaprasza. 

я o obiedzie odwozi mię do biura 
 Chargeurs Renis, Polak, p. Buchwitz 
nego. Dowiaduję sie že statek 0 5ej 
ma ruszyć dalej. Ledwie został mi czas 
na wizytę u fryzjera, parę drobnych 
zakupów i wprost na Światowid. Że- 
gnamy się. 

_ Po drodze na przystani w straga- 
nie kupuję dwa ogromne ananasy. ko- 
sztują po jednym millereisie, czyli po 
95 groszy sztuka. Pierre, garson I kla- 
Sy na Światowidzie do obiadu mi je 
dobrze zamrozi. 

Po chwili. jestem na pokładzie. Ła” 
_ dowanie węgla skończone. Załoga zaję 
— 1а jest zbieraniem brezentów ochronych 

- którymi zasłonięte były spacery na po- 
kładzie, drzwi i okna . jeszcze urzęd* 

różnych dykasteryj u drabiny o 

   
    

  cy 
« & . . R 
ir mś z oficerami statku rozmawiają. 

e ostatnie do wyjazdu przygotowania 
trwają dość długo. Zanim nas holow- 

_ nik od wybrzeża „odkleił* ; na własne 
porzucił siły zapadł zmrok. Teraz się 
Gopiero ogrom miasta i bogactwo jego 

ję ‚ 

oświetlenia uwidoczniło. Ulica nad 
brzeżna, drobnym fragmentem . którzi, 
zachwycałem się przed paru godzina” 
mi, ciągnie się na 22 kilometry długo: 
Ści, a teraz rzęsistem swem  oświetle- 
niem wydłuża się przed nami w kształ 
cie węża. Koniec jej miniemy za go 
dzinę. Patrzę pod siebie. Woda dzio- 
bem statku rozpruta na dwie syme- 
tryczne rozdziela się fale. 

Każda z nich w pewnem od Ścian 
statku oddaleniu pieni się trochę na 
swym grzbiecie, i wreszcie spada na 
gładką powierzchnię. W tym monien 
cie przez kilkanaście sekund grzebień 
fali i rozproszona po upadku piana 
świecą fosforescencją zielonkawą... ]e- 
dyne to na świecie miejsce, mówi ko- 
mendant, w którem zjawisko to do ta- 
kiej dochodzi intensywności. — Mija 
my znowu ową „Głowę cukru”, ulica 
nadbrzeżna wciąż niezliczonemi swemi 
latarniami nam towarzyszy. Mijamy 
głowę olbrzyma w pewnem miejscu 
zatracającą orli nos Ludwika XII. Kon 
czą się wreszcie latarnie. Lecz luna 
nad miastem świecąca aż w późną noc 
zdaleka nam będzie widoczną. 

Ciepło, spokój, cisza. Po chwili z 
pokładu klasy Ill wznosić się zaczyna 
początkowo pojedyńczy, nieśmiały, po” 
tem głośny. i trochę rzewny głos. To 
kilkunastu młodych emigrantów  za- 
siadłszy w koło, śpiewa: „„Rozkwitały 
pęki białych róż”... Ė Ь 

Szymon Meysztowicz, 
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PIĄTEK * 
DZIŚ 

Izydora 
Jutro 

Wincentego 

* Wschód sł. g. 5 m. 6 
Zachód sł. g. 6 m, 14 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 3 — 1V. 1930 r. 

Ciśnienie | 
średnie w mm | 768 

Tem tura | a; 
suk 2 
Temperatura najwyżsra: - 39C. 

Temperatura najniższa: — 3°С. 

Opad w milimetsach: 0,2 

Wiatr — 
grzeważający 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
wzrost. 

Uwagi: pochmurno, rano śnieg, 

) Wschodni į 

  

KOŚCIELNA 

— Rekolekcje. Związek Rodzin Katolic- 
kich w. Wilnie zawiadamia, iż w dniu 3, 4 i 

5 kwietnia rb. godz. 7 m. 30 wieczorem w 

kaplicy Chrystusa Króła (obok kościoła św. 

Ignacego) odbędą się rekolekcje dla rodzi 

ców oraz dorosłych członków rodzin. Konfe 
rencje rekolekcyjne wygłosi ks. kan. Stani- 

„ sław Miłkowski. 

— Katolickiego Związku Polek 
przypomina, że 4 kwietnia jako w pierwszy 
piątek miesiąca odbędzie się w Kaplicy Ser- 

ca Eucharystycznego (Mickiewicza 19 — 2) 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu od 
g. 4.30 do 7.30 w. zakończona błogosławień 
stwem Przen. Sakramentu. 

— (k) Święcenia subdjakonatu. Dnia 5 
kwietnia w Bazylice metropolitalnej JE arcy 
biskup metropolita wiłeński Romu ald  Jał 
brzykowski udzieli święceń subdjakonatu dla 
alumnów 5 go kursu teologji, którzy obecnie 
odbywają odpowiednie rekolekcje przed świę 
ceniami. 

URZĘDOWA 

— (y) Podziękowanie p. Marszałka Pił- 
'0 za życzenia imieninowe. Marsza- 

łek Józef Piłsudski przesłał w uniu wczoraj: 
szym za pośrednictwem sekretarjatu OSODŁ 

stego podziękowanie p. wojewodzie Raczkie- 
wiczowi Oraz na jego ręce wszystkim 050- 
bom i instytucjom, które za pośrednictwem 
wojewody złożyli Panu Marszałkowi życze 
nia z okazji Jego Imienin. Pan Marszałek wy 

raził specjalne podziękowanie pp.. starostom 

za życzenia przesłane w imieniu ludności po- 

wiatów woj. wileńskiego oraz dyrektorowi 

Kolei Państwowych za serdeczne życzenia 
wiłeńskich kolejarzy. Specjalnie miłą była 
Panu Marszałkowi depesza dzieci wileń- 
skich, zgromadzonych w dniu 19 marca na 
zabawie dziecięcej w sali miejskiej. 

— (y) Najbliższe posiedzenie Rady Woje 
wódzkiej. W dniu 10 maja pod przewodni 
ctwem wojewody Wi. Raczkiewicza  odbę- 
dzie się w Urzędzie Wojewódzkim zwyczaj- 
ne posiedzenie Rady wojewódzkiej, poświę 
cone zagadnieniom gospodarczym. 

WOJSKOWA. - 

— (y) Zmiany personalne w garnizonie 
woj. wileńskiego. Zarządzeniem Min. Spraw 
Wojskowych zwoinieni zostali z zajmowa- 
nych stanowisk: kpt. Cholewo Józef 86 pp., 

wyznaczeni na stanowisko obwodowych ko- 

mendantów p.w. mjr. Zaucha Stanisław w 1 
ppleg., kpt. Adamczyk Władysław. w 6 ppleg 
kpt. Sosnkowski Stefan w 85 pp.; na stano 
wisko dowódcy szwadronu zapasowego: rot 

, Supko Józef w 23 p. uł.; 
Cierpi cki Z. w 4 p.uł,na stanowisko kwa. 
temistrza: mjr. Błaszczyk Edward w 3 dak., 
mjr. Lanka J. Z. w 3 pac. 

Ponadto przeniesieni zostali: mjr. Stopa 
z PKU Wilno - miasto do PKU Końskie na 
stanowisko komendanta, por.: ligiewicz Piotr 
z 6 ppleg — do PKU Wieluń na stan. refe- 
renta mjr. Kuryłowicza Michała z l ppłeg. 
do 84 pp. na stan. kwatermistrza, por. Fran 
cki ]. z 5 ppleg. do 1 p czołgów, mjr Fiel- 
dorf na stan. kwatermistrza 1 ppleg. mjr. 
Czemika S. z 3 pac do 1 pac., mjr. Susz 
czyfskiego H. z 3 pac do 10 pac., mjr. We- 
reszczyński A. z 1.pap łeg. do 1 gr. art., 
mjr. dr. Pióro z 4 p. ul. do 3 Szpit. Okr, 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (y) Zatarg szewców chrześcijańskich 
z kupcami żydami. Z powodu nieprzestrze- 
gania cennika podpisanego swego czasu 
rzez Chrz. Zw. Zawodowy szewców oraz 
ww. Kupców Żydów przemysłu skórzanego 

powstało szereg konfliktów. Dla złagodzenia 
Sytuacji wszczęto pertraktacje jednak nie da- 
ły one pozytywnego wyniku gdyż przedsta 
wiciele Żw. Kupców zydów zerwali je na po- 
siedzeniu w dniu 1 bm. w łokalu Inspekcji 
Pracy. Przedstawiciele ci oświadczyli wręcz, 
że nie akceptują obecnie cennika, podpisa- 
nego w 1928 r. 

Takie stanowisko wygląda jak gdyby ho- 
ńorowanie ustalonych zobowiązań  (względ- 
nie cen) nie leży w obowiązku kupców. 

Z uwagi na to, że zatarg ten może do- 
prowadzić do strajku Chrz. Zw. Zaw. Szew 
ców zwołuje w dn. 6 bm. organizacyjne ze- 
branie szewców obstalunkowych (0 godz. 
Je Metropolitalna 1) a w dniu 7 bm. o- 
gólne zebranie wszystkich szewców (o go 
dzinie 6 pp. Metropolitalna 1). 

  

SZKOLNA. 
‚ — (y) Samowystatczalność w szkołach. 
Kuratorjum okręgu szkolnego otrzymało 0- 
kėlnik Min. WR ; OP zakazujący nabywa” 
nia tych zagranicznych pomocy szkolnych, 

które są w fabrykach krajowych. 
„Mimisterjum p. owiadomiło również kura- 

torjum o zamiarze wydania szeregu popular 
nych książek dla młodzieży, traktujących o 
gospodarce krajowej i ekonomii. 

Akcją propagandy wyrobów krajowych 
ma być objęte cale szkolnictwo na terenie 
Rzplitej. 

а 4 UNIWERSYTECKA 
Energo" - RD EC 
‚ — Nowy: kierawnik Bibljoteki Uniwetsy- 

teckiej. Dnia 2 kwietnia 1930 r. w Smugle- 
wiczowskiej Sali Uniwersyteckiej  Bibljoteki 
Publicznej Jego Magnificencja ksiądz rektor 
USB prof. dr. Czesław Falkowski dokonał w 
asystencji sekretarza Uniwersytetu W. Horo- 
szkiewiczówny oraz w obecności całego gro 
na bibljotekarzy z kustoszem Stan. Lisow 
skim na czele przekazania kierownictwa bi- 
bljoteki z rąk ustępującego dyrektora dr. Ste 
fana Rygla nowomianowanemu kierowniko- 
wi dr. Adamowi Łysakowskiemu. 

„Pan dyrektor Rygiel j uż od czerwca ub. 
r. jest dyrektorem Bibljoteki Uniwersyteckiej 
w. Warszawie, a w Wilnie pozostaje nadal 
kierownikiem bibłjoteki Państwowej im. 
Wrėblewskich. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Z sodalicji jańskiej. Dn. 5 kwiet- 
nia w sobotę, odbędzie się o godz. 7 w. w 
Sali Śniadeckich Uniwersytetu Stefana Bato 
rego organizowany przez Wileńskie Sodalicje 
Marjańskie odczyt (z obrazami šwietinemi). 
Prof. M. Limanowskiego p.t. „Cudowne obra 
zy Matki Boskiej w Polsce*. Bilety w cenie 
od 20 gr. do 3 zł. przy wejściu. Dochód na 
cele społeczne. 

— Studjum katokicko - społeczne. Piąty 
z kołei referat z cyklu „Studjum Katolicko- 
Spolec zne“ na temat „Dobry Katolik — do- 
bry patrjota* wygłosi pan prof. dr. Stanisław 
Cywiński w. niedzielę dnia 6 bm. o godz. 1 
pp. w dużej sali Chrześcijańskiego Domu Lu- 
dowego, przy ul. Metropolitalnej 1. Wstęp 
dla inteligencji wolny. 

— (k) Z£brańia Organizacyj katolickich. 
Zebranie Stowarzyszenia Żywego Różańca 
(kółko żeńskie) parafji ostrobramskiej odbę- 
dzie się w niedzielę 6 kwietnia zaraz po Sl- 
mie. 

Zebranie Ligi Katolickiej mężów odbędzie 
się PROSI zaraz po sumie. Na zebraniach 
przewodniczy ks. Józef Wojczunas. 

— (k) Žebranią Konierencyj Tercjar- 
skich parafji ostrobramskiej odbędzie się w 
w miedziełę 6 kwietnia o godz. 5 pp. w sali 
parafjalnej. 

O godz. 5.30 w sali paraiji ostrobram- 
skiej odbędzie się odczyt o encyklice papie. 
skiej „Rerum Novarum*. 

RÓŻNE 

— (a) Sprawa przepustek rolnych 
w pasie granicznym. Władze nasze po- 
rozumiały ię z odnośnemi czynnikami 
litewskiemi w sprawie unormowania 
sposobów wydawania przepustek rol 
nych w okresie wiosennym mieszkań 
com pasa granicznego, których grunta 
znajdują się po obu stronach granicy. 

Z powodu nieodpowiedniego  roz- 
graniczenia okoliczni chłopi muszą rok 
rocznie czynić starania o pozwolenie 
przechodzenia granicy w celu. uprawy 
gruntów, a następnie uprzątnięcia zbio 
rów. 

Litwini w zasadzie zgodzili się z 
żądaniem uregulowania tej sprawy w 
zależności od możliwości terenowych. 

W celu należytego omówienia tych 
spraw w drugiej połowie bieżącego 
miesiąca odbędą się lokalne konferen- 
cje graniczne na odcinkach: Wiżajny 
Troki, Niemenczyn i Kołtyniany. 

83 (y) Kary za brudy w p Starosta 
grodzki ukarał Abla Misona (Ponarska 3) za 
utrzymanie w stanie antysanitarnym składu 
mięsa przeznaczonego dla wojska grzywną w 
wysokości 100 zł. z zamianą w razie nieścią- 
galności na 14 dni aresztu. 

— Kwesta na schronisko  nieuleczałnie 
chorych: W dniu 6 kwietnia odbędzie się 
kwesta na schronisko nieuleczalnie chorych 

Zarząd ma nadzieję, że ofiarność publiczna 
nie zawiedzie na cel tak pełen miłości bli 
źniego, jakim jest pomoc najbardziej nie- 
szczęśliwym 1  upośledzonym, skazanym 
rzez nieuleczalną chorobę ma męczarnie do 
ońca życia. Niechaj ofiara na tych najnie- 

szczęśliwszych złożona, chociaż w części ich 
cierpienie ziagodzi. 

— (y) Dlaczego mieliśmy zawieję 
śnieżną. Stare przysłowie ludowe głosi: 
„kwiecień — plecień, bo przeplata: tro 
chę zimy, trochę lata*. I rzeczywiście 
w roku bieżącym po stosunkowo łagod 
nej zimie i b. ciepłych ostatnich dniach 
marca mieliśmy 2 bm. zawieję śnieżną. 
Nie groźną wprawdzie, ałe jednak za” 
wieję. 

Jak wyjaśnili meteorolodzy opady 
śnieżne spowodowane zostały chłodne 
imi masami powietrza, ciągnącemi @ш- 
żą powietrzną falą z nad Rosji północ 
nej, gdzie panuje silny obszar wyżu ba 
rometrycznego. 

W tym samym czasie od zachodu 
dotarł do Polski niż powietrzny idący 
z nad Atlantyku. 

Spotkanie się tych dwuch przeciw” 
nych prądów powietrznych masy chłod 
nej z masą ciepłą powietrza spowodo- 
wały opady śnieżne w Wileńszczyźnie. 

Za kilka dni będziemy znów mieli, 
jak twierdzi PIM, pogodę słoneczną. 
Czas by już, gdyż jak wiemy w kwiet- 
niu roslinność budzi się ze snu zimo- 
wego. Leszczyny, osiki, brzozy zakwi- 
tają już w kwiet niu, a pod koniec mie- 
siąca ukazują się pierwsze liście drzew 
później kwitnących jak brzoza, dąb li- 
pa. 3 

— Podziękowanie. Zarząd Związku Pracy 
Obywatelskiej Kobiet niniejszem składa Pa- 
nu Wojewodzie serdeczne podziękowanie za 
łaskawe udzielenie małej sali w Pałacu na 
wystawę kilimów artystycznych. | 

— Podziękowanie. Serdeczną wdzięcz- 
ność wyrażam J. W. P. Janowi ht. Tyszkie- 
wiczowi za ofiarę 100 zł. na Żłobek im. Ma- 
ryi. Jadwiga Bre nsztejnowa. 

"TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Dziś A 
raz trzeci porywająca sztuką L. Franka „Ka- 
rol i Anna", ilustrująca z całą dokładnością 
i grozą przeżycia w okresie wielkiej wojny 
światowej. Głośna ta sztuka będąca ostatnią 
nowością scen europejskich odniosta na na- 
szej scenie wielki sukces SE W ro 
łach głównych wystąpią: p. Hanna Ceranka, 
R. Wasilewski i T. Białeszczyński. .Opraco 
wanie reżyserskie dyr. Zelwėrowicza, 

„= Teatr miejski Lutnia, Dziś grana bę- 
dzie w dalszym ciągu krotochwila młodego 
autora polskiego W. Smólskiego „Błędny bo 
kser“. Krotochwiła ta odźwierciadłająca ży- 
cie akademickiej miodzieży zyskała ogólny po 
klask i uznanie zarówno publiczności jak i 
prasy. Na czele świetnie zgranego zespołu 
występuje w jednej z rół głównych dyr. A. 

Zelwerowicz. › 

pierwszy film dźwiękowy śpiewno-mówiący p. t. 

UPĄADŁY ANIOŁ 
w dniach najbliższych w k'no-teatrze „„Hołływcodć, 

E 9 
m : 

a SĄDÓW 

POTWORNY SAMOSĄD POWAŚNIONYCH 
KREWNIAKÓW. 

Okrutny bywa chłop w swem zapamięta- 

niu kiedy w grę wchodzi sprawa podziału 
majątkowego. Siekiera, drąg albo kamień 

przydróżny często bywają wówczas  argu- 

mentem najbardziej przekonywującym i na 
nic się zdały surowe kary nakładane przez 
Sądy, ani obawa przed przeciwnikiem. Wszy 
stko stawia się na kartę w obronie* ziemi lub 
chudoby. 

Mieszkańcy wsi Berecze Maksym i Ale- 
ksy Bodgusi byli w stanie wojny z ktewnia 
kiem swoim Piotrem Bogdusem. Przyczyną 
tej wojny był niezałatwiony podział sporne- 
go kawałka łąki. Procesować się nie mieli za 
co, a pogodzić nie było komu. Ot i przyczy 
na aby zapałać do siebie nienawiścią. 

Bracia postanowili zgładzić znienawidzo 
nego przeciwnika. Uknuto iście  szatański 
plan. Kiedy Piotr poszedł do lasu bracia za 
częli go śledzić i w momencie przechodzenia 
przez głuchy wąwóz napadli ofiarę. ; 

Ogłuszonego uderzeniem drąga przywią 

zali następnie do drzewa. . 
Rozpoczęła się narada. Trzeba go zabić, 

mówił jeden. Niech umiera z głodu, zapro- 
ponował drugi i ten projekt został zrealizo- 
wany. : 

Dia uniemożliwienia związanemu ucieczki 
napastnicy odrąbali mu rękę poczem zbiegli 
obiwszy go na pożegnanie kijami. + 

Rano nazajutrz nieprzytomnego z bólu i 
upływu krwi Bogdusa znalazły przechodzące 
lasem kobiety. с 

Sprawa wyszła ńa jaw. Niedoszli morder 
cy zostali aresztowani i przekazani sądowi. 
Po pewnym czasie sprawą znalazła się na 
wokandzie Sąd Okręgowego który skazał 
obu na rok więzienia. Sąd apelacyjny złago 
dził jeszcze tą karę. (у) 

— „Krakowiacy i Górale". Jutro w sobo- 
tę po cenach najniższych na przedstawieniu 
popołudniowem w teatrze na Pohulance u- 
każe się barwna opera narodowa „Krakowia 
cy i Górale”. Przedstawienie to przeznaczo- 

ne dla młodzieży i najszerszych warstw pu- 

bliczności. 
— Niedzielf* przedstawienia popołudnio. 

we. W nadchodzącą niedzielę odbędą się w 

obu Teatrach Miejskich przedstawienia po- 

południowe po cenach zniżonych. W teatrze 
na Pohulance sensacyjna sztuka: amerykań- 
ska „Broadway“, w teatrze Lutnia komedja Z 
życia Kresów Wschodnich „Miłość czy pięść” 

— Wy: Jerzego Leszczyńskiego. W 
przyszłym tygodniu rozpoczynają się w Te- 
atrze miejskim występy znakomitego arty 
sty scen warszawskich Jerzego Leszczyńskie 
go. Ulubieniec publiczności wystąpi w świet 
nej komedji W. Rapackiego „Czarujący eme- 
ryt". Przygotowania do wystawienia tej Sztu rze 
ki odbywają się codziennie pod reżyserją K. 
Wyrwicz Wichrowskiego. Pierwszy występ 
odbędzie się w Środę najbliższą 9 bm. Kasa 
zamawiań rozpoczęła już sprzedaż biletów na 
3 przedstawienia. у 

— Występ K. Krukowskiego w  Lutni, 
Znakomity artysta teatru Qui pro quo niezró 
wnany w swych oryginalnych humorysty— 
cznych kreacjach Kazimierz Krukowski wy 
stąpi raz jeden w Teatrze Lutnia we wtorek 
najbliższy. 8 bm. w otoczeniu wybitnych sil 
warszawskich: Z. Pienińskiej ($piew), M. Ka 
mińskiej i S. Cywińskiego (balet), A. Rapac- 
kiego (piosenki). Pozostate bilety do naby- 
cia w kasie zamawiań. 

— Najbliższe kortcerty Wil. Tow. Filhar- 
moni . W czwartek 10 bm. w teatrze 
na Pohulance odbędzie się koncert Stowarzy 
szenia Miłośników dawnej muzyki z War- 
szawy. W środę 23 bm. w teatrze Lutnia od- 
będzie się ostatni koncert znakomitego piani 
sty Claudio Arrau. Bilety w kasie zamawiań. 

— Wyjazd Teatru Wileńskiego do Grod. 
na. Zespół teatru wileńskiego wystawia w 
Grodnie w poniedziałek najbliższy nieśmier- 
telną komedję  „Dożywocie* poprzedzoną 
przemówieniem dyr. A. Zelwerowicza, 

ydowski astyturt Muzyczny (W. Po. 
hulanka 18). Jutro w sobotę 5 kwietnia od- 
będzie się w Sali Instytutu korcert uczniów 
i uczennic poświęcony utworom Antona Ru 
binsztejna (z okazji 100 letniego urodz.) W 
programie koncert fortepianowy D-moil 
g-dur, trio (fortepian, skrzypce i wiolonczeła) 
2 odsł. opery „Demon“ Barkarola, etiudy, ar 
je oper „Neron“, „Demon“ i in. 

rzed rozpoczęciem koncertu prof. instyt. 
dr. Cymbler wygłosi odczyt o twórczości j 
działalności A. G. Rubinsztejna, 

Początek o godz. 8. w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Holiywood — Danra pod maską. 
Lux — Zdobywca serc. z 
Światowid — Niedorostek 
Heijos — Biały kapitan 
Wanda — Władca Sachary. 
Kino miejskie — W ogniu į potokach 
krwi. 

* Płecadilly — Szfakiem hańby. 
Sport — „Pragnę twolą byč“ 

Ognisko E Adjutant. 

WYPADKI 3 KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w doby. W czasie 
od 2 do 3 bm. do godziny 9 rano zanotowa 
no w Wilnie różnych wypadków 46. W tej 
liczbie było kradzieży 6, zakłóceń spokoju pu 
blicznego i nadużycia alkoholu 17, przekro- 
czeń administrącyjnych 15. 

— (c) Co możę spotkać przechodnia na 
Й j . Nocy wczorajszej +z przecho 

dzącym ulicą Kolejową 21 letnim Witoldem 
Samosionkiem (Horodelska 10) synem właści 
ciela sklepu spożywczego wszczął awanturę 
jakiś pijany osobnik. 

Napadnięty począł się bronić co tak dale 
ce rozwścieczyło pijaka że wydobył rewol 
wer i oddał strzał raniąc chłopca w nogę. “ 

Na krzyk rannego za sprawcą strzału 
wszczęto pościg i wkrótce go ujęto. 

W komisarjacie okazało się że zatrzyma” 
nym jest Franciszek Charabato zamieszkały 
Pe. ulicy Subocz 48. 
„lRannym zaopiekował się lekarz Pogoto- 

wia Ratunkowego i po nałożeniu opatrunku 
odwiózł go do Szpitala żydowskiego. 

‚ — (c) Samobójqzyni, która sama wzywa 
pomocy: Wczoraj w dzień do 4-go komisar 
jatu policji zgłosiła się jakaś kobieta z powia 
domieniem, że przy ulicy Chocimskiej 57 zda 
rzył się wypadek samobójstwa i że należy 
tam wysłać pogotowie. 
„Pod wskazany adres udał się  natych- 

miast policjant a jednocześnie wezwano le 
karza. 

„ Gdy spytano o samobójczynię, okaz ało 
się, że od godziny bawi ona w mieście. Do- 
piero po dobrej chwili do mieszkania wpadła 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

Tego jeszcze nie było 
Tego jeszcze naprawdę nie było. Jak Wil 

no — Wilnem, jak świat — światem o ni > 
czem podobnem nie słyszano. 

Czego nasze instytucje, uprawnione do 
wymierzania podatków, wykoncypować nie 
potrafią? 

Toż to dyplomy, dyplomy uznania za pe 
dobną pomysłowość wydawać trzeba. 

Aż dziwo! Premij nikt nie daje, nagród 
nie wypłaca, a nasze urzędy na głowie stają 
ze skóry wyłażą, aby „należytości* ściągać 

Czyż nie szkoda, że talenty się marnują, 
że pomysłowość ludzka oceny nie znajduje? 

Któż to znowu taki gorliwy jest w stara 
niach o gotówkę? A któżby, jeśli nie Magi 
strat? 

Leży przedemną „dokumencik*: „Wezwa 
nie“ pana sekwestratora miejskiego z datą 
30. III. 1930 r. nr. ks. bierczej 7132, skierówa 
ne do p. St. G. zamieszkałej przy ul. Turgieł- 
skiej numer... mniejsza o numer. 

Chodzi o kwotę zł. 108 gr. 40, o którą 
p. sekwestrator ma pretensję do adresatki z 
tytułu zwrotu kosztów utrzymania jej dzie 
cka w zakładzie opiekuńczym w Czarnym 
Borze. у 

Sama przez się taka pretensja  niczem 
zdr, ożnem nie jest. Cóż w tem dziwnego, że 
ktoś ulokował dziecko w ochronie i nie pła* 
ci za nie, wbrew zobowiązania? 

Tu jednak chodzi o coś innego. Chodzi 
o to, że inicjały dłużniczki są: St. G., jnicjały 
a T do której pretensje skierowano są: 

t. H. 
Jest to drobiazg formalny, który mógłby 

się okazać łatwym do obalenia, ale są i inne 
momenty istotniejsze. 

Oto przedewszystkiem data urodzenia 
dziecka i miejsce jego przyjścia na świat, 
są w sprzeczności z odpowiedniemi okresami 
w życiu pani St. H. 

ziecko urodziło się w r. 1920 w Rosji 
a p. St. H. w tym czasie zamieszkiwała w 
Wilnie. Trudno jest, nawet w dobie wyna 
lazków, którą przeżywamy, znależć odpo 
wiedź na pytanie w jaki sposób matka prze- 
bywająca w Wilnie może na Świat wydać 
dziecko, przypuśćmy, w Samarze i nie tylko 
w Samarze, ale choćby w N. Wilejce. 3 

Pozatem jest jeszcze įedna okolicznošč, 
mianowicie p. St. H. jest osobą bezdzietną 
i taką w ciągu całego swego życia była. 

Sam fakt narzucenia komuś dziecka nie 
byłby tak ra żącym. Mogła przecież zajść ©- 
myłka. Ale tu zachodzi nowa okoliczność. 

Oto panią St. H. trapi Magistrat bynaj- 
mniej nie od 30 marca rb. Niepokojenie jej 
omyłkami magistrackiemi trwa już bez mała 
od roku. 

Od zeszłej wiosny zaczęli nawiedzać p. 
St. H. urzędnicy magistraccy t.zw. „wywia 
dami“. 

Było ich razem sześć. Te szešč wywia- 
dów ustaliły niezbicie, że St. H. nie jest mat- 
ką dziecka przebywającego w Czarnym Bo. 

1 teraz dopiero w pełnym świetle widzimy 
bałagan m'ejski. Po sześciu wywiadach, po 
ustaleniu że p. H. nie ma dziecka, żąda się | 
od niej uregulowania rachunku. 

Tego już za wiele. P. St. H. poszła do 
Magistratu (była tam zresztą już nie raz w 
tej sprawie). Powiedziano jej, że musi złożyć 
podanie odwoławcze. Za podanie pewno bę 
dzie musiała wnieść opłatę kancelaryjną (też 
wydatek nie z jej winy powstały) a gdy wyj 
dzie, zadow olona, że wreszcie ze ke w 
drękami skończyła, któż może zaręczyć, że 
za dni kilka nie zawita na Turgielską „Jego 
Dostojność pan sekwestrator*, tym razem, 
dla opisania mebli? - 

Podobna przygoda, jak p. St. H. może 
spotkać każdego z nas, wilnian. Doszliśmy 
w systemie śruby podatkowej do absurdów. 

rzeba na to krzyknąć donośnie, A 
nośniej: hola, panowie! 

<CEWECTOZCZOESTEANITOWE"CIZORROSRRORO 

kobieta ta sama, która meldowała w komi- 
sarjacie o wypadku i zamknąwszy się w są 
siednim pokoju przyłożyła do ust flaszkę z 
esencją octową. 3 

Gdy przybyło Pogotowie Ratunkowe de- 
speratka. wchodziła do mieszkania. 

Oryginalną samobójczynię którą się oka 
zała 27 letnia Teresa Wiszniewska ulokowa- 
no w szpitalu Sawicz. Niechcąc na serjo tar 
gnąć się na życie Wiszniewska zgóry zamó 
wiła pomoc lekarską by b yć natychmiast u- 
ratowaną. 

— (c) jeszcze jedna „opętana ' 
dłabła. Wczoraj rano w powiatu brastawskie- 
go przywieziono do Wilna niejaką Annę Ma 
kuć, która” zdradza objawy jakiejś  nieustalo 
nej choroby. Sąsiedzi ze wsi wmówiłi mężo 
wi chorejiż zostałą ona „opętana” przez dja 
bła i że należy ją natychmiast wieźć do Wił- 
na w celu odprawienia nad nią modłów. 

W Wilnie Makiić odrazu skierował się do 
jednego z kościołów gdzie mu jednak wytłó 
maczono że najlepiej zrobi jeśli skieruje się 
razem z żoną do zakładu psychjatrycznego. | 

— (c) Usiłowariie samobólstwa. W dniu 
26 bm. bawiący chwilowo w Wilnie Emiljan 
Tolstoj mieszkaniec wsi Saczki powiatu bra 
sławskiego zatruł się w celach samobójczych 
większą dozą spirytusu skażonego. Tolstoj 
był jeszcze na tyle przytomny, że dobrnął 
do szpitala żydowskiego i poprosił o udzie- - 
lenie mu pomocy. Stan samobójcy jest bar- 
dzo ciężki. 

— (c) Nie udało się. Policja zatrzymała 
Antoninę Daniec (Wiłkomierska 54) która u- 
kradła Konstantemu Czerniakiewiczowi (Po 
lowa 4) 75 zł. gotówką i zużyła je na cele 
osobiste. 

© — (c) Włamanie do Wczoraj w 
nocy dokonano włamania do sklepu z mię 
sem Chany Gorzenis przy. ul. Szopena 6. 
Złodzieje wynieśli znączny zapas towarów 0- 
raz gotówkę. Poszkodowana straty swe oce 
nia na 500 zł. 

— (c) Kradzież w szatni: Antoniemu Go 
chniewskiemu mieszkańcowi Wołkowyska 
(Szosowa 14) w szatni autobusowej przy, uł. 
Słowackiego 2 skradziono fu tro czarne war 
tości 300 zł. 

—(c) Okradzenie toru wyści igowego. Ze 
składów toru wyścigowego w Pośpieszce zgi 
nęły deski które następnie odnalazły się u ra 
zimierza Durko mieszkańca wsi Pilinnele gm. 
mickuńskiej. 
‚ — (c) Zatrzymanie oszusta W ubiegłą 
środę wieczorem na dworcu kolejowym Z0- 
stał ujęty b. kupiec warszawski 
ski poszukiwany od dłuższego czasu przez Są | 
dy aj za dokonanie całego szeregu 0 * 
szustw. 

- BFIARY, 
Uczenice VIII ki. gimnazjum 

Najśw. Rodziny na dom Dzieciątka 
a S.S. 

S. Szarytek zł. 125. 
ezus S. 

    As   

ulf Lubel- + | 
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SPORY 
MAKABI NIE JEDZIE DO WARSZAWY. 

  

Jak się dowiadujemy wyjazd drużyny pił- 
karskiej Makabi do Warszawy celem rozegra 
nia meczu z Legją został odroczony ponie 
waż Legja gościć będzie u siebie jedną z czo 
łowych drużyn czeskich. ^ 

Następny termin nie został jeszcze ustalo- 

ny. (y) 
Z FRONTU LIGOWEGO. PIERWSZY 

MECZ WILEŃSKI. LEKKOATLECI W BIE- 
GACH WIOSENNYCH. 

Druga niedziela ligowa znów przyniosła 
niespodzianki. Pierwszą j największą jest zwy 
ciestwo benjaminka — LTSG nad mistrzem 
Wartą w stosunku 3:2. ' 

Młodzi ligowcy przeciwstawili technice i 
rutynie miebylejaką ambicję. Trzy celne strza 
iy Herbstreicha zapewniły im zwycięstwo. 

Drugą niespodzianką było zwycięstwo Po 
lonji nad Cracovią 1:0. Wosła pokonała pe- 
wnie Warszawiankę 3:1. 

„Pozatem w spotkaniach towarzyskich Gar 
barnia dała sobie radę z Wawelem (8:2), 
Czami z Lechją (3:0) a Pogoń zremisowała 
z Hasnoneją (1:1). 

W Wilnie pierwszy mecz wiosenny roze 
grany przez Makabi i Ognisko przyniósł zwy 
cięstwo Makabi w stosunku 2:1, mimo, że 
grała ona bez Birnbacha i Szwarca. Ogni- 
sko uzyskało honorową bramkę z karnego. 
Mecz nie można zaliczyć do ciekawych co 
zresztą jest zrozumiałe ze względu na wio- 
snę i brak treningu drużyn. 

W całej Polsce lekkoatleci rozpoczęli już 
pracę czego dowodem szereg biegów na prze 
iaj. 

W Warszawie na terenie CJFW zorgani 
-zował okręg warszawski dwa biegi. W biegu 
na dystansie 3.500 «mtr. zwyciężył Kusociń- 
ski (Warszawianka) bijąc 29 współzawodni- 
ków. W biegu pań (1000 metr.) zwyciężyła 
Wencelówna (Skra). Startowało siedem pań. 

W Łodzi Rusek (Skra) wygrał bieg robotni 
czy (1500 mtr.) we Lwowie Sąwaryn (Po 
goń), w Królewskiej Hucie odbyły się cztery 
biegi W Wilnie dotychczas cicho. (y). 

"WIOSENNE WYŚCIGI KONNE. 

Termin tegorocznego sezonu wio” 
sennego wyścigów konnych na Po- 
śpieszce wyznaczony został na okres 
od 11 maja do 1 czerwca, a program 

przewiduje osiem dni gonitw, oraz kon 
kurs hippičzny pan. У 

jak można wywnioskować z nade 
słanych już zapisów będziemy mieli w 
tym roku ponad 60 koni, z których już 
dwadzieścia sprowadzono do Wilna. 

Prócz stajeń znanych już z lat ubie” 
słych zobaczymy konie 1 p. uł. K.O.P. 
(konie te mają już przyjść.we wtorek) 
oraz innych stajni. 

Ogólna suma nagród wyznaczo- 
mych dla zwycięzców wynosi 65 tys. 
słotych. W programie umieszczony 
został wielki steeple hase armji o па` 
grodę 10.000 zł. i nagrodę honorową, 
sonitwą włościańska oraz  loteryjna. 
fotalizator zapowiada szereg inowacyj 

*dla zapewnieinia wygody publiczności. 
Jak widać ze wszystkiego, wiosen- 

ne wyścigi zapowiadają się b. dobrze, 
zresztą sami przekonamy się o tem 
wkrótce. (y) 

„IEPRZYJEMNA ALE POPŁATNA PRZY. 
GODA ZBYSZKA CYGANIEWICZA. 

Mistrza nad mistrze w walce zapaśniczej 
Zbyszka Cyganiewicza spotkała niedawno 
nieprzyjemność, którą, jednak w rezultacie 
została załatwiona pomyślnie. _ 

jedno z wydawnictw amerykańskich w 
artykule o teorji ewolucji zamieściło obok 
portretu goryla portret Zbyszka Cyganiewicza 
wywołując tem zestawieniem obrażliwy dla 
mistrza efekt. 

Poszkodowany skierował sprawę do są- 
du o obrazę w druku. Sąd po rozpoznaniu 
sprawy orzekł, że umięszczenie obu podo- 
bizn nie mogło być przypadkowe it uczy. 
nione było z wyrażną intencją ośmieszenia 
znanego i zasłużonego zapaśnika, który zo- 
stał w ten sposób pokrzywdzony. 

Jednocześnie sąd zasądził na rzecz Cyga 
aiewicza odszkodowanie w sumie. 240 tys. 
dolarów. 

„ Wątpliwem jest aby mistrz Cyganiewicz 
miał jeszcze urazę do wspomnianego wyda- 
wnictwa. / (y) 

RADJO 
Piątek, dnia 4 kwietnia 1930 r. 

11.58—12,5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka popularna w wyk. 

orkiestry Polskiego Radja. 1. Beethoven — 
uwert „Egmont“. 2. Raff „Cavatina*. 3. Mi- 
cheli — „Serenada pocałunków”. 4. Kreisier 

" „Pieśń milosna“. 5. Borodin — „W“ klaszto - 
rze”. 6. Ralf — „Balet transcendentalny". 

13.10—13.20: Komunikat meteorologicz- 
ny z Warszawy. 

15—15.20: Transm. z Warszawy. Od- 
czyt dla maturzystów: „Humanizm* (prof. 
Z. Denter). 

16.40—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka lekka z restaur. „Po 

ionja“ w, Wilnie. 
17.15—17.40: Audycja dła dzieci „Cu 

downy ksiąžę“ Oskara Wilde'a w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 

2 17.45—18.45: Koncert populamy 1. 
Klaudja Ottowicz-Stańska (sopran) jerzy 
Kropiwnicki (akomp.). Pieśni kompozyto- 
rów rosyjskich oraz płyty gramofon. forte 
pian. 1. Audycja gramofonowa: 1. Brahms 
— walc z opery 39—15 oraz 2. Chopina — 
Mazurek a-moll op. 67—4 wyk. F. Kreisler 
(skrz.) 3. Chopina „Kołysanka* wyk. I. 
Friedman (fort.) Hl.-Recital Klaudji Ottowicz- 
Stańskiej: 1. Czerepnin — „Jesiein“, „Tak 
bym ciebie całowała", 2. Greczaninow — 
„Wiezien“ „Kołysanka* 3, Glier — „Kiedy 
kocha". „O gdyby smutek mój”. „Lada“, 
„Stowiki“ 4. Rimskij-Korsakow — „Nad mo- 
rze”, „Gdy kocha słowik* 5. Rachmaninow 
— Zmartwychwstał Pan*, „Tak mi smutno" 
„Wysepka*, „Wiosna idzie*. III. Dalszy ciąg 
audycji gramofon. 4. Buk — Moment ze sui 
ty op. 21 wyk. I. Friedman (fort.), 5, de 
Falla — Andaluza* wyk. van Barentren 
(fort.), Verdi Liszt: fant. na tematy z op. 
„Rigolleto wyk. A. Corlot (fort.) 

18.45—19.10: A. Bohdziewicz” „Wycho 
wawcze i społeczne znaczenie transm. z 
życia”. 

19.10—19.40: Audycja poetycka. Utwo- 
ry własne przeczyta Jerzy Wyszomirski. . 

19.40—20.5: Program na sobotę, sygnał 
czasu i rozmaitości. 

20.5—23: Transm. z Warszawy. Poga 
danka muzyczna, koncert symfoniczny: w 
progr. 1. Berlicz — uwert. „Benvenute Celli 
ai“, Mozait — symfonja g-moll, Prokofjew 
— Suita Beethoven —' VII symfonia a-dur, 
oraz komunikaty. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak a ndpowiedzialny Witold Woydyłło. 

CEAY.-W  WLILENIE 
z dnia 1 kwietnia rb. 

Ziemiopłody: pszenica 33 — 34, żyto 203 
— 241, jęczmień ma kaszę 20 — 20,5. browa 
rowy 21 — 22, owies 19 — 20, gryka 25— 
—930, wyka 29 — 30, otręby pszenne 17 — 
18, żytnie 13 — 15, ziemniaki 7 — 8, maku- 
chy Iniane 35 — 36, słonecznikowe 25 — 26. 
Tendencja wyczekująca. Dowóz dostateczny, 
zapotrzebowanie słabe. 

_ Mąka: pszeńna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. ł 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, peczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek, 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone P 
600 ży 650, solone 500 — 550, 

Drób: kury 6 — 8 zt. za sztukę, kurczę- 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 zł. 

Nasiona: koniczyna czerwona 180, bia. 
ła 250, szwedzka 250, łubin, seradela 25—26 

Len: Len włókno surowe I gat. 18—20 
zł. za pud, len trzepany 26—27 zł. za pud. 
Siemię iniane o czystości 87.5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 

B 440. 
. Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 

biała 100 — 120, kaktótle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
= „490, szczupaki žywe 550 — 600, śnięte 
350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 
„z, 400, wąsacze żywe 500 — 550, śnięte 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 
— 3.80, śnięte 2.50 — 2.80, stynka 1.70—200 
płocie 2.00 — 2.20, drobne 86—1.00. 

Zakład Pasów 1 bandaży Leczniczych 
Jeanólie” Mickiewicza 22. Poleca 

” najnowsze modele otrzy- 
mane z Paryża do ostatniej mody 
obcisłych sukien bardzo wygodne. 
Pasy lecznicze gumowe. Pasy po 
operacjach brzusznych, oraz pasy do 
stanu odmiennego. Pończochy gu- 

mowe lecznicze. or | 

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dn. 3. 4. 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88. Holandja 
358,20 — 359,10 — 357,30. Londyn 43,38— 
43,38 — 43,39 — 43,27. Nowy York 8,807— 
8,927 — 8,887. Paryż 34,91 — 35.00 
34,82: Szwajcarja 172,70 — 173,13 — 172,27 
Wiedeń 125,72 — 126,03 — 125,41. Włochy 
46,75 — 46,87 — 46,63. 

   

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 123,25. Premjowa 
dolarowa 73 — 74. 5 proc. konwersyjna 
55,10 — 50. 5 proc. kolejowa 49,75. 8 proc. 
L.Z.B.G.K. B.R., obl. BGK 94, te same 7 
roc 3,25. 8 proc. L.Z. T-wa Kred przem 

Pol. 81,75. 7 proc. ziemskie dolarowe 75. 
4% proc. ziemskie 54.50 — 55,25. 5 proc. 
warszawskie 58,20 8 proc. warszawskie 77— 
78. 8 proc. Łodzi 69,75. — 70,50. 10 proc. 
Siedlec 80. 

   
    

  

Akcje: 

Bank dyskontowy 115. B. Polski 165,50. 
B. T-w Spół dzielcz. (500 zł.) 400. B. Zw. 
Spółek Zarobk. 78,50. Siła i Światło 90 — 
93 — 92. Firley 35. Węgiel 53,50. Lilpop 25 
Starachowice 21. Haberbusch 106. 

ВНО ВЛа й 
ECW TAC J A 

Dnia 25 kwietnia 1930 r. o godz. 9-eį 
rano w magazynie konfiskacyjnym Urzędu 
Celnego w Wilnie (Stacja towarowa) odbę 
dzie się sprzedaż w drodze publicznej licy- 
tacji: 

kg. 187 — Tkanin jedwabnych, 
» 17 — Tkanin półjedwabnych, + 
% 15 — Koronek jedwabnych, 
„ 17 — Pasmaterji jedwabnej, 
„ 48 —Szali Ijonskich jedwabnych 

„” 16 — Firanek, ® 
„ 90 — wyrobów gumowych, 
„ 13 — pończoch jedwabnych 

# „ 165 — Harmonijek ustnych, 
‚ 38 — Pudru, 

„ 198 — Wyrobów nožowniczych, 
„, HI — Skór futrzanych  wypra- 

wionych i t. p. wyrobów zagranicznych ja- 
koteż i krajowych. 

‚  /Powar nie sprzedany w dniu 25 kwiet 
nia 1930 r. zostanie ponownie wystawiony 
na licytację w dniu 15 maja 1930 r. 
Wilno, dnia 1 kwietnia 1930. r. 

Naczelnik urzędu I. Linczewski insp. cełny 
1285—2 
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DŁAŚZCZE i KURTKI 
| NIEPRZEMAKALNE   

^ 

  

Od dnia 2 do 4 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 
SAŁA MIĘJSKA 

Dram*t w 10 aktach z bohaterskich walk o niepodległość, W rolach głównych. 
Leo Hansen, Anna Lutś i irena Nómik. Nad program: 1) LASY—SKARBNICA POLSKI w 1 akcie. 
2) REPUBLIKA DZIECIĘCA Komedją w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

ul. Ostrobramska 5. 

"Następny program: „DOLORES*. 

i potokach krwi 
Rudolf Klein, 

Pocz. seans. od g. 4. 

ч— 

  

xno-rearR pis АМА POD RASKĄ Wspaniały dramat doby obecnej. 

Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Szątańskie orgje i t. d. 
Reżyserja Role główne 

WILHELMA THIELE kreują; 
Specjalna lustracją muzyczna. 

„HOLLYWOGD" 
Mickiewicza 22. 

Włodzimierz Gajdarow, Oita Pailo, ARLETTE MARCHAL, 
HENRYK GEORGE. 

Honorowe bilety na premierę nieważne. 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 1 10.25 w. 

  

Kino-Teatr 

HELIOS" 35 
Wileńska 38. 

RONALD COLMAN w wielkim 
dramacie erotycznym AŁY RAPITAN 

Mistrzowska grz! Sensacyjno-erotyczna treść. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

* 

Dziś! Przebój sezonu! Urocza para kochanków zachwycająca LILY DAMITA i ulubieniec kobiet 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 

Dzis! Najnowsze arcydziełc! Pieśń 
o miłości! Kwiat północy! „p' t. 

RÓW i DOLI DAVIS. 

„WŁADCA SACHARY““ 
W»ruszający erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu Białych Niewolnic. W rol. gł. WŁODZIMIERZ GAJDA- 

  

  

Tel. 14-81, 

Kino Kol. Dziś i dni następnych zuperfilm kinematografji światowej. Obraz, który poruszył świat 
OGNISKO” (Zamach na cara) 12 aktów. Dramat miłosny 

у adjutanta cara. W rolach głównych: mistrz ekra- „ADJUTA Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca 
kolejowego). 

Fortepiany i Pianina fabryki A. 
Najwyższe odznaczenia w kraju i zagranicą 

Polski JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, J. 
Polski Dr. HLONDOWI, de Król: Dworu Rumuńskiego, 

u BRWAUUDKABEBUWAZZOBAM AM! Eaanama 

Licytacja. 
Dnia 9 kwietnia 1930 r. o godzinie 9-ej rano w maga- 

zynie konfiskacyjnym Urzędu Celnego w Wilnie stacja To- 
warowa) zostanie sprzedane w drodze publicznej licytacji 
kg. 3.350 rodzynek i kg. 1.485 cukru. 

Towar niesprzedany w dniu 9 kwietnia r. b., zostanie 
ponownie wystawiony na licytację dnia 10 kwietnia o 
godz. 9-ej rano. 

Wilno, dnia 1 kwietnia 1930 r. 
Naczelnik Urzędu I. Minczewski 

lnspektor Celny. 
JA) NU JAI NS 7        
  

D-H. K. RYMKIEWVICZ 
Wilno, Mickiewicza 9 
Otrzymano w wielkim wyborze: 

CERATY stołowe i meblowe najnowsze rysunki] 
LINOLEUM prawdziwy korkowy i chodniki rozmaite. 

Już nadszedł nowy transport letnich na gumie 
PANTOFLI bardzo ELEGANCKICH 

Ceny fabryczne 

| 
2021-00) 

   

   

                      

     

   

  

    

  

ORZESZEK GEEKTOYS ZOT AKONEZY RZE: 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

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

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 kwietnie 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, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO” i „DELCO*. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu odbywa się na 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
miczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. oficerów i p. p. 
urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. 
Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzami- 
nów bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 
informacyj udziela sekretarjat kursów codziennie od 
godz. 12-ej do 18-ej, przy ul. Holendernia 12. Tel. 13-30. 
„Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 

chodów iciągówek rolniczych. 9pzi—1     

  

PIANINA I FORTEPIANY 
Światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma) 

nic Aopoinėas z firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska w. niemiecia 3 m.6 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

+ 
HUTA SZKLĄNA „„YEITRUĄ 

Wilno, ul. Krakowska 41 
wyrabia wszelkiego BUTELKI do wina 

rodzaju 

oraz „KRONEN-KORK* i inne 
REUZOEZRKE   

BE NEDAKASUZCUZZNUNNASEZUZAKONESESKASUSSSUZENENES 

Fabryka A. Drygas m. in. dostarczyła instrumenta: 1-mu Marszałkowi 
E. Kardynałowi i Prymasowi 

zentacyjnej Rady Ministrów w Warszawie i t. d. 

K. DĄBROWSKA, Wilno. ul. Niemiecka 3, m. 6. 
Na składzie wielki wybór krajowych i zagranicznych instrumentów. 
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) МЕО gozreno żre doóroci 
u GŁOWINSKIEGO 

i Polecamy różne nowości sezonowe 
w blawatach i gaianterji, oraz poń- 

czochy i skarpetki modne. 

DRYGAS 
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Aimezerka šiaialowska 
oraz Gabinet Kosme- E” 
tyczny usuwa zmar 
szczki, piegi, wągry, 
łupieś, brodawki, ku. 
rzajki, wypadanie wło” 
sów. Mickiewicza 46. 

ASEAN, 
RB Kosmelyka GA i 

Wzzzzń BSAATAM Najpiękniejsze 
zaejemiacj Kosze. К | IP 
Vi Leni BAPASAU 

Mickiewicza 31 m. 4. 
Urndę kobiecą kon- 

serwuje, dosko- 

we wszystkich aptekach i 
skłądach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, B, PARKA. 

    

   

wane na 

Uwaga! — WILEŃSKA 27. 

у nu IWAN MOZŻUCHIN, oraz przepiękna CAR- 
MEN BONI. Początek seansów o godz. 5, w niedziele o godz. 4. 
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MELODJE są nagry- 
płytach 

„Parlophon*. Katalogi 
wysyłamy bezpłatnie ‚ 
po nadesłaniu znacze, 

NI spożywczo-ty= ka pocztowego. „Pol- 
[7 tonioxy dobrze ska Plyta“ Warszawa, | 

я ю jący, 12 lat Marszałkowska 104-3. nali, odświeża, usuwa PTOSPErUjĄCY, w jednym ręku, w 8SZI—£ 
jejń skazy i _ braki pierwszoszędnym = 

Różne sumy 
kosadamy do ulo- 

Owania na dobrą 
miejską hipotekę 
D. H.-K. „Zachętą* 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. = 

Darmo 

Masaż twarzy i ciała 
panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i łu- 
pież. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g: 10—8. 

W. Z. P. 43. 

punkcie do sprzeda- 
nia z powodu cho- 
roby właściciela Do- 
wiedzieć się:  B uro 
Reklamowe  Garbar- 
ska 1. 29Z1—Z 

Z powodu й 
ННАЙ aj kiai „a się jadalny pokój, 
aci Amerykzńaki: „Parlophon* 

  

Ured KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy. 
Regulącje i trwałe 

najlepszych 
i plyt 
wysyła 

oraz inne meble, ul. po OE a 
|. Jasińskiego 15—1,Ka pocztowego „Pol- 
1 i z 4—6,ska Płyta" Warszawa, EZM oprócz _ niedziel i Marszałkowska 104.3. 

Leczniczej  „CEDJB* czwartków. —! mamaznuwi śwoŚ 
i niewiczow 

eika 1 
ej. 

va ii BTVAEWATE ZGU 
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pe 

Ę ? 0 5 AB Y d BAWATAM DY 
£ nufrego 

Na święta 

P. K. 
na imi 

nn rocznik 1902, 
Poszukuje — najpiękniejszym _ po- waźnia się. 

posady gońca chłopak darkiem są parlopho- 
lat 15 sierota. Ukof- ny i gramofony Z 
czył 5 klas szkoły firmy „Polska Płyta" tożsamości 
powszechnej. Wiado- Warszawa,  Marszał- nia 
mość w adm. „Słowa”. kowska 104—3. Kata- serja „D“, 

m Iopi Galo M nade- na imię 
o zka - а, Pomocnik slaniu znac: pocz- Kowzani 

towego. 
gospodarski  poszu- 

kuje pracy na wikt EEEE 
Iub Diskai z i 
szenia do adm. „Sło- м 

i Nekrologi, Załątwia na 

ogłoszenia, |070 dosod- 

  

gubiony 

  

Holszańskiej, 
ważnia się. 

wa” pod „Pomocnik*. 

B hOKAŁE PÓŹNE a ОР Вре 
'-_'„"" reklamy |biiro Roklamówe 
РОМ umebiówany + do qe [Ste Grabowskiego wygodami, mogą być SŁOWA й 
obiady, wydaje się „ w WILNIE. 

RÓ Połowa 23 Ido wszy” | ia m. 24. Oglądzć od stkich pism, | ska 1 tel. 82 
—6-ej. —0 

  

МОТОСУКЫЕ 

MRLŻY- DAWID 
WiLNO 

ui. Mickiewicza 24 

Zakład części zamiennych i 
Tel. 401 

  

ul. Kalwaryjska 6. 

warszfafy     
  

© :MODEL 1930 ROKU 

514 
TORPEDO DOL. 1275 

KARETA DOL. 1400 

WILNO 
ul, Mickiewicza 24 

Zakod części zamiennych 
i warsztaty 

Tel. 401 ul. Kalwaryjska 6,.       
BP >   

FISK 
OPONY I DĘTKI 

ul. Mickiewicza 24. 

WiINO u. Kalwaryjska 6. 
TEL. 401. 

Time to Re-tirę 
Get a FISK 

TRADE MARK REG. U. $, PAT, ORF] 
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ROEE M НАНО СОИ 
gubioną książkę 
wojskową, pk 
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Drukarnia „Wy ławnictwo Wileńskie' Kwaszelna 23. 
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