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To się dzieje obecnie w Rosji a co 

słusznie przykuwa uwagę całego świa 

ta — nie jest bynajmniej symptomatem 

rozkładu łub nastania anarchji, lecz wy 

nikiem konsekwentnie - przeprowadza- 

nej polityki sowieckiej. 

Lenin świadomie oszczędzał wieś, 

odkładając ne później, po zrealizowa” 
niu innych zamierzeń, socjalistyczną 

rekonstrukcję rolnictwa. Panoszący się 

za życia jego bojowy ‹ kominizm, 

przejawiający się w  sporadycz- 

nem mordowaniu bogatszych  chło- 

pów "i zajmowaniu ich / mie 

f nia, powodowany był przedewszyst- 

kiem potrzebą zabezpieczenia środków 

spożywczych dla armji, robotników i 

członków partji komunistycznej. Była 

to akcja dorywcza, nieplanowa. Chłop, 

__ wzbogacony podczas rewolucji zawdzię 

! czając grabieżam i wysokim cenom 
па produkty rolne tak poszukiwane 

przez głodną ludność  burżuazyjną 

miast, chłop nawykły do mordów, da 

których nie mniej przyłożył ręki niż ro 

botnik w owym czasie kiedy przyszedł 

„dzień zaplaty“ — nie przejmował się 

zbytnio na widok ekspedycyj rekwizy- 

cyjnych lub karnych i odczuwał na- 

wet pewną satys fakcję, że ktoś z po: 

śród jego braci, zwłaszcza bogatszych, 

stanie się nędzarzem lub padnie od ku 

4 JL Zresztą odegrywał tu rolę i moment 

psychologiczny: świadomość, że wła- 
j dza odbiera przywłaszczone. Hasło 

„grab“ nagrablennoje“ mialo dwa kon- 

ce. Pozatem przy akcji bezplanowej za- 

wsze istniały dwie ewentualności: omi- 

— ną — albo uda się ukryć. -4 
Dlatego tež podczas rządow Lenina 

wieś zachowywała się neutralnie i z pe 

wną obojętnością wobec systemu so. 
wieckiego. Wyczekiwała. Próby wcią” 
gniecia jej w wir walk antybolszewic- 
kich stale zawodziły. 

Lenin miał rację ograniczając nara 

zie terenowo i klasowo odcinek przebur 
dowy ustroju socjalnego.  Włościanin 

  

syt grabieży nie wchodził w grę jako | 
czynnik państwowy i społeczny wobec 

systemu sowieckiego. Inaczej — Z ro- 
botnikiem i żołnierzem. Te dwie war: 

- stwy składały się rzeczywiście z tych, 

kto nie ma nic do stracenia a wszyst 

ko do zdobycia. Dano im uprawnienia, 

które upajały, karmiono wizją zdoby- 
*_ cia świata, która nasycała ich puste žo 

łądki, do obłędnej nienawiści potęgo- 

"wano uczucie wrogie wobec każdego 

posiadającego jakąś wartość nie  tyl- 

ko materjalną ale i moralną. i 

Instynkt człowieka pierwotnego wy 

Korzystany został z nadzwyczajną per 

fekcją, znajomością psychiki niewolni- 

ka i świadomoś cią cełów. Gdy ro- 
botnikowi i żołnierzowi dłużyć się za- 

czął czas w oczekiwaniu kiedy świat 

padnie u jego stóp, gdy szemrać za- 

częto, że głód zbyt doskwiera, że ręce 

opadają od nadmiernej pracy, że pra- 

wo wolnego człowieka jest jedynie pra 

wem posłuchu wobec zleceń i rozkazów 

partji koń. — wówczas zaswistał bat. 

Roobtnik rosyjski, ten „klasowo u- 

świadomiony*  pioner  wszechświato- 
wej rewolucji socjalnej, wolny od 
„przesądów* zaszczepianych przez pra 

„ Wo.i religię, domniemany pan na ru- 
ginach świata burżuazyjnego, robotnik 
w imieniu którego przemawiają Sowie- 

ty nawołując robotników innych 

- państw do wstępowania w ślady robot 

nika rosyjskiego — ten robotnik kor- 
nie zniżył swe plecy niewolnika pod ra- 

zy zadawane przez międzynarodowych 
żądnych władzy opryszków. Los żołnie 
*га w armji sowieckiej był identyczny 
—- z tą tylko różnicą, że tu siłą rzeczy 

Sprawie aprowizacji nadaje się większą 

wagę. Dziś robotnik i żołnierz — po- 
wolne narzędzie w rękach bolszewic- 
kich, narzędzie które nie tylko zadaje 
tortury ale je i przeżywa samo. 

) : „Gdy władza bolszewicka, po wy- 

tępieniu klas posiadających i wogóle 

elementu mieszczańskiego i. arystokra: 

tycznego, ubezwładniła klasę robotni- 

czą a wśród krasnoarmiejców zaprowa 

dziła taką dyscyplinę, która wyklucza 
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| Tam, gdzie szatan ws 
zapewnia bezwzględne posłuszeństwo, 

— przyszła kolej na włościan, na rea- stępowaniu rządu bolszewickiego 

lizację postulatu, że „nie oportunistycz- odniesieniu do zagadnienia socjalizacji 

na współpraca z chłopstwem, lecz je- rolnictwa. Bojowy komu nizm na wsi, 

go pauperyzacją jest właściwą drogą który przechodził różne fązy ewolucji 

zrujnowane zależnie od nastawienia polityki 

chłopstwo będzie mniej oporne wobec com k dierewnie"*, wzmógł się na si- 
łach i zyskał na „ide owości'', na usta- 

do socjalizmu, ponieważ 

socjalizacji rolnictwa. 

Opłata poczto uiszczonyj ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie ZARA mie zwraca. Adminietra- 

DUKSZTY — Bufet kolejowy. 

GRODNO — 

KLECK — sklep „iedność”. 
5. Miatesid, 

  

nadesłane milimetr 59 

rozmieszczenia ogioszet. 

Odtąd datuje się planowość w po- 

w 

  
„li- 

zgarnia „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Makaonriuspo. 

GŁĘBOKIE — ul Zamkowa, W. Władzimierow. 
ięgasnia T-wą „Suci*, 

KORODZIE] —- Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński, 
IWIENIEC —- skiep tytoniowy 5. Zwierzyński, 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „fłuck”. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

  

gamis lazwiuskiego,   RARAROWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaczik. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, K: 
BIENIAKONIE, — Buteć Koieżowy. | NOGWOGRODEK — Kiosk St. Michaisiiego. 
BRASLAW — Malą; T-wa » N. SWIECIANY — Księgarnes T-wa „Huch“, 

OSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK —- Księgarnia 2 olska — St. Bednarski. 
POSTAWY -— Księgarnia Polskiej Macierzy 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Rach*, 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9. N. Tarasiejski 

  

wicza 13, 

JKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milisnetrowy jecdnoszpaitowy na strome <-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikuty 
gr. Kronika reklamowa miiraetr 60 gr. Weutmerach świąteczi 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoczenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. 

  

nów chłopów. Zadanie wprost giganty 

czne, przerastające najbujniejszą  fan- 

  

duże pole do popisu ze względu na roz tazję. A jednak władze bolszewickie od 

ległe przestrzenie i liczebność warst zadania tego nie odstąpiły. Zaczęła się 

wy żyjącej z rolnictwa. Na 160 miljo niesłychana w dziejach ludzkości mar: 

nów ludności w Rosji około 128 milj. tyrologja: chłopów. bardziej . bogatych 

: 

ECHA STOLICY 
Siosunki między Polskąa Rmeryką 

pogłębiają się 

WARSZAWA. 3.IV Pat. We środę 
wieczorem odbyły się walne zebrania 
dwóch pokrewnych organizacyj spo- 
łecznych: Towarzystwa Polsko-Amery- | 

kańskiego i _ Amerykańsko-Polskiej 
lzby Handlowej. 

Na pierwszem przewodniczył p. 

Lubomirski, na drugiem p. Motnow- 
ski. 4 

Ze sprawozdań widać bylo, že 

stosunki między Polską i Ameryką 
pogłębiają się, zarówno pod  wzglę- 
dem kulturalnym, jak i gospodarczym. 
Z samej statystyki prac i przedsię- 
wzięć tych organizacyj należy stwier- 

dzić, że są one jednemi z  ważniej- 

szych czynników zbliżenia się między 
obu krajami i narodami. 

Szczególniejszą wydajnością może 
się poszczyczyć akcja lzby Handlowej, 
która, w związku z kryzysem gospo- 
darczym, naszym i Stanów _ Zjedno- 
czonych, musjała się nie w jednem 
ograniczyć. Żywotność tych organiza: 
cyj opiera się głównie na żywem 
oddaniu się im p. prezesa Kotnow- 
skiego oraz zgodnej współpracy obu 
zarządów tych instytucyj. 

Na zakończenie zebrań dokonano 
wszelką bodaj możliwość ro koszu i dop ełniających wyborów. 

Konferencja morska w Londynie 
Sprawy morskie w chmurach pesymizmu. Istnieje jednak 

odrobira nadziei 
LONDYN. 4. IV. PAT. Biuro Reutera komunikuje: Dotychczasowy 

optymizm co do spodziewanych wyników konierencji morskiej bardzo zna- 

cznie zmalał w ciągu dnia dnisiejszego. 
. Odrobinę nadziei przywiązuje jeszcze do 

przeprowadzić Briand z Mac Donaldem i Fendersonem. Dalsze rozmowy 

mają się odbyć w sobotę. Jest jeszcze nadzieja, że uda się zawrzeć pskt 

trzech mocarstw, natomiast o ile Ada © pakt 5-ciu mocarstw, to nadzieje 

na zawarcie takiego paktu są niewielkie. ' 

W związku ę SeasacZiAG(Ń wiadomościami dzisiejszych dzienników 

porannych o przebiegu ostatniej rozmowy pomiędzy Hendersonem a Gran- 

dim, oŚwiadczają, że wiadomości te są bardzo przesadzone. 

Ostry protest Grandiego 

LONDYN. 4.IV. Pat. Wczorajsza rozmowa ministrów Grandiego, Mac 

Donalda i Hendersona była wysoce dramatyczna. Grandi zaprotestował 

ostro przeciwko rokowaniom francusko:angielskim w sprawie interpretacji 

art. 16 paktu Ligi Narodów, twierdząc, że rokowania ' te prowadzone być 

powinny z udziałem Niemiec w Genewie, nie zaś w Londynie, nie mają 

bowiem nic wspólnego z kwestją rozbrojenia na morzu, W każdym razie 

prowadzenie tych rokowań przez dwóch członków Rady z pominięciem 

dwóch innych obecnych jest, zdaniem Grandiego, niedopuszczalne: 

Na zaproszenie Mac Donalda do wzięcia udziału w finalizacji formu- 

ły, Grandi odpowiedział odmownie, podając jako powód, że Włochy nie 

zgodzą się na wzięcie udziału w rokowaniach finalistycznych z chwilą, gdy 

postawiono je wobec faktu dokonanego. 8 

W razie zawarcia paktu 4 mocarstw bez udzialu Włoch Grandi za- 

groził wyciągnięciem konsekwencyj na terenie Ligi Narodów i rewizją zo» 

bowiązań włoskich w traktacie locarneńskim. Stanowisko zajęte przez Gran- 

diego wywarło w kołach konferencji wrażenie deprymujące. 

EET IVEE NAT 
* 

rozmów jakie dzisiaj ma 

2 ZA KORDONÓW 
Komgomolcy zydowsty demonstrują 
Organizacje młodzieży komunistycznej w 

Mińsku postanowiły, za wszelką cenę nie do. 
puścić do zaoppatrzerfia tamtejszych żydów w 

tradydyjrią „macę“, która w tysiącach kilo- 
gramach zostałą wyekspedjowana do Sowie. 

tów przez żydów zamieszkujących w Polsge. 

W. pierwszym rzędzie została wyałesjona 

uchwała protestująca a następnie  urządzo- 

no demonstrhcję, „antymacową* podczas 
której grupy komsomolców wznosili wrogie 

okrzyki przeciwko tym, którzy utrzymują 

kontakt z Polską. Demon$tr anci udali się 

przed gmach, komisacjatu aprowizacji doma 

gając się koniiskaty nadęsłanej do Mińska 

mąki paschalnej na rzecz kolektywów. 

Według nadeszłych do Wilna wiadomości 
trańsporty, magy przeznaczonė do miast ten. 

tralnej Rosji zpstały zupełnie niepczekiwanie 
zatrzymane na stacji w Mińsku. (©) 

Poselstwo St. Zjednoczonych w Kownie 

KOWNO. 4.1V. Pat. Kwestja utwo- 
rzenia w Kownie poselstwa Stanów 

  

Zjednoczonych A. P. została defini- 
tywnie rozstrzygnięta. Charge d'affai< 
res został mianowany Fulerston. 

WOŁKOWYSK — 

"Rzeczypospolitej udzielił exequatur 

Księgarnia T-wa „Ruch“, 

KOKIA KITT MENTAI 

oraz 

ch oraz) z prowincji o 25 proc. drożej. 
(dministracja nie przyjmuje zasirzeżeń cn da 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zinieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

zechwładnie rządzi 
leniu linji postępowania. Niszczyć „bo- przypada na rolników. Należało dopro 

gatszych“ — stalo się zadaniem pro- wadzić do zubożenia około 100 miljo- 

gramowem, obowiązującem partyjnie. 

Dla wykonawców tego programu było 

(kułaków), mniej bogatych  (średnia- 

ków), wreszcie wszystkich coś posia- 

dających. Wygrywano ma instynktach 

nielicznej ,,krestjańskoj biednoty”, pa- 
sożytów wioskowych — przeciwstawia 

jąc im włościan pracujących tak jak ro 

botnikom przeciwstawiano mieszczań- 
stwo, burżuazję i arystokrację. 

Niszczenie dobrobytu na wsi usku 

teczniano bądź za pomocą doraźnych 

egzekucyj (konfiskaty mienia, depor- 

tacji względnie rozstrzelania) bądź ob- 

ciążenia podatkami oraz świadczeniami 

przy bardżo wysokich karach w razie 

ich nieuiszczenia. 

Obok reprodukujemy niezliczoną ilość! 

nakazów płatniczych za rok 1929 @о 

starczonych redakcji „Słowa* przez je- 

dnego z licznych uchodźców z Rosji 

w związku z prześladowaniem wtoš- 

cian i kolektywizacją rolnictwa, miano* 

wicie włościanina ]. Dołbika, właści 

ciela 14 dziesięcin w Mińszczyźnie 

(chutor Sienica, rejonu  Słuckiego). 

Czegož tu nie zobaczymy — świadcze 

nia na rzecz komitetu wzajemnej po” 

mocy wioskowej (trzy w ciągu roku 

na sumę 54 rubli), członkowski spis 

sielsowiecki na 18,45 rubli (5 proc. por 

datku dochodowego), podatek docho- 

dowy — 368,85 rubli, składka ubez- 

pieczeniowa — 38.19 rubli, „samoopo | 

datkowanie* — 115.94 i 50 rubli, nie- | 

wiadomo za co — 330 rubli „po posta” 

nowlenju sielskogo sowieta* i t.d. i td. | 

łącznie na sumę przeszło 1000 rubli. A | 

obok tego kary za niedostarczone w | 

czas zboże — raz w sumie 200, dru-, 
gi — sumie 800 rubli, przyczem jak 

widać z nakazów na dostarczenie wy- 

znaczony był termin jednodniowy. Ten 

że włościanin musiał ponadto dosta || 
czyć w ciągu roku 1929 — 120 pudów 

ewsa, 20 — jęczmienia, 25— wyki, 5 1 

— grochu, 5 koniczyny, 5 — Inu, 5— 

gryki, 15 łubinu, 3 — cebuli, 2 fasoli 

    

"1 400 pudów kartofli. : 

  

Proszę to wszystko przeliczyć na 

pieniądz obiegowy. Wartość czerwoń || 
ca (10 rubli) w rublach przedwojen- | 
nych wynosiła 1. 10. 1929 r. — 4.59 

rb. Czyli że włościanin posiadający w 

Sowietach 14 dziesięcin łącznie z kara“ 

mi, a nie licząc świadczeń w naturze, | 

musi rocznie opłacać tytułem  podat+ 

ków i świadczeń socjalnych przeszło | 

900 rubli: przedwojennych! 

Tak rząd sowiecki świadomie ni- 

szczył dobrobyt wsi, by przygotować 

ja do kolektywizacji i zdobywać srodki 
ra propagandę wszechświatowej rewo 

lucji, no i własne utrzymanie. i 

Dzieło zniszczenia widocznie  do- 

prowadzone zostało do końca skoro 
akcja kolektywizacji rolnictwa wszczę- | 

        

    
    

    

    

   

  

    

i bezwzględnością, jaką cechuje akcja 

prześladowań religijnych. 

Hej ty km'otku polski, co w hurtki 

się zrzeszasz, co pożądliwem okiem 

spoglądasz na tego co ma więcej niż ty | 

z pracy swych rąk, co posłuch dajesz 
emisarjuszowi bolszewickiemu, a na 

rządy „panów polskich* narzekasz, 2 

posłuchaj co opowiadają bracia twoi 

włościanie, uchodzący z tamtej błogo” 

tanem. Tertius. | 

Dzień Premiera Sławka 
WARSZAWA. 4.IV. Pat. Pan 

prerjer Walery Sławek przyjął dziś. 
przed południem ministra reform rol- 
nych p. Staniewicza. SEA 

O godz. 12 p. prezes Rady M- 
nistrów złożył wizytę nuncjuszowi pa: | 
pieskiemu msgr. Marmaggi, 20 

Konsul Peru w kodzi 
WARSZAWA. 4.!V. Pat. Prezydent 

  

   

       

   
   

    

    
   
   

    

      

Ludwikowi Rosenbergowi, konsułowi 
republiki Peru, na obszar wojewódz- 
twa łódzkiego z siedzibą w Łodzi. 

Uruchomienie linji Gdynia-Ryga 
Tallin-Helsingiors 

GDYNIA, 2—1V: PAT. Dnia 1 b. m. 
uruchomiona została regularna linja bal- 
tycka Żeglugi Polskiej Gdynia-Ryga-Tallin- 
Helsingfors, obsługiwana przez dwa_ statki 
„Chorzów* 1.350 dw. i „Tczew* 1.020 dw. 
Stątki te każdego pierwszego i piętnastego 
będą odchodziły z Gdyni. : 

X



SŁ O wo 
  

ECHA KRAJOWE 
  

Kobieta w szkolnicfwe puwszech- 
nem na wsi 

Nie w takiem matki nasze bałamuctwie 
żyły; 

Przędły, piekły pierniki, lub w krosien- 
kach szyły. 

( Ze starych szpargalow). 

Spór dotąd nie rozstrzygniony: czy ko- 
bieta filozofka, czy też rozsądna tyłko, od 
powiada przeznaczeniu swojemu i czy więk 
Szy jest użytek dla społeczności z kobiety, 
która pisze wiersze lub traktaty o fiłozofji, 
czy z tej, która pilnuje dzieci i gospodar- 
stwa? Jabym rozumiał, że chcąc otrzymać 
sąd pewny i gruntowny w tej mierze, trze» 
baby ustanowić trybunał z małżonków. Nim 
to jednak nastąpi, pozwolę sobie na pewne 
wnioski w tej „drażliwej* materji. Uważam 
bowiem, że ta kobieta majgodniejszą jest 
szacunku, która więcej obywateli dobrych 
wychowała dla kraju. Mam tu oczywiście 
na myśli kobiety, które poświęciły się cał 
kowicie powszechnemu nauczaniu i wycho- 
waniu młodej latorośli, na której spoczywa 
cała nasza przyszłość. 

Jest to jednak rozwiązanie zagadnienia 
zbyt ogólne, gdyż zmierzam tu do naszych 
spraw regjonalnych i należało mi dać tytuł 
nieco jnny: np. Kobieta w szkolnictwie pow- 
szechnem na wsi a Ziemie Wschodnie (czy 
coś w tym rodzaju). Mniejsza zresztą o ty 
tuł — grunt, to treść, więc zaczynam. 

Wiele mówi i pisze się u nas, że kobie- 
ty zajmują w szkolnictwie powszechnem aż 
80 proc., że element ten przeważnie napły- 
wowy, że objaw ten należy uważać za smut 
ny it. d. i t. d. Ponieważ zaś należę do 
tych, którzy to mówią i piszą i ponieważ 
chcę być zrozumiałym bez najmniejszego 
uszczerbku dla czci kobiet, które szanuję i 
cenię, przeto zagadnienie to nieco tu rozwi: 
winę. 

Żyjemy obecnie pod znakiem gwałtowne 
go przyrostu dzieci. (Jeśli mię pamięć nie 
zawodzi, Polska znajduje się na  drugiem, 
czy trzeciem miejscu na kuli ziemskiej, pod 
względem płodności). Potrzebna nam więc 
będzie ogromna, liczba nauczycieli. Skąd ich 
weźmiemy? Oto pytanie, które mocno nas 
zastanawia. Wiemy dobrze, że Kresy posia- 
dają zbyt skromną liczbę zakładów (semi. 
narjów) kształcenia nauczycieli, a mianowi 
cie: męskie seminarjum w Wilnie, Święcia- 
nach, Słonimie, Szczuczynie i Borunach (tyl 
ko trzy kursy, z braku lokalu, kandydaci na 
kurs czwarty i piąty jadą stale do Wilna!), 
żeńskie seminarjum — w Wilnie, Trokach, 
Słonimie (prywatne z prawami) i rozwojo- 
we dopiero (dwa kursy) w Nieświeżu. Sło 
wem, razem — siedem pełnych zakładów, 
ktėre nie są w stanie pokryć nawet w części 
zapotrzebowania normalnego, a cóż dopiero 
mówić o zwiększeniu etatów. Jakiż stąd 
wniosek? — Bardzo prosty: na zachodzie 
naszego kraju istnielą całe dziesiątki żeńskich 
seminarjów prywatnych, skąd siłą rzeczy 
czerpać będziemy kandydatki do ciężkiego 
zawodu nauczycielskiego. Bądźmy jednak 
lojalnymi i rozpatrzmy ten punkt bez naj- 
mniejszych uprzedzeń i jak już zaznaczyłem 
na wstępie, — bez najmniejszego uszczerb- 
ku dia płci niewieściej. 

Walory duszy kobiecej i większe przy 
wiązanie kobiety do macierzyństwa, šwiad- 
czą niezbicie, że jest ona materjałem lep- 
szym na stanowisko nauczycielskie, zwła 
szcza w szkole powszechnej, gdzie dziatwa 
że tak powiem — pieszczot macierzyńskich. 
potrzebuje jaknajwięcej, serca jaknajwięcej, 
Jest to jednak niestety, jedna tylko strona 
medalu, aczkolwiek może najważniejsza. 
Twarde zaś życie, ciężkie warunki, jakie 
właśnie panują u nas na ziemiach 'wschod- 
nich — każą nam mianować ludzi do naj- 
cięższych tych warunków przysposobionych. 
Czy ich znajdziemy z pośród elementu nie 
wieściego? W dodatku wychowanego w 
lepszych warunkach, w innem środowisku? 
— Oczywiście, że — mie. (O wyjątkach w 
tym wypadku nie mówię), U nas wszystkie 
dziedziny pracy społecznej są jeszcze w za- 
raniu rozwoju i wymagają łudzi czynu, dó 
czego właśnie niewiasty stworzone nie są. 
Mam tu na myśli: straż ogniową, przysposc- 
bienie wojskowe, wychowanie fizyczne, kół 
ka rolnicze į t. d. i t. d. W dodatku sprawy 
gospodarcze szkoły, (kołatania do gmin i t. 
d.) nawet bezpieczeństwo własnej osoby 
wymaga postaci męskiej, wszak jesteśmy 
świadkami bezczelnych napadów z kamienia 
mi podrostków na nauczycielki, co nie mia- 
łoby miejsca, gdyby w danej miejscowości 
uczył mężczyzn robny to na pozór, a 
powie ktoś także i śmieszny powód, lecz ja- 
bym tego nie potwierdził, powie znów ktoś 
— strzeszczając się, musimy nieść szeroko 
propagandę, by chłopcy špieszyli chętniej 
niż dotychczas do zakładów kształcenia nau 
czycieli i aby „zakładów tych było u nas 
znacznie więcej. Cieszy nas niezmiernie fakt, 
iż ma powstać w Wilnie (od jesieni) dwu- 
letni kurs pedagogiczny dla _ maturzystów 
naszych szkół średnich, którzy pragną po- 
święcić się zawodowi nauczycielskiemu. Po 
dobno jest już wiele zgłoszeń i kurs ten bę- 
dzie miał nawet — podwójny komplet, co 
„świadczy o wielkiem nim zaciekawieniu się. 

Nie rozwiąże to oczywiście narazie cał. 
kowitej kwestji angażowania i źródła zapo 
trzebowania sił nauczycielskich z terenów 
miejscowych (co ma ogromne znaczenie), 
fecz jest to wielki krok naprzód — w zro- 
zumieniu potrzeb lokalnych. J. Hopko. 

TEATR W LUTNI 
Smólskiego „Błędny Bokser' 

Sztuka akademika warszawskiego 
i lekki rumor dokoła tej sztuki. I wielu 
ludzi obróconych w stronę recenzenta 
z poważnym, afirmatywnym wyrazem: 
panie, on ma talent. Oczywiście rzeczą 
recenzenta jest rozkroić owoc jeszcze 
mocno młody i pokazać: tu jest pestka. 

“+ C6ž — spytać można — cechuje tę 
młodzież naszą przez autora skoncentro 
waną na poddaszu, gdzie jest okno jak 
w malarskich pracowniach? Jakaż to 
figura con amore wydobyta jest z ser 
ca pisarza, w której ten pisarz siebie 
niejako ujawnia, odkrywa  najtajniej. 
Bo figura taka jest, pulsuje życiem i 
stanowi ową komórkę, bez której nie 
byłoby sztuki; całej perypetji studen- 
tów i volapiiku dzisiejszej epoke. 

Młodzież nasza była zawsze i jest 
-w gruncie tą samą, czy u Smólskiego 
na warszawskiem poddaszu roku 1930, 
czy u Kisielewskiego, wiele lat wstecz, 
czy jeszcze dawniej. Wszakże i w Wil- 
nie filomaci mielu na sumieniu te wszel 
kie grzeszki; przeciw którym pomsto 
wał Tomasz Zan i wystarczy przegląd- 
mąć ówczesne listy, aby zrozumieć, że 
i Mickiewicz jak i całe otoczenie nie 
może być malowany  nieskazitelnym 
blejwasem. Pewna rozwiązłość w posta 
ci amoralnego musowania (hyperbola 
oczywiście wzięta od wina!) nie może 
zczeznąć na tym bożym świecie, sko- 
ro młodzież, która była w  karbach 

    

  

  

BARANOWICZE 
— kłedy Dyrekcja Kolejowa P. K. P. 

usłysąy głos opinji publicznej. Niejednokrot 
nie poruszaliśmy sprawę przejścia na stacji 
towarowej. 

, Pisaliśmy, jż sprawa ta jest nader waż 
ną, iż nie idzie tu wcale o kaprys, jest to 
kwestja nie jednej osoby, a całej dzieinicy 
położonej za koleją, wszystkie wystąpienia 
zostały dotychczas głosem wołającego na 

puszczy. 4 
Wszystko to jest tem  dziwniejsz 

podobno władze miejscowe są pr. ) 
ustosunkowanę do sprawy  „przejściowej”, 

Głos ma Dyrekcja Kolejowa P.K.P., k 
ra może nie zechce wystawia na dal 
cierpliwość setek ludzi i zainteresuje 
sprawą. 

Nadmienić musimy, iż pomimo zakazu 
ludzie ; tak przechodzą oszukując, skradając 
się poza wagonami, co prędzej może stać 
się przyczyną katastrofy, zaś złapanych biją 
po kieszeni, gdyż płacą po 22 zł. kary, co 
przy dzisiejszych warunkach jest niepomier 
nie wysoką karą. 

— Występ Krukowskiego. W dniu 6 
kwietnia r. b. wystąpi wraz ze swym zespo- 
łem artysta teatru Qui pro quo Kazimierz 
Krukowski. W skład zespołu wchodzą: M. 
Kamińska, St. Cywiński, Z. Pienińska i A. 
Rapacki. Przedstawienie odbędzie się w sali 
Straży Ogniowej. S. G. 
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20-ta Polska Państwowa Lotėrja Klagowa 
5%а klasa—25-gi dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
Po 10.000 zł, wygrały n-rj: 14851 

205002. 
5.000 zł wygrał ar.: 72888. 
Po 3.000 zł. wygrały n-rys 89167 

209236. 
Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 67585 67819 

122590 198036. 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 27025 39402 

95617 144172 156778 161582. 
Po 600 zł. wygrały n-ry: 2980 16842 

20584 59666 85986 100707 108459 164260 
168444 177331 191052 194928 200129 205024 

Po 500 zł. wygrały n-rv: 1085 1912 
2074 9229 10894 10918 13592 22207 26678 
77540 33340 33809 33855 40872 48558 50904 
54014 55889 55894 57217 57867 67165 69208 
14202 79460 79700 79172 80808 83200 83439 
84257 86465 89312 91984 92730 94308 97321 
98147 102789 103555 111168 114255 117075 
117201 118468 118690 120554 121349 121910 
127002 127127 130208 131005 133175 134408 
135845 136329 139376 151632 154291 163111 
163705 163680 164237 164841 165014 168973 
171597 173530 175941 181557 184827 186756 
196106 196276 196803 197898 197891 198917 
199536 200101 202532 202864 207354 209258, 

Po przerwie 
25.000 zł. wygrał nr' 34335 
Po 3000 zł. wygra:y nry: 966 27254 
Po 2000 zł. wyg ały n-ry: 52580 74203 

93829 113666 133999 
Po 1000 zł. wygrały nry: 20380 41526 

5.784 78407 118089 122788 123510 168463 
172103 178393 

Po 600 zł. wygrały n=rv: 1057 7898 
12861 16218 374856 37456 4193 '160118 79845 
87321 90783 118889 123648 165515 176619 
18955! 192051 197162 

Po 500 £l. wygraly n-ry: 3274 6096 8095 
12451 17932 19585 21047 27201 27350 318334 
34 82 38321 38896 44787 5% 85 55089 61863 
6 '791 65486 60822 70651 71040 73236 75234 
75705 81676 84321 84633 853 5 90628 91850 
41856 97423 97634 102735 105681 105708 
109635 109751 113513 115540 115853 115950 
116757 „16808 118780 120126 129275 130126 
131262 "31346 131262 131346 132!48 133962 
134389 140696 140941 141822 141993 143109 
1447 8 148520 150573 1553:4157812 159508 
159864 166761 166926 167230 167270 167793 
173003 178971 182303 182394 182781 182728 
19.924 195977 196514 202716 202733 207564 
207688 209960 
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znajdzie się nagle па pelnej wolnošci. 
Sądzę, że młody autor. wydobył 

krzyk dzisiejszego pokolenia. Ilość ko- 
biet rozwydrzonych jest nieprawdopo 
dobnie wielką, tak że młodzież nie po- 
trzebuje sobie zadawać zbyt wielkiej 
fatygi. Stąd krzyk za kobietą inną, nie 
tą, którą łatwo posiadać. 

W sztuce Smólskiego jest młody 
chłopak, bokser, który dwa marzenia 
nosi w sobie i przyciska do serca, io 
jedno: przyjdź, przyjdź wymarzona, to 
drugie, chcę dla Ciebie być szampio 
nem świata! Krzyk za kobietą był krzy 
kiem zawsze każdego młodego męż: 
czyzny. Ale to co cechuje nasze czasy, 
to Sexus, bez Amora, sama fizjologja 
i to bez tej reszty, która. rodzi złote 
sny. Eros , który wychowywał dotych- 
czas ludzkość, rozpalał tęsknotą, szep 
tał te swoje odurzające zaklęcia do 
ucha i kazał człowiekowi szukać, 
zdobywać, ten Eros gdzieś się zawie 
ruszył a Sexus powojenny i obrzydli- 
wy rozpiera się jak wampir i pragnie 
wyssać młodą krew. Cóż zatem dziw 
mego, że w chwili, kiedy w bolszewji 
dobijają dziś Erosa, 'aby człowiek był 
kółkiem w maszynie i tylko kółkiem 
bez reszty, i nie miał tych wszystkich 
tęczowych światów, które musi mieć 
pełny człowiek, w stolicy rozwydrzo* 
nej przez kobiety, filmy, jazzbandy, 
młodzież tonąc w Sexusie zaczyna się 
rozglądać za Erosem złotoskrzydłym i 
płomiennym jak Zorza Świętojańska. 
O przyjdź — woła bohater Borowski, 
do którego mizdrzą się wszystkie ku- 

  

Śmierć królowej szwedzkiej 
STOKHOLM. 4.VI. Pat. Królowa Szwecji zmarła dzisłaj 

(lementean o wojnie i pokojn 
Francuska „Illustration“ zamiesz- 

w Rzymie o godzinie 19-tej. Śmierć nastąpiła wskutek para- cza wspomnienia pośmiertne Jerzego 
liżu serca, 

Kifiler wystąpił z komifefu plebiszytowego 
BERLIN, 4. IV. PAT. Organ berlińskich hittlerowców 

Socjalist" donosi, iż przywódca. nacjonalistycznej 
„Der National: 

partji t. zw. narodowych 
socjalistów Hittler w odpowiedzi na stanowisko, jake zajeła w Reichstagu 
partja niemiecko narodowa wobec nowego rządu, zgłosił imieniem swej 
partji wystąpienie z komitetu plebiscytowego. 

Solidarna akcja mniejszości narodowych 
w Czechosłowacji 

PRAGA, 4. IV. PAT. Wszystkie stronnictwa niemieckie w parlamencie 
praskim, zarówno rządowe, jak i opozycyjne, a dalej Węgrzy, Polacy i 
Rusini zgłosili w parlamencie wspólny wniosek, domagający się utworzenia 
specjalnej komisji mniejszościowej, która zajmowałabygsię , wszystkiemi za- 
gadnieniami narodowościowemi i mniejszościowemi. W motywach wniosko: 
dawcy zaznaczają, że w ten sposób można będzie najlepiej wyrównać spo- 
ry narodowościowe i przygotować grunt do ostatecznego załatwienia za- 
gadnień narodowościowych. Podkreślić należy, że w akcji 
udziału posłowie żydowscy. 

tej nie biorą 

Stanowisko Angli wobec prześladowań religijnyh w Sowietach 
LONDYN. 5. 4. (PAT). Na przemówienie arcybiskupa Canterbury, wygłoszone w 

izbie Lordów na temat prześladowań religijnych w Sowietach odpowiedział w imieniu 

rządu lord Parmoor. Oświadczył on, że.rząd nie dąży do zaostrzenia z tego powodu sto- 

sunków dyplomatycznych z Sowietami.;Nie będzie jednak obojętny na taki bieg wypad 

ków, który mógłby sam przez się spowodować naruszenie stosunków nawiązanych, lub 

osłabić je. Trudno powiedzieć, co rząd powinien uczynić, aby wpłynąć na zmianę Stosui1- 

ków o których mówił arcybiskup. Lord Parmoor stwierdza z zadowoleniem, że ostatnio 

akty teroru w. Sowietach są rzadsze, jakkolwiek nie ustały jeszcze całkowicie. Mówca oś- 

wiądcza, że opiera się w tym wypadku na wiadomościach, otrzymanych przez rząd. ln- 

terwencja z zewnątrz mogłaby nastąpić tylko w dwóch wypadkach: gdyby stwierdzono 

i poparto dowodami, że prześladowania w Sowietach przybrały takie rozmiary, iż mają 

charakter zagrażający cywilizacji powszechneja po drugie rząd musi mieć podstawę sądze 

nia, że jego ewentualna akcja przyczyni się do zniesienia zła, a w: każdym razi polepszy, 

nie pogorszy sytucji. 

Trzec! proces niewinnie zgładzonego Jakuhowskiego 
Dalszy ciąg sensacyjnych zeznań 

BERLIN, 4 IV. Pat. Wczoraj, w procesie w Ntu-Strelitz, zeznawał radca rządo- 
wy Stending, kierownik policji kryminalnej meklenburskiei, któremu minister socjali- 
styczny Reibnitz, na prośbę Ligi Obrony Praw Człowieka, poruczył wznowienie docho* 

dzeń w sprawie zamordowanego małoletniego Edwarda; Nogensa. Dochodzenia te do- 
prowadziły do aresztowania rodziny Nogensów i do nadania sprawie Jakubowskiego 
zupełnie innego charakteru, n'ż to miało miejsce w ciągu dwóch lat po straceniu, 
Przeciwko temu urzędnikowi, działającemu z polecenia najwyższej władzy krajowej, 

były nadprokurator Mueller wdrożył dochodzenie o nadużycie władzy: 

Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności b. nadpro- 
kuratora Muellera 

Ponieważ, jak utrzymuje Stending, ogłosił on list gończy za Fritzem Nogensem, 
nie mając do tego upoważnienia. Przytoczone przez Stendinga fakty pozostają w ja- 
skrawej sprzeczności z zeznaniami złożonemi pod przysięgą przez byłego nadproku- 

ratora Muellera. Wobec tego adwokat Braun zwrócił się do oskarżyciela publicznego 
z apelem o wdrożenie stosownych kroków przeciwko świadkowi Muellerowi, pod- 
kreślając, że w toku dwóch ostatnich procesów w sprawie Jakubowskiego jest to już 
ćrugi wypadek naruszenia przysięgi sądowej przez świadka Muellera. 

GTI EEST 

Fila wyborów komugalnych na 6. Śląsku w Niemczech 
BERLIN. 2.IV. Pat. Dzienniki omawiając wyniki ostatnich wyborów 

komunalnych na polskim Górnym Śląsku, podkreślają zgodnie, że mimo 
utrzymania dotychczasowego stanu posiadania niemieckiego w gminach, 
mniejszość niemiecka straciła przy tych wyborach 10:proc. głosów. Fakt 
ten dzienniki niemieckie tłumaczą tem, że od ostatnich wyborów w roku 

1926 wielka ilość Niemców wvemigrować musiała z 
Szczególnie bolesną dła mniejszości 

: Górnego Śląska. 
niemieckiej — jak podkreśla „Ost- 

Express'—jest strata dotychczasowej większości w Tarnowicach. 

Konwencja handlówa rumuńsko-czechosłowacka 
BUKARE;ZT,3 IV, PAT. W Ministerstwie spraw z»granicznych odbyło się 

wczoraj pierwsze posiedzenie delegacyj czechosłowackiej i rumuńskiej, które mają 
przeprowadzić rokowania o zawarcie konwencji handlowej między Rumunją a Cze- 
ckosłowacją. 

GPU. w amhasadzie sowieckiej w Berlinie 
BERLIN, 4-IV. PAT. W związku z ogłoszonemi przez wychodzący w Paryżu 

dziennik rosyjski „Poslednija Nawosti* rewelacjami o wykryciu w gmachu ambasady 
sowieckiej w Berlinie ceatrali zagranicznej G. P. £U, zaopatrzonej w iskrową stację 
telegraficzną, specjalne laboratorium chemiczne, biuro fałszowania paszportów i t. d., 
»Nachtausgabe* występuje przeciwko rządowi Rzeszy z zarzutem, iż dotychczas nie 
postarał się o sprawdzenie, czy informacje dziennika paryskiego są zgodne z prawdą, 
„Nachtausgabe* zapytuje, czy rząd niemiecki przez tego rodzaju tolerancję wobec rzą- 
du sowieckiego spodziewa się uzyskać jakieś 'pozytywne wyniki w rokowaniach, jakie 
od kilku tygodni urząd spraw zagranicznych prowadzi z ambasadą sowiecką w Paryżu 
w sprawie zaniechania propagandy Kominternu na terenie Niemiec. 

Epierwszy film dźwiękowy śpiewno-mówiący p. (E 

charki, o przyjdź, woła Don Kiszot w 
tej chwili na drodze do Dulcinei, która 
gdzieś musi być, już nawet jest w for 
mie tej Leny, zupełnie jak dla Gustawa 
w Dziadach już jest ta dziewica z ro 
mansem Valerie i tą świecą niedobrą, 
która zagasa i nie pozwala . książki 
doczytać. 

Młoda Polska uwodziła kobiety z 
Erosa czyniąc wędzę. Wszystkie Chej- 
rosytony artyzmu, górnoskrzydłe były 
właściwie lepem na czarowne ptaki. Z 
tej epoki weszła do sztuki Smólskiego 
figura Zorzy, oczywiście z innym ró 
żem i bielidłem niż za czasów Kisie- 
lewskiego. Lena też należy da owej 
epoki i pojawia się dziś, jak te wszyst- 
kie ptaki, które są spóźnione. Lena i 
Borowski czyż to nie jest coctail. On 
ze swem sercem szczerozłotem i móz 
giem, ogołoconym jak młode drzewo z 
najśliczniejszych pędów, aby tylko my- 
šlat po boksersku a ona z tą swoją 
romantyczną emfazą, mocno przedysty- 
lowaną i niemal wodnistą. 

' Zasługą jest dyrektora Zelwerowi 
cza, że wystawił Błędnego boksera 

Ale tu też zaczyna się nasza kryty- 
ka. Jakże, pytamy, można było młode 
go autora, niewiniątko sceniczne, cho” 
dzącego jeszcze na rakach tak wpu- 
szczać do salonu, to jest na scenę, bez 
tego szeptu choćby do ucha: Panie, 
Papueasi nawet przyczepiają liście do 
bioder a pan... że akademik warszaw 
ski może się poślizgnąć i z błotem 
wejść do świątyni Melpomeny to jest 
da usprawiedliwienia. W stolicy moż- młodego autora musi być a nie możeodruchy. Nic z mózgu nie było. 

UPADŁY ANIOŁ Е 
w dniach najbliższych w kino-teatrze „„Hołlywood::, 

na się dobrze upaprać. Więc autora 
trzeba dobrze, dobrze oczyścić, umyć, 
i uczesać a potem wypuścić na scenę. 

Sądzę, że teatry miejskie w Wilnie 
będą musiały dobrać sobie kierownika 
literackiego, który pouczy, kiedy jest 
w języku szmira, a kiedy duch Boży. 
Już od dłuższego czasu, możemy się 
przekonać w Wilnie, że kosztem kultu 
ry literackiej, kultury pisarskiej, kultu- 
ry poetyckiej, rozrósł się na scenie 
smak trącający o piwiarnie i lupanary 
stołeczne. ; 

Poeta, autor z Bożej Łaski, mnoży 
sobie sam trudności, aby zdobyć język 
już choćby dlatego, że rozkoszą jest 
odcinać się od tego, go jest trywialne, 
głupie i pł askie. Zgodzi się dyrektor 
Zelwerowicz ze mną, że scena jest 
stworzona dla sztuki i że w ten sposób 
i język nie może chodzić umorusany 
jak bachor uliczny, szwendać się bez- 
karnie i nieodpowiedzialnie z tem, co 
mu przyjdzie na pypcia. 

Jakżęż może młody adept teatru 
iść ad astra skoro już na początku łasi 
się do publiczności i najniższego gustu, 
raz w raz czyniąc dowcipy, aby przez 
ulicę były oklaskiwane. 

Teraz kilka słów o przedstawieniu. 
Doskonale wyreżyserował Ziembiński. 
Ferwor, wigor, musowanie krwi mło” 
dej, elastyczność w ścięgnach, wszy 
stko to szalało na scenie. Dzięku temu 
to i owo mimowoli u Szaniawskiego 
ściągnięte przez autora, albo u Prusa, 
albo nawet u innych (co u każdego 

  

  

Clemenceau, który żegna się tam nie- 
jako po raz ostatni z ludźmi i epoką 
wielkiej wojny, z „blaskami i nędza- 
mi zwycięstwa”. 

Pierwszy z tej serji artykuł stare: 
go tygrysa w paryskim tygodniku 
poświęcony jest właściwie jego sto: 
sunkowi do marszałka Focha. W 
dłuższym, polemicznym wstępie czyni 
mu Clemenceau zarzut, że *„w chwili 
zejścia z tego Świata pozostawił mar- 
szalek cały kołczan strzał powierzo- 
ny nieopatrznemu  łucznikowi* (R. 
Recouly!) Następnie przechodzi do 
pierwszych swych wspomnień o nim. 
„Stosunki moje z generałem Fochem 
datowały się jeszcze z przed wojny, 
która miała nas obu, tak różnych 
od siebie, połączyć wsoólnotą czynu 
w służbie Ojczyzny. Gazety donosiły 
kiedyś, jak mianowałem *go komen- 
dantem szkoły wojennej, opierając 
się wówczas bardziej *na jego 050- 
bistych walorach, jak na stosunkach 
z Towarzystwem  Jezusowem. Traf 
chciał, że sprawa miała się wówczas 
właśnie tak, jak ją _ przedstawiano. 
Nie jest to bez znaczenia. Pošwiad- 
czam więc ową wymianę zdań: 

Mam brata jezuitę. 
Je m'en f..! 
Mógłbym może użyć - bardziej 

oględnego zwrotu. Ale rozmawiający 
ze mną był żołnierzem, a chciałem 
by mnie dobrze  zrozumiano. Przy 
braku innych zalet moja odpowiedź 
miała tą, że była jasną. Mogła wy- 
starczyć. Generał Picquart minister 
wojny polecił mi gorąco generała 
Foche'a dla zorganizowania kursu 
wykładów z dziedziny strategji. Nie 
pragnąłem niczego więcej". 

* 

Zkolei, wytknąwszy ubocznie pew- 
ną ustępliwość dla Niemiec Caillaux 
1 Ро!псагё‘во w polityce Jkolonjalnej 
francuskiej, przechodzi Clemenceau 
do czasów wielkiej wojny. Tu przed- 
stawia najpierw jak wokoło osoby 
Foche'a najbliższe jego otoczenie 
tworzyć poczęło pewien nimb adora- 
cj.gZlekka również i jakby wzgardli- 
wie zarysowuje splot misternych 
intryg, jakie pewne koła wojskowe 
snuły podczas grozy wojennej. Intryg 
tych Foche był poniekąd ofiarą. 
Szczegółowiej omawia ciekawą spra: 
wę utworzenia wspólnego dowództwa 
wojsk koalicyjnych. Aż do marca 
1918 roku każde z państy w jednym 
szeregu walczących posiadało osobne 
dowództwo. Stczególnie Anglicy byśi 
nieustępliwi. Gdy Clemenceau wspo- 
mniał raz o tej sprawie generalissi- 
musowi anglelskiemu  Douglasowi 
Haigh,owi» ów odrzekł z całem prze- 
konaniem: Panie Clemenceau ja mam i 
mogę mieć jednego tylko wodza. Jest 
nim mój król! 

Ale konieczność jednolitego wspól 
nego dowództwa narzucił *wreszcie 
dalszy bieg wypadków. To też „w 
Doulens, Foche, nie pytając nikogo 
o pozwolenie objął dowództwo. Za 
tę chwilę pozostanę mu całe życie 
wdzięczny. Staliśmy na podwórzu 
merostwa na oczach zdjętego trwogą 
tłumu, który stawiał nam wciąż 
Pytanie: „Czy Niemcy dojdą 
do Doulans? Starajcie się, by nie 

doszli". Wśród nas milczenie, 
przerwane raptem Odezwaniem się 
jednego z generałów francuskich, któ- 
ry wskazując na Douglas Haigh'a, 
rzekł do mnie zcicha: — „Oto ktoś 
co będzie zmuszony kapitulować w 
ciągu dni piętnastu, a szczęściem bę: 
dzie jeśli nie zostaniemy do tego sa- 
mego zmuszeni”. Nagły ruch. Wcho- 
dzi Foche, otoczony oficerami i swym 
stanowczym głosem oświadcza: 

„Wy sią nie bijecie. Ja będę się 
bił bez przerwy. Biłbym się przed 
Amiens. Niemcy atakowali w Amiens 
i za Amiens biłbym się cały czas!” 

„Nie trzeba tej mowy komentować" 
mówi dalej Clemenceau. „Wyznaję, że 
ja sam chciałem rzucićgsię w ramio: 
na tego wodza'”* 

mie być!) tak się jakoś przekształciło, 
tak na szmelc zostało przetopione, że 
do niepoznania i zielono  wschodziło 
jak trawa na łące. 

Bohaterem dnia był' Karczewski. 
Był to jego wielki dzień. Wlazł w rolę 
dopasowaną do-niego, do jego tempe 
ramentu, głosu, nawet maści. Smólski 
był krawcem jeneralnym, który świetny 
irak wykroił, bez zmarszczki jednej. 
Zdumiewające jest czasem jak autor od 
najdzie swego aktora. Niewiadomo, co 
byłoby ze sztuką Smólskiego, gdyby 
nie traf: szczęście, na drodze ży- 
wota: Zdzisł aw Karczewski, dla Smól 
skiego odtąd kochany Zdziś, najuko 
chańszy Zdziś. To się już nawet prze 
bija w afiszu, gdzie Jerzy Borowski, z 
Jerzego zamienia się w Zdzisława, co 
nawet dało asumpt, do przechrzczenia 
po kolei innych. Karczewski był na sce 
nie Smólskim, jego sobowtórem od 
strony duszy. 

Teraz drogi panie Zdzisławie poro 
zumiemy się wreszcie, kiedy mówię, że 
przeżywanie jest alią i omegą sztuki 
aktorskiej. To, co pan robił, to właśnie 
było przeżywanie. Pan żył. Nie było sa- 
dzenia się na styl, na marjonetkową 
grę. Wszystko ta gdzieś poszło jak 
mgła z nad rzeki, kiedy słońce zacznie 
grzać czy prażyć. 

Karczewski żył na scenie, każdym 
nerwem drgał, każdą cząsteczką krwi. 
Od stóp do głowy nie było jednej czą 
steczki w letargu. To ze serca, wraz z 
biciem serca, szły słowa, bokserskie 

Rola 

* 

Przychodzi moment wielkiej ofen- 
zywy niemieckiej 1917 roku. Foche 
wódz naczelny oczekiwał jej we Flan: 
drji. Tymczasem nastąpiła ona nad 
Aisne i parła zwycięsko naprzód. 
Stosownie do planu Ludendorfa ar- 
mja niemiecka zdobywa dnia 27 maja 
Chemin de Darnes, 28 idą naprzód 
biorąc wielką ilość jeńców, 29 zaj- 
mują Soissons, 31 opanowują brzeg 
Marny. 

Jednocześnie w Paryżu odruchowi - 
lęku towarzyszy podmuch buntu. Na 
ulicach agitacja. Jak notuje generał 
Mordacq zaczynają żądać głów Dt- 
chešne, Franchet d'Esperay, Petain, 
i Foche'a! Sarkanie tłumu znajduje 
echo w Izbie deputowanych. Tu po- 
słowie wnoszą interpelacje w sprawie 
przyczyn i winnych pozycji uważanej 
dotąd za niezdobytą — klęski. Zwła- 
szcza utrata Chemin de Dames wzbu- 
rza politykierów. Jeden z nich kon- 
kluduje swój wniosek o interpelację, 
żądając niemal wyraźnie kary na nie- 
fortunnego wodza. 

Ale tu krótkowzroczny parlament 
napotyka na zdecydowany opór szefa 
rządu Clemenceau. 

„Jeśli trzeba: dla uzyskania apro- 
baty pewnych zbyt pobieżnie wyroku: 
jących osób porzucić wodzów, co do: 
brze zasłużyli się ojczyźnie, to jest to 
podłość, której nie popełnię:... Jeżeli 
w umysłach żołnierzy mamy szerzyć 
niewiarę w najlepszych może wodzów, 
to jest to grzech, za który nie przyj- 
mę odpowiedzialności! Ci żołnierze, ci 
wielcy żołnierze, mają wodzów, @0- 
brych wodzów, wielkich wodzów”. + 

Tak nazwał Clemenceau spotwa- 
rzanych niemal Petain i Foche'a. Mo- 
wa wygłoszona wówczas przez niego 
w lzbie należała nietylko do najlep- 
szych mów znakomitego parlamenta- 
rzysty, a obrona wypowiedziana z 
trybuny w palais Bourbon w sprawie 
wodzów, których imiona dziś Francja 
ze czcią wymawia, poskutkowala, 
Foche, jako naczelny wódz, był oca- 
lony. Mógł z całym swoim genjuszem 
i z całym spokojem oprzeć się ofen- 
zywie niemieckiej, przejść do zwycię- 
skiego kontrataku. — W kraju, w 
stolicy czuł może za sobą kogoś, co 
się w chwilowej fali depresji i słabo- 
Ści ponieść nie da, ale stawi jej czoło 
To też trudno w rzeczy samej odmó- 
wić tu Clemenceau wielkiej zasługi, co 
być może, zaciężyło wprost na szali 
wojennej. 

Słusznie więc kończy stary tygrys 
zapytaniem, do zmarłego wodzą 
skierowanem: „Gdzieżbyś dziś był 
panie Marszałku teraz, gdym się nie 
rzucił wówczas między ciebie a twych 
sędziów!" 
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Nekrologi, 
ogłoszenia, 

Załatwia na 

BARDZO  dogod- 

rūžas mych warunkach 

reklamy Biuro Reklamówe 
o 

„SKOWA” Stef. Grabowskiego 

ido wszy- w WILNIE, 
sfkich pism. Garbarska 1, tel. 82 
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Truskawiec - Zdrój 
Sanatorjum į„pgasionat 

(a M, Staszewskiego 
dla chorób dróg moczowych i prze- 
miany materji. Zgłoszenia do 1 maja 
— PRZEMYŚL ul. Mickiewicza 17, 
od 1 maja—Sanatorium Truskawiec. 

   

      

  

aktorska, którą wziął mózg  zpstała 
definitywnie i bez reszty przekazana 
sercu. Karczewski ukazał nam  Smól- 
skiego, ałter ego Smólskiego pazur na 
wet Smólskiego, młodego Iwiątka przy 
końcu drugiego aktu. Widz wierzył na 
ślepo Karczewskiemu, że obłędu dosta 
nie.W każdym z nas trzeszczał mózg, że 
Lena może naprawdę nie kocha bezinte 
resownie i zagrała komedję, która zapro 
wadzić może Zdzisia najkrótszą drogą ,* 
do Bożego Jana. Wszystko, i to runię-4 
cie bezbronne na kanapę z rękami trzy 
mającemi zraniony nagle mózg i ten 
cichy głos potem niemal z jakichś za 
światów, kiedy człowiek przeszedł czy” 
ściec i piekło, wszystko to dla nas 
jest jeszcze raz dowodem, że sztukę 
aktorską musimy gruntować jak Stani+ 
sławski chce, na przeżywaniu, czyli ną 
prawdzie esencjonalnej naszego włas, 
nego bytu. Więc Karczewski, jego po 

stawa, muskuły, płeć, maść, nurt jego ° 
gry, rytm jego serca, wszystko to było 
prawdą. Bytem niekłamanym. O wszy- 
stkiem można było wątpić, ale nie a 
tem, że Karczewski jest bokserem, że 
zakochał się straszliwie i że oszaleje, 
jeśli Eros spłata mu figla i nie odda 
Leny. 

Kreacje aktorskie nie ograniczają 
się do gry. Ciała całe oddane jest do 
dyspozycji tej figury, którą się uciele 
śnia. Trzeba powiedzieć, że nawet lico 
Karczewskiego rozpływało się w tej 
nieokreśloności donkiszotowskiego ma 
rzycielstwa idącego w parze z barkami 
szerokiemi i tą całą  muskularnością,



sto 

AURJER G0SPODLACZY ZIEN WSCHODNICH 
Przemysł chemiczny a ralnicfwo 

Przeglądając stenogramy debaty se 
nackiej z. dnia 8 marca rb. poświęconej 

budżetowi Ministerstwa _ Rolnictwa, 

znajdujemy ciekawe momenty w prze 
mówieniu p „Sen. Marchlewskiego, 
związane z problemami kryzysu rolni- 

czego. Są w niem charakterystyczne i 
ważkie wskazania na lekceważenie, z 
jakiem rolnictwo w Polsce traktuje ko 
nieczność stosowania się do niezłam- 

nych i sprawiedliwych praw przyrody. 
**"_ Polemizować z zarzutami, które u- 

amiejętnie wytykają błędy w tendencji 
zbożowej na niekorzyść przyrodzonej 
w naszych warunkach hodowlano - 
zwierzęcej — niepodobna, gdyż są 
słuszne. W przemówieniu p. sen. Mar 
chlewskiego jest jeszcze jedno twier- 
dzenie również zastanawiające swą 
groźną prawdą (może pozorną) a mia 
nowicie, że ile razy przemysł chemicz 
my wezmie się za bary z rolnictwem — 
położy je na obie łopatki. 

Powiedziałbym, że w Polsce prze- 
mysł chemiczny zasadniczo powinien- 
by iść ręka w rękę z rolnictwem i w 
żadnym razie nie może zabiegać o zni- 
szczenie jakiejkolwiek jego dziedziny. 
P. Senator Marchlewski / grozi rolnicze 
mu gorzelnictwu syntetycznym spirytur 
sem, który za kilka lat zamknie naszą 
produkcję ziemniaków i uważa, że jest 
dekkomyślnością żeby Polska z tą e- 
w .entualnością się nie liczyła. 

Zapewne przemysł chemiczny jest 
potęgą wielką skutecznie walczącą z 
przyrodą, życiem i jego niedomagania- 
mi, ale nieraz przemysł chemiczny nie 
znajduje środków do ratowania  czło- 
wieka od cierpień i chorób, a posiada 
niezawodne środki na masowe zniszcze 
nie ludzkości. Oczywiście może dojdzie 
kiedyś do wynalezienia syntetycznych 
metod fabrycznego wyrobu produktów 
rołniczych. Zdaje mi się jednak że nie- 
tylko w Polsce, lecz na całym świecie 
jest to niepożądane, a ze względu na 
konieczność liczenia się chemii z pra- 
wami przyrody nie bardzo możliwe i 
praktyczne. 

Czy można nazwać  praktycznem 
powodzeniem przemysłu chemicznego 
wynalezienie nitki sztucznego jedwa” 

* biu, która nigdy nie zastąpi produktu 
piścia morwowego naturalnie przerobio 
iiego przez pracowitego robaka. Pro- 
ces syntetycznego cukru miał epilog w 
sądzie szwajcarskim, który. wynalazcę 
skazał na grzywnę i więzienie za miljo 
nowe oszustwo banków finansujących 

-—tę ateręs Synte”tyczny "spirytus, jeżeli 
będzie wynaleziony i zastosowany z 
powodzeniem w prohibicyjnej Ameryce 
będziemy się cieszyć, ale u nas, w Pol 
sce, miejmy nadzieję, że debitu nie o- 
trzyma. Cóżby na to powiedział Rząd 
i konsumenci od wieków przyzwycza” 
jeni, do tej ca „była w polu, była w 
kopcu i t.d.*. 

Nie straszne są również stare re 
cepty na spirytus z torfu, tekalji i t.d. 
Dużo rzeczy powtarza się w umysło- 
wym obrocie -ludzkich wynalazków. 

W dziedzinie prób podrabiania pro” 
duktów i naturalnych wytworów pocho 
dzenia przyrodniczego, jak jedwab, 

- miód, tłuszcze i t.p. przemysł chemi- 
czny biorąc się za bary z rolnictwem 
a raczej z przyrodą, nigdy jej na obie 
łopatki nie położył i tworzył tylko na- 
miastki. Nie zrobi też chyba konkuren- 
tji przemysł chemiczny w naturalnych 
procesach życia fermentów przy pro 
dukcji piwa, serów i t.p. 

Jedną z takich prób przemysłu che 
micznego ogromnie dla rolnictwa ujem- 
ną, a wymagającą skoordynowanej wal 
ki jest zalanie Polski przez namiastki 
tłuszczów wogóle, a masła w szcze- 
gólności. Byłoby bardzo pożytecznem 
wypowiedzenie się p. Sen. Marchlew- 

, skiego, jako chemika i obrońcy praw 
, przyrody czy powyższe objawy konku 
' rencji namiastek z naturalnemi tłusz- 

czami są u nas normalne i praktyczne. 
Sprawę tę poruszyłem w nr. 9 „Ga 

zety Rolniczej“ rzucając myśl koniecz 
ności przeprowadzenia fizjologicznych 
badań porównawczych nad naturalne” 
mi tłuszczami zwierzęcemi — bogact- 
wem rolniczej Polski, produktami zwie 
rzęcemi tak zalecanemi do rozwoju 
przez p. sen. Marchlewskiego, a sztucz 
nemi tłuszczami. 

W najbliższych dniach na szpaltach 
pism fachowych wypowie opinję facho 
wą o sztucznych tłuszczach jeden z 
najlepszych w Polsce znawców i bada 
czy tych spraw bezstronny i niezainte” 
resowany. Będzie to początkiem facho- 
wej walki w obronie interesów rolni 
ctwa przed zakusami przemysłu chemi- 
cznego. Mniemam, že prawda jest i za- 
wsze będzie po stronie przyrody i jej 
niezłomnych praw i wierzę w jej osta 
teczne zwycięstwo. Rozumiem, że wal- 
ka z namiastkami jest jednak orzechem 
ciężkim do zgryzienia i wymaga silne 
go skoordynowania działania wszyst” 
kich czynników bezstronnych, a zainte- 
resowanych wyłącznie w idei ogólne- 
go dobra kraju, w podniesieniu swoj 
skiej produkcji zwierzęcej, oraz zmniej 
szeniu importu. 

Sztuczne tłuszcze produkowane w 
fabrykach zjednoczonych w Związku 
Wielkiego Przemysłu Chemicznego pa” 
rometrowemi reklamami zalecają mle- 
czne i śmietankowe margaryny Schich- 
ta (Mydło Jeleń) Nazw i fabryk tych 
tłuszczów jest chyba ponad 10 — Ra 
ma, Vitelio, Amada, Ceres i t.p. Pro" 
dukty te zmierzają da położenia па ©- 
bie łopatki naturalnych krajowych tłu- 
szczów zwierzęcego pochodzenia w 
rolniczej Polsce. 

Jak jest z tem gdzieindziej? We Fran 
cji wynalazca margaryny p. Margarin 
w ojczyźnie swej spotkał się ze sprze 
ciwem nauki i sfer gospodarczych, któ 
re skazały margarynę na banicję. Od- 
stąpiono ją Niemcom, mistrzom er 
satzów, którzy po chemicznem udosko 
naleniu i wyzyskaniu namiastek, prze- 
konawszy się w końcu o ich doraźnej 
szkodliwości obdarowali niemi rolniczą 
Polskę. 

W Niemczech po wojnie, w związ 
ku ze sprawdzonemi systemami chemi- 
cznego wyciągania tłuszczów nawet z 
padliny (podczas wojny) — obecnie 
ludność patrzeć nie może na namiast- 
ki. My nie wiedząc nawet o tem spoży- 
wamy je Nie zapominajmy, że skut 
kiem ciężkich warunków 75 proc. lud- 
ności nie mając możności stołowania 
się w domu jada poza domem, a pro- 
wdopodobnie 80 proc. jadłodajni nie 
mając pojęcia czem jest mleczna mar- 
garyna na niej jednak smaży i gotuje. 

W przemówieniu senackiem p. sen. 
Marchlewskiego „najmocniej przebija 
się niezachwiana wiara w sprawiedii 
wość przyrody i mądrość jej praw. I 
dlatego też słusznie podkreśla się ko“ 
nieczność przejścia na większą skalę 
produkcji zwierzęcej. To całk iem zro- 
zumiałe, że w chwili, kiedy na całym 
świecie przemysł chemiczny spowodo- 
wał przez żywiołowe stosowanie na 
wozów pomocniczych nadmiar zbóż, 
trzeba przejść na produkcję zwierzęcą. 

Wyjście z paradoksalnej sytuacji, 
w której jedynym ratunkiem wydaje się 
światowa katastrofa nieurodzaju — po 
winno się znaleźć w zalecanem przez 
p. sen. Marchlewskiego patrzeniu na 
rzeczy z przyrodniczego punktu widze- 
nia. Polska przy zapewnionej na długie 
lata nieszkodliwości konkurencji pro 
dukcji rosyjskiej na terenie hodowli — 
ma największe w tem szanse. — Ргле- 
mawia za tem geograficzne położenie, 
klimat i doskonale prosperujące natu- 
ralne pasze w górach i nizinach. Prze 
mawia również za tem i ta okoliczność 
że zbliża się okres, w którym ludzkość 
musi przenieść punkt ciężkości odży- 
wiania na białka zwierzęce. 

Pomimo wszelkie teorje wegetarja- 

która upajała Lene. Może widz nie 
znający tajników gry aktorskiej nie do- 
ceniać wielu subtelności, które aktor 
włożył, aby zwyciężyć w bitwie arty- 
stycznej. Nie znaczy to nawet, aby ca 
ły wysiłek urodził się akurat w sztuce 
Smólskięgo. Wiele rzeczy prźygotowa: 
nych, podgotowanych dawniej przy- 
Szło teraz nagle, aby cichutko, bezgłoś 
nie związał się z postacią naszego bok 
sęra. Kto myślał kiedy a wielkim ma* 
łarżu Ceranie i martyrologji nowoczes- 
nej na drodze szukania formy esencjo 
nalnych konkretów ten na przedsta 
wieniu Lutni znajdzie dla swoich raz 
ważań niejedną rzecz ciekawą. Nie 
zupełnie godzę się na kreację Zorzy 
(Wyrzykowski) i to już choćby dlatego 
że nie harmonizowała należycie z Kar- 
czewskim. Już lepiej tonował się Paw- 
łow (Jaśkiewicz). Co do innych posta- 
ci, to! wyróżnióbym chciał panią Mol. 
ską. Rzeczywiście była i w tempera 

1 mencie j szczerości czemś mogącem 
iść z Karczewskim w zawody. Zawsze 
jest dobrze, kiedy ognie naszej rasy 
palą wszystkie konwenansy i ukazują 
rasę samą, moc ognia, którym należy 
umiejętnie kierować. Pani Molska by- 
ła jak wierzchowiec szlachetny arabski 
goóremu nałożono wędzidło. « Obelga 
Karczewskiego zerwała wędzidła i na- 
gle ujawniła oszalałą galopadę, najbar 
dziej zgodną z konstrukcją wewnętrz- 
ną czyli muzyką sztuki. 

Brawo Ziembiński. Trzeba czasem 
(naka dorzucić drzew, aby nasza Sar- 
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macka natura zagrała tę galopadę, któ- 

ra jest zawsze szarżą, 
Sierrę. 

Autor „powinien się pokłonić akto- 
rom Lutni, powiedzieć: miałem szczę- 
ście, jesteście najdrożsi. Daliście siebie 
sztuce mojej. My czasem w stolicy na- 
wet nie wiemy, że tak być może. 

W XVIII wieku przy końcu, francu- 
szczyzna papuziowała .w Warszawie. 
Teraz jest inny prąd. Nie z Paryża ale 
z Berlina bierze Warszawa swoją ps:- 
nogratję. к 

„Pluńmy na tę powierzchnię i zejdź 
my do głębi”, możemy mówić jak i 
sto lat temu, schodząc do głębin, któ 
re są heroiczne i żywe w Warszawie. 
Pan, kochany autorze, musi zstąpić też 
do głębin, wtedy te „nowinki* z Berli- 
na, któremi pan popsuł swoją sztukę 
ulotnią się, bo nie są w zgodzie z na- 
szą naturą. 

Pani Wernicz, dyrektor Zelwero- 
wicz, panna Eichlerówna sekundowali 
Panu aby Pan z błędnego boksera na 
drodze swego przeznaczenia dobył ja” 
kiego cudotwórczego boksera. Wszy- 
Scy aktorowie mogą zapewnić Pana: i 
Ciecjerski i Niwińska i Rychłowski i 
Łubiakowski i Zelwerowiczówna, Kzm 
pa i Dytrych rozwijali lot, aby Pana 
porwać w czyste powietrze... 

Niech pan pomyśli czasami w War 
szawie, że na świecie jest Wilno. 

Mieczysław Limanowski. 

ZIE 

jak na Samo 

nizm jest dla chorych i ascetów. Je- 
żeli chodzi © rozwój fizyczny, rozrodr 
czość i siłę ludzkość bez mięsa i zwierzę 
cych tłuszczów do tego nie dojdzie. Bef 
sztyka nie zastąpi groch ani soczewica, 
gdyż był on dany ludzkości przez przy- 
rodę przed chlebem i sałatą i wówczas HB 
człowiek był prawdziwie silnym i mą- 
drym, bo żył z przyrodą i według jej 
nakazów. 

Obecna ludzkość, uciekając od zdo 
byczy chemji, elektrotechniki i oszała- 
miającego niepokojem, ruchęm i ha- 
łasem postępu technicznego, doszczęt- 
nie tem wszystkiem zmęczona szuka u 
kojenia i łekarstwa w obcowaniu z 
przyrodą; szuka tego skautyzm , szu- 
kają też miljonerzy i biedacy. Popyt na 
przyrodę i jej czyste naturalne wytwo- 
ry musi być połączony z popytem na 
produkty zwierzęce, a przeto rozwój 
ich jest bezwzględnie zapewniony. 
W dziedzinie wytwórczości zwierzęcej 
króluje i rządzi dotychczas wyłącznie 
przyroda i rozwój tej dziedziny przed 
stawia najmniejsze pole do działania 
dla przemysłu chemicznego, co znowu 
daje gwarancję, że sprawiedliwe i mą 
dre prawa natury same pokierują i re 
gulować będą równowagą w przyro” 
ście i rozrodczości, którą wywołał prze 
mysł chemiczny. Chodziłoby tylka o 
to, żeby przemysł chemiczny zaniechał 
obmyślania namiastek pasz zwierzę- 
cych, jak to zrobił z namiastkami dla 
ludzi — raczej aby pracował w kierun- 
ku zapewnienia środków do wyprodu 
kowania najpożyteczniejszych białek w 
roślinach pastewnych. W tym kierunku 
zdaje mi się, że przyroda również nie 
da się chemji wyprzedzić, bowiem do” 
tąd naturalne nawozy, gnojówki i kom- 
posty dają w produkcji białek roślin- 
nych najlepsze rezultaty. 

Jakąż więc praktyczną i pożytecz 
ną rolę powinienby objąć przemysł che 
miczny w dziedzinie wytwórczości 
zwierzęcej. Rola taka jest i to wprost 
ogromna, niezwykle trudna, ale w ra- 
zie powodzenia zapewniałaby polskie- 
mu przemysłowi chemicznemu niezwy 
kle chlubną kartę w historji uzdrowie- 
nia polskiej hodowli trzody ad bardzo 
ciężkiej komplikacji, jaką jest wągrzy” 
ca. Zwalczanie jej dałoby też duże 
zyski. Chodziłoby o wynalezienie ja 
kiegoś środka, nieszkodliwej dla czło- 
wieka trucizny, radykalnie zabijającej 
w organiźmie ludzkim solitera, który 
jest rozsadnikiem wągrzycy. Nigdzie w 
Europie niema tak potwornego rozpo” 
wszechnienia wągrzycy, jak w Polsce, 
gdzie w województwach. wschodnich 
dochodzi do 60 proc. sztuk trzody cho 
rej na wągrzycę. W reszcie Polski od 
10 25 proc. W ostatnich latach w 
pogłowiu trzody odsetek wągrowatych 
z roku na rok rośnie i coraz bardziej 
komplikuje handel mięsem  wieprzo- 
wem na rynku wewnętrznym i przy eks 
porcie żywca. Straty idą na dziesiątki 
miljonów i tworzy się błędne koło, 
gdyż ludność wiejska trzodę wągrowa- 
tą spożywa sama (nie mogąc jej sprze- 
dać na stronie), zaraża się sama soli 
terem i dalej zaraża wągrami trzodę 
bez końca. Nie będzie w tem przesady, 
jeżeli stwierdzę, że ten kto wynajdzie 
lekarstwo na solitera w organiźmie lu 
dzkim zyska miljon złotych, a zyski ho 
dowli trzody na zniszczeniu wągrzycy 
będa nieobliczalne. 

Nieocenionemi są uwagi p. sen. Mar 
chlewskiego w stosunku do braku kon 
taktu między Instytutem Puławskim a 
prawdami przyrody, które znaleźć mo- 
żna tylka u praktyków, ludzi pługa, a 
także wszytkie uwagi w zakresie braku 
planu gospodarczego przy. produkcji 
rolniczej, którego brak powiększa nie- 
porządek i nieskoordynowanie  wysit 
ków na dalszą metę, a przez to pogłę- 
bia kryzys rolniczy. 

Polski Przemysł Chemiczny, które: 
go zakres wiedzy oraz stały postęp, idą 
cy w tempie tegoczesności, znajdzie w 
potrzebach rolnictwa polskiego ujście 
dla swych prac bez granic. W dzie 
dzinie wytwórczości zwierzęcej ma on 
jeszcze jedno pole do działania — to 
chłodnictwo, które ze względu na wy- 
sokie koszty instalacji przy wielkich 
chłodniach — w biednej Polsce ma u- 
trudnione zastosowanie. 

W tej dziedzinie badania nad obniże- 
niem kosztów chłodzenia i zamrażania 
dałyby wytwórczości zwierzęcej ogro- 
mne korzyści. Sprawdzenie możliwoś- 
ci praktykowanego zastosowania cze 
skiego wynalazku suchego lodu  nie- 
zawodnie przyczyniłoby się również do 
posunięcia naprzód problematu chłodni 
ctwa, tak pierwszorzędnego w dziedzi 
nie polskiej wytwórczości rolniczej. 

Stefan Chodakowski. 
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KAZIMIERZ CYTOWICZ 
weteran powstania 1863 r. odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych. 

Po długich i ciężkich cierpeniach opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 3-go kwietnia 1930 r. w wieku lat 89, 
Eksportacją zwłok z domu żałoby przy ulicy Witebskiej 9 do kaplicy na Rossie nastąpi dnia 5-go kwietnia b. r. 

© godzinie 5-tej po południu. . 

Nabożeństwo żałobne w tejże kaplicy odbędzie się w dniu 7-go kwietnia o godz. 9-tej, poczem nastąpi pogrzeb. 

O czem zawiaćamiają pogrążeni w smutku 

  

Społeczeństwo wileńskie poważnie 
jest zaniepokojone sprawą pomnika pu 
blicznego Józetą Montwiłła, właśnie wo 
bec zbyt opieszałego traktowania tej 
sprawy przez nasz Magistrat, oraz nie 
dość energicznej postawy samego Ko- 
mitetu budowy, co do uchwalonego w 

  
zasadzie monumentu wielkiego filantro 
pa. Pomimo wszystko Wilno, być ma 
że już w roku przyszłym, a więc w 20 
latepo-zgonie. niezapomnianego działa 
cza społecznego, przyozdobi się, acz 
skromnym, lecz niewątpliwie artystycz 
nym jego pomnikiem; gwarantuje to i 
sam skład sekcji artystycznej komitetu 
budowy. Kwestją jest tylko podobna 
niełatwą do rozstrzygnięcia, gdzie osta 
tecznie da się bez przeszkód umieścić 
odnośny monument i czy stanie on, 
mianowicie, na którem z pryncypal- 
nych miejsc naszego grodu. 

Sprawa  upatrywanego niedawno 
placyku przy ul. Zawalnej na rogu 
Trockiej została jak wiadomo nieod 
wołalnie wycofana z obrad komitetu, 
który najsłuszniej zastanawia się obec 
nie nad możliwością postawienia pom- 
nika w ogrodzie Zamkowym (t zw. 
Cielętniku). Gdyby Rada miejska nie 
zaaprobowała rzeczonego projektu, to 
wówczas poninik mógłby stanąć albo 
w skwerku nowopowstałym naprzeciw 
kościoła św. Anny, a obok, kościoła św. 
Michała. Ostatecznię Komitet upatrzył 
piękny ogródek przed kościołem ojców 
Franciszkanów, jako miejsce doskona* 
le nadające się do przyozdobienia go 
pomnikiem działacza, którego imię tak 
ściśle sprzęgnięte było z terenem mur 
rów po-Franciszkańskich. 

Na mocy uchwały Rady Wileńskie 
go Banku Ziemskiego, pamięć nieodža- 
łowanego dyrektora tej instytucji, Jó- 
zefa Montwiłła, stanowczo uczczoną 
zostanie drogą ustawienia mu w Wil 
nie pamiątki monumentalnej z biustem 
filantropa. Gdyby jednak Komitetowi 
nie wypadło zatrzymać się, w celu po- 
wyższym na placu publicznym miasta 
naszego, to wówczas pomnik ustawio- 
nyby został w miejscu zamkniętem, a 
mianowicie w ogródku bankowym od- 
powiednio przyozdobionym, a mieszczą 
cym się wprost stworzonej przez ]. 
Montwiłła siedziby „Łutni”. 

Z powyższego możemy się przeko* 
nać, że sprawa pomnika zawsze jest u 
nas zarówno aktualną w społeczeństwie 
jak palącą w łonie samego Komitetu. 

Wilnianom jakoś się nie śpieszy z 
uzupełnieniem swych malowniczych, 
acz cokolwiek zaniedbanych * placów i 
ogrodów, pod względem  estetyczno- 
monumentalnym: rażą one brakiem 
przedewszystkiem pomników dla mę 
żów krajowi zasłużonych, jako też wy 
glądem nie dość poważnie obmyśla 
nych, wcale niegustownych studzien 
miejskich. 

* * 

Czas wielki Magistratowi naszemu 
pomyśleć o wstąpieniu w ślady tych 
miast polskich, które kulturę estetycz- 
ną w miejscach . publicznych usiłują 

wanna : 
Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„Moralność Pani Bulskiej" 
na tle rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 

PROJEKTY OZDÓB MONUMENTALNYCH WILNA 
podnieść pod względem monumentalne 
go piękna i w tym kierunku. 

Jeszcze za czasów poprzedniej ka 
dencji magistratu naszego Zarząd jego 
miał się zająć sprawą estetycznej re- 
formy wyż pomienionych studzien miej 
skich. Wie coś o tem i obecnie funkcjo- 
nująca komisja wodociągowa. 

Gdyby w czasie niedalekim Rada 
naszego miasta raczyła wejrzeć w tę 
sprawę i skłonić Zarząd do jej zreali 
zowania, to sądzimy, pamiętaćby nale- 
żało o nietylko estetycznie, lecz że się 
tak wyrazimy historycznie skombino- 
wanych monumentach  studziennych. 

Podstawą monumentu takiej. studni 
ewentualnie byłaby jej dolna kondygna 
cja barokowa, przyozdobiona dokoła 
tak zwanemi „lewkami* zaś u szczytu 

syn, córka, synowa, zięć i wnuki. 
     

kondygnacji wyższej św. posągiem 
Krzysztofa, patrona naszego grodu. Że 
o motywach głów lwich, jako ozda 
bach, od przeszło stu lat przyswo- 
jonych w wodociągu wileńskim, Magi- 
strat dobrze pamięta, o tem przekonać 
się można na studni miejskiej, lokują 
cej się na Placu Katedralnym, a u wy- 
lotu ul. św. Magdaleny. Studnia ta, 
ukszt ałtowana «nie w formie tak cha- 
rakterystycznego dla. Wilna baroka, 
nie ma wcale. wyglądu poważnego i 
jest niemal brzydką, Taką to „ozdobę* 
posiada tymczasem nasz  przepyszny 
Plac Katedralny. Warunkom odpowia 
dają najpomyślniej pod względem 
tormy, ujęcia i stylu lokalno wilenskie- 
ga . zaprojektowany ładny monu- 
ment studzienny dłuta art. rzeźbiarza, 
p. Piotra Hermanowicza, który przy ni 
niejszem w reprodukcji zamieszczamy. 

ulimczyk. 
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Przygotowania do remonta baszty na Górze Zamkowej 
Specjalna komisja przeprowadza badania 

Specjalna komisja w składzie: prof. Juljusza Kłosa, inż. arch. Stefana 
Narębskiego, inż. arch. Józefa Rouby, inż. arch. Jana Borowskiego i kon- 
serwatora dr. Stanisława Lorentza przeprowadziła badanie baszty na Górze 
Zamkowej w związku z projektowany 
czenie baszty, 

Komisja uznała, że przed ustale. 

m ogłoszeniem konkursu na uwień- 

niem warunków konkursu należy zba- 
dać ścianę północną baszty w celu dokładnego ustalenia położenia schodów 
i otworu wejściowego do przyziemia i otwory pozostałe po belkach oraz 
ich kierunki w cełu ustalenia pierwotnego podziału ua kondygnacje ko: 
nać dwa przekopy w kierunku oznaczonych przez komisję o 
wykopać kilka studzien na terenie dziedzińca i w 
obwodowym dla oznaczenia poziomu 
pozostałości murów zamkowych. 

nasypie nad murem 
pierwotnego _ dziedzińca i zbadania 

Ponadto komisja poleciła założyć kliny gipsowe w rysy na dolnych 
kondygnacjach baszty dla ustalenia ruchu Ścian oraz usuaąć roślinność 
z korony muru. Badania rozpoczęte będą w najbliższym czasie. Kierow- 
nictwo robót powierzono inż. arch. Józefowi Roubie. W czasie prowadze- 
nia robót, które potrwają prawdopodobnie około miesiąca dost 
Zamkową będzie dla publiczności zamknięty. e": 

Zawodowi kryminallści kolporterami bihuły 
komunistycznej 

Ostatnio, robotnicy zatrudnieni przy budowie szkoły Technicznej na Antokolu 
zauważyli oscbników rozrzucających jakieś odezwy na terenie budowy. Zawiadomio- 
na o tem policja kolporterów tej bibuły zatrzymała wraz z odezwami. Okazało się, że 
rozpowszechniali oni odezwy miejscowej organizacji komunistycznej partji zachodniej 
Białorusi oraz t. zw. lewicy związkowej, pod której firmą osa aaa prowadzić 
agitację wśród związków zawodowych. 
Władysław Wojnicki, Markowicz Wincenty 
tu rozpowszechniania bibuły komunistycznej, 
wych. Przy badaniu wymienionych okazało 
dziejami i przestępcami karanymi kiikakrotnie za 

Przy y kolportażu tej bibuły zatrzymani zostali: 
i Paweł Morozow, którzy nie negowali fak- | 

twierdząc, że działają z pobudek ideo- 
że wszyscy oni są zawodowymi zło- się, 
kradzieże oraz sprzedaż fałszywych 

złotych wyrobów („Farmazoni*) Jeden z nich karany był za napad rabunkowy i gwałt 
dokonany na nieletniej. 

Nasuwa się pytanie czy jest to istotnie ideowy element, który ma być propaga- 
torem haseł komunistycznych wśród rzesz robotniczych oraz ludności miejscowej. 
Być może, że miejscowi komuniści 
wej obawiając się czynnego reagowania ze 
chcą w ten sposób „zatrudnić* wszelkie szumowiny miejskie, 
cych nic do stracenia osobników do kolportowania za pieniądze swej bibuły. 

po doznanych porażkach w swej agitacji wywroto- - 
strony opornych na ich agitacje robotników 

wykorzystując nie mają” 
(c) 

z udziałem p. K. Swięcickiej w Konserwatorjum przy ul. Dominikańskiej 

I Dziś koncert prof. A. Wielnorskiego - 
Nr 3, początek punktualaie o godz. 8. 

KRONIKA 

  

SOBOTA 
5 Dziś 
Wincentego 

Jutro 
WilhelmaOp. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 4 — IV. 1930 r. 

j 767 

Wschėd si. g. 5 m. 6 

Zachód sl. g. 6 m, 14 

Ciśnienie 
średnie w mm 

Temperatura \ о, 
średnia j FC 

Temperatura najwyższa: -j- TRE: 

Temperatur najniższa: — 49C 

Opad w milimetach* | 

Wiatr 
prżeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost. 
Uwagi: pochmurno, przelotny drobny 

deszcz. 

j Wschodni 

  

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w kaplicy Św. 
Kazimierza, godz. 8.30 Msza św. z suplika- 
cjami, godz. 9.30 wotywa, godz. 10.15 — su 
ma, celebruje J. E. ks. Biskup Michalkiewicz, 

kazanie wygłosi ks. kanonik Leon Żebrowski 
godz. 15.30 — wykład z Pisma św. godz. 16 
— uroczyste nieszpory z kazaniem ks. prof. 
Sopocki. 

Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 — 
Msza šw. uczniowska, godz. 11 — - | 
— suma, po sumie odbędzie się droga krzy 

    

  

  

GRAJĄ, MÓWIĄ i ŚPIEWAJĄ!!! 
Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejszych artystów polskich 

J. WĘGRYNA, Z. BATYCKEJ, D. LIPIŃSKIEJ, TAD. WESEŁOWSKIEGO 
i innych. SZCZEGÓŁY NASTĄPIĄ. 

  

    

żowa z udziałem kapłana, godz. 16.30 — 
nieszpory i wykład z Pisma św. W czasie 
Wielkiego Postu, co sobota będą odprawia 
ne uroczyste komplety o godz. 5 p. p. z ka- 
zaniem. 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza Św. w kaplicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 1l — Ste 
ma, godz. 16 — wykład z Pisma św., godz. 
ż6.30 Nieszpory w kościele, godz. 17 — Li 
tanja do Matki Boskiej w kaplicy. Zaraz po 
sumie będą obchodzone stacje Męki Pań. 
skiej. W czasie litanii t.j. o godz. 5 pp. bę 
dzie odbywać się spowiedź każdego dnia. 

Kościół św. Jana. Godz. 6 — Prymarja, 
godz. 9 — Msza dla dzieci, godzina 10 — 
Msza św. uczniowska, godz. 11 suma, godz. 
16.30 — wykład z Pisma św. godz. 17 — 
nieszpory. 

Kościół św. Ducha. Godz. 7 — Prymarja 
godz. 8.30 — wotywa, godz. 11 — suma, 
godz. 15.30 wyklad z Pisma šw., godz. 16 
— nieszpory. Dnia 8 kwietnia o godz. 4 pp. 
odprawione będą uroczyste komplety z wy- 
stawieniem Przenajświętszego Sakramentu i 
odpowiednią nauką pasyjną. 

Koścół św. Rafała. Содг. 6 — Prymarja, 
godz. 9 — Msza Św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykłąd z Pisma 
św. godz. 17 Nieszpory. Komplety odprawia 
ne są co piątek o godz. 5 pp. 

. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Gouz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, g. 
15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 — Nie 
szpory. Zaraz po sumie będzie obcho- 
dzona Droga Krzyżowa. We wszystkie sobo 
ty Wielkiego Postu o godz. 6 wiecz. będą 
odprawiane uroczyste nabożeństwa pasyjne 
z kazaniem i odśpiewaniem suplikacyj. 

Kościół św. jakóba. Godz. 6 Prymarja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św., Komplety co święto będą odprawiane o 
goaz. 6 p. p. Gorzkie żale o gocz 5 p. p. 

Kościół Antokolski, godz. 6 — Prymarja 
godz. 11 — suma, godz, 17 — Nieszpory 
przed Nieszporami wykład z Pisma św. Na- 
bożeństwa pasyjne — Gorzkie Żale, zaczy- 
na się o godz. 16 pp. 

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. 
Godz. 6.30 — Prymarja, godz. 9.30 — wo- 
tywa uczniowska, godz. łl suma, godz. 16.30 
wykład z Pisma św. godz. 17 — Nieszpoty. 

it Litanja do Najśw. Serca Jezusowego 
Kościół Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- 

ja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 — 
wotywa, godz. 11 — suma, godz. 16 nieszpo Y :: 

i i T S Pa
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Tdemaskowany komanista podstępem chciał się nwolalć z rąk: policjanta 
W ubiegłą środę wieczorem jeden z funkcjonarjuszów policji śledczej przecho- 

dząc ulicą Zawalną spotkać koło kial Miejskich osobnika, w którym rozpoznał znaae- 
go agitatora komunistycznego działającego wśród młodzieży żydowskiej studenta USB 
Samuela Pirockiego. Policjant zwrócił uwagę przedewszystkiem na ciężką paczkę, 
którą Pirocki niósł pod pachą, zawartość której postanowił sprawdzić. W chwili, gdy 
policjant zatrzymał Pirockiego prosząc, by udał się z nim do pobliskiego komisarjatu 
ten widząc, że został rozpoznany użył podstępu licząc, że przechodnie utworzą tłum 
z0 mu pozwoli ujść z opresji. 

W pewnym mo:nencje Pirocki począł krzyczeć, że został napadnięty przez zło- 
dziei i wzywać pomocy. Momentalnie utworzyło się zbiegowisko i tłum gawiedzi, 
wśród którego byli wspólnicy Pirockiego, obstąpili policjanta usiłując odbić areszto- 
wanego. Korzystając z chwilowego zamieszania Pirocki cisnął policjantowi w twarz 
niesioną paczkę i rzucił się do ucieczki., 

Policjant począł go gonić i gwizdkiem wzywać pomocy. 
rocki wpadł do jednej z pobliskich cukierni 
uda mu się zmylić pościg. 

pieszący na alarm dwaj policjanci w 

W międzyczasie Pie- 
iukrył gsię w drugim pokoju licząc że 

pobliżu  komisarjatu zatrzymali 
jeszcze kilku osobników jak następnie okazało się wspólników Pirockiego którzy 
„wyjaśniji* że wynikło zajście pomiędzy dwome  przechodniami, które natychmiast 
zostało zlikwidowane. | ten podstęp nie odniósł skutku. Pirocki został wkrótce ujęty 
i odprowadzony do komisarjatu. 

W paczce odebranej od niego znaleziono około 5 tysięcy fodezw komunistycz* 
nych przeznaczonych do kołportazu w związku ze zbliżającym się dniem 1 maja. 

Pirocki jak już zaznaczyliśmy student U. S$. B. mimo sprzeciwów rodziny pra 
cował intensywnie w związku młodzieży komunistycznej 
akcją agitacyjoą w związkach zawodowych. 

5 

kierując Ooddawna całą 

tatnio posiadając paszport zagraniczny bowiem imiał wyjeźdzać na wyższe 
studja do Szwajcarji wyjeżdzał do państw bałtyckich a stamtąd dostał się co Sowie- 
tów skąd po pewnym czasie powrócił przywożąc z sobą „bagaż* w postaci ulotek i 
różnych wydawnictw o treści komunistycznej, Część tych ulotek odebrano mu pod- 
cząs aresztowania. (c) 

Aresztowanie organizatora buniu w więzieniu 
przed 10 laty 

Latem roku 1920 w wojskowem wię- 
zieniu śledczem w Warszawie wynikły za- 
mieszki które następnie przerodziły się w 
tormalny bunt więźniów którzy wyswobo- 
dzeni z cel rzucili się na pilnujących klucz= 
ników i po unieszkodliwieniu ichi stali się 
panami położenia. 

W ostatniej chwili "zbuntowanym więż- 
niom przeciwstawił się komendant więzie- 
mia który na czele kilku żołnierzy starał 
się opanować sytuację. 2 

Rozwšcieczeni kryminałiści, którzy w 
międzyczasie zdołali uzbroić się zamordo- 
wali komendanta i już bez przeszkód zdo- 
łali wydostać się na wolność. Przybyła 
odsiecz zlikwidowała bunt i część zbiegów 
ujęła lecz niektórzy z nich z plutonowym 
Szczygielskim na czele zbiegii i mimo po- 
szukiwań, które były nadzwyczaj utrudnio* 
ne z powodu zbliżającej 'się nawały bol- 

wstecz pozostali dotychczas niewyśle- 
zeni. 

Przywódca zbuntowanych Szczygielski 
po nieznanych bliżej kolejach Iosu traf.i 
wreszcie do Wilna gdzie przez dłuższy 
cząs ukrywał się aż wreszcie znalazł ko- 
bietę która go przyjęła do swego mieszka - 
s” jednym z domów przy ulicy Porto- 
wej, 

Z czego żył i co porąbiał » niewiadomo 
gdyż stale przebywał poza domem. 

Wczoraj w nocy do 'jego mieszkania 
wkroczyła policja i aresztowała go w chwi- 
li gdy układał się do snu. 

Szczygielski narazie zachowywał się 
7byt pewnie i dopiero gdy mu powiedzia- 
no o co jest oskarżony omal nie zemdlał. 

Pod silną strażą osądzono go narazie 
w areszcie, zaś wczoraj wieczorem odesła « 
no do Warszawy. (c) 

Kościół Wszystkich Świętych, godz. 5 — 
! Prymarja, godzž 6 — Wotywa, godz. 11 — 

suma, godz. 15.30 — wykład z Pisma Św. 
godz. 16 — Nieszpory, zaraz e Nieszporach 
będą śpiewane gorzkie żale. każdy czwat 
tej o godz. 5 p.p. będą odprawiane urocz kom 

piety z kazaniem, we wszystkie piątki Wiel 
«iego Postu o godz. 16 będą odchodzone w 
kościele stacje Męki Pańskiej. : 

Kościół św. Kazimierza, godz, 6 — Msza 
św. cicha, godz. 7 — Prymarja, godz. 8— 
Msza św. cicha, godz. 9 — Msza św. czy” 
iana, godz. 10 — Msza św. uczniowska, g. 
11 — suma, godz. 17 — Nieszpory. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry- 
 marja, godz. 9.30 — wotywa uczniowska, 
godz. 11 — Msza św. czytana z kazaniem. 

Kościół św. Anny. Godz. 10 — Msza św. 
czytana. 

Kościół św. Stefana, Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 
11 suma, g. 16 nieszpory i wykład z Pisma 
w. 

Kościół Boniiratrów. Godz. 6.30 — Pry 
marja, godz. 8 — Msza św. cicha, godz. 10 
— slima, godz. 17 — Nieszpory i litanja. 

Kościół św. Mięhała. Godz. 10.30 —Msza 
"św. czytana. 

Kościół św. Ignacego. Godz. 8 — Msza 
"św. w kaplicy Chrystusa Króla, godz. 9 — 
Msza św. dla wojska, godz. 12 — Msza św. 
czytana z kazaniem. 

— (k) Nieustantm adoracja Przenajświęt 
ego Sakramentu. Dnia 7 kwietnia w koście 
le w Brzostowicy M. przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu, dn. 
8 kwietnia w kościele w Porzeczu. 

URZĘDOWA 
— (y) Wicestarosta Kozieradzki miano- 

маду starostą w Stolin;e, P. minister spraw 
wewnętrznych mianował radcę wojewódzkie 
go, pełniącego obowiązki zastępcy starosty 
grodzkiego w Wilnie p. Józefa Kozieradzkie 
мо starostą powiatowym w Stolinie woj. po- 
leskiego. к 3 

— (y) „Dziūnnik Wileiski“ pociągnięty 
zialności sądowej. Starosta Gro 

dzki pociągnął do wiedzialności sądo- 
wej „Dziennik Wileński" za umieszczenie w 
mr, 78 z dn. 3 kwietnia artykułu pod tytu- 
iem „Bojkot Kościoła. Oficerom zakazano by 
wać w Bazylice Wileńskiej" co jest sprze- 
czne z istotnym stanem rzeczy oraz za 
treść tegoż artykułu, zawierającą świadomie 
fałszywe wiadomości, mogące wywołać nie 
pokój publiczny. Przestępstwa te są AG 
„dziane w art. art. 154, 263 i 305 K. K. 

MIEJSKA 
— (a) Działalność Pogotowia Ratunko. 

wego- W ubiegłym miesiącu wileńskie pogo- 
towie Ratunkowe udzieliło pomocy w 408 
wypadkach. W tem było wyjazdów na mia- 
sto 204 i opatrunków na stacji również 204. 
Wyjazdów nocnych zanotowano 138, dzien. 
nych 270. Do szpitali odwieziono 74 chorych. 
Wykonano przewozów 90. 

WOJSKOWA. 
— (0) Odrogzenie terminu ćwiczeń wol. 

ich. W związku z powołaniem w tym 
roku na ćwiczenia wojskowe oficerów, pod- 

_ chorążych i szeregowych, władze wojskowe 
wyjaśniły, że należycie udokumentowane 
prośby o odroczenie terminu odbycia tych 
ćwiczeń na inny termin w tym samym roku 
kalendarzowym tylko w wyjątkowych wy- 
padkach mogą wnosić: 1) oficerowie i pod- 
chorążowie rezerwy — do dowódcy swojej 
formacji ewidencyjnej, 2) szeregowi rezer 

"Wy, jak również oficerowie i podchorażowie 
rezerwy o nieustalonej przynależności ewi- 
dencyjnej — do właściwego powiatowego 
komendanta uzupełnień. Prośby te powinny 
być wnoszone do wskazanych władz woj 
skowych przynajmniej za 4 tygodnie przed 
terminem, wyznaczonym dla stawienia się 
powołanego na ćwiczenia. 

POCZTOWA 
— Wiyjaśmóie urzędu pocztowego. W 

związku z notatką naszą w ur. 72 p.t. „Se- 
kwestratorzy miejscy ra usługach urzędu po- 
cztowego”, proszeni jesteśmy o umieszcze- 
nie następującego wyjaśnienia: 

Urząd Pocztowy Wilno 1 co miesiąc wy 
syła do każdego abonenta radjofonicznego 
wezwania o wpłacenie należnej opłaty. Nie 
wszyscy jednak abonenci poczuwają się do 
obowiązku regularnego wpłacania opiat, — 
niektórzy zwiekają, inni zaś nie chcą płacić 
wcale. Wobec czego urząd pocztowy Wilno 
1. jest zmuszony uciec się do przymusowego 
ściągania należnych opłat. Z uwagi na okoli 
czność, że zarząd pocztowy nie posiada wła* 
snej egzekutywy, a w myśł obowiązujących 
ustaw (art. 20 0 Poczcie telegrafie i telefo- 
nie) musi prosić o pomoc organy wyposa- 
żone w tę egzekutywę „więc siłą faktów zmu 

” 

szony jest zwrócić się o pomoc do magistra 
tu, aby magistrat w drodze przymusowej 
ściągnąt opłaty radjofoniczne od osób, któ- 
re pomimo wezwania o zapłatę zwiekają lub 
wogóle nie chcą płacić. 

Winę uciekania się do przymusu i zjawia 
nia się sekwestratorów u poszczególnych a- 
bonentów ponosi nie zarząd pocztowy, lecz 
sami abonenci, 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Doksztalkajagy kurs dla drogomi- 

stęzów gminnych. W, końcu ubiegłego mie- 
siąca został ukończony 2 tygodniowy kurs 
dokształcający dla drogomistrzów gminnych, 
którzy ukończyli kursa drogomistrzów w 
marcu 1929 r. Zadaniem kursu dokształcają- 
cego było rozszerzenie wiedzy o drogach gm. 

: uzupełnienie braków, jakie odczuwa 
ły się ma praktyce w sezonie trwania robót 
szarwarkowych na drogach gminnych w ro- 
ku 1929. Pomimo wykładów teoretycznych 
odbywały się zajęcia praktyczne na terenie 
powiatu. Sluchaczow było 26. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (y) Dlaczego rOzwiązało umowę ze 

Zw. Robotników Transportowych. Z wiaro- 
godnego źródła uzyskaliśmy informacje że 
rozwiązanie przez Dyrekcję Kolejową umo- 
wy z dotychczasowym Związkiem Robotni- 
ków Transportowych na st. Wilno spowodo 
wane zostało względami  następującemi: 
Wśród zatrudnionych dotychczas  robotni- 
ków. transportowych znajdowało się kilkuna 
stu, co do których posiadano informacje, że 
trudnią się oni organizowaniem systematy- 
cznych kradzieży przewożonych ładunków. 
Większość z nich była sądownie karana. W 
celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożo- 
nym towarom Dyrekcja Kolejowa zażąda- 
ła od Związku usunięcia tych robotników. 
Związek jednak oświadczył, że nie zostaną 
oni usunięcia a na znak solidarności wysle 
nięte zostało żądanie, aby Dyrekcja zwolniła 
wszystkich. 
, Wobec tego stanu rzeczy Dyrekcja Kole 
jowa rozwiązała umowę. ze wspomnianym 
związkiem, natomiast zawarła umowę z no- 
wą grupą robotników transportowych złożo- 
ną wyłącznie z inwalidów i b. wojskowych. 
Równocześnie zastrzeżone zostało, że do no- 
wopowstałego związku będą przyjęci i mo- 
gą nadal pracować ci z dotychczasowych ro 
botników którzy nie byli karani sądownie į 
nie są poszłakowani o kradzieże. 

SZKOŁMA. 
— (y) Jakim nauczycielom — pizysługuj 

tytuł profesora? Jak się dowiadujemy My 
cielom którzy pracują zawodowo w szkole po 
wszechnej od dnia | czerwca 1926 r. į kto 
rzy posiadają wyższe  studja zakończone 
przepisowemi egzaminami pedagogicznemi, 
przysługuje, w myśl ustawy o stosunkach słu 
żbowych nauczycieli tytuł profesora. 

Nauczyciele szkół powszechnych o wyżej 
wymienionych kwalifikacjach mają prawo 
z dniem I czerwca rb  tytułować się pro- 
fesorami. 

AKADEMICKA 
_— Ku uwadze akademików b. ochotni- 

ków wojsk pplskich. Studenci którzy nie są 
rezerwistami Wojsk Polskich a mają służbę 
ochotniczą frontową w 1920 r., bądź byli w 
powstaniu Górnosląskiem 1921 r. mogą się 
ubiegać w roku bieżącym o przemianowanie 
ich na podporuczników rezerwy. Podania na- 
leży składać treści następującej: Do Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych Biuro Perso- 
nalne. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, 
PKU. i nr. ewidencji PKU, student uczelni. 
Podanie: proszę o przemianowarie mnie na 
podporucznika rezerwy. Podpis. Załączniki: 
1) Życiorys z dokładnym opisem przebiegu 

służby II (front), powołanie się na 
ewidencję w PKU, 2) Żaświadczenie wyż- 
szej uczelni, 3) Świadectwo moralności, Po- 
danie wraz z załącznikami należv przesłać 
do dnia 12 kwietnia rb. do Referatu Wojsko 
wego Naczelnego Komitetu Akademickiego 
— Warszawa, ul. Akademicka 5., skąd dn. 
14 kwietnia rb. zbiorowo będą odesłane do 
Ministerstwa Spraw Wojskowych”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Chrzpścijański Uniwersytet _ Robotni- 

czy w Wilnie powiadamia że w niedzielę dn. 
6 kwietnia rb., o godz. 5 w. odbędzie się w 
sali chrześcijańskiego Domu Ludowego przy 
ul. Metropolitalnej I kolejny odczyt p.t. 
„Istota socjalizmu”, xtóry wygłosi p. dr. Sta 
nisław Świaniewicz. 

Wstęp wolny dla wszystkich. 
— (y) Walne zebrznąe [mwalidów wojen- 

nych. Walne doroczne zebranie członków O- 
kręgowego Koła Związku Inwalidów Wojen- 
nych Rzeczypospolitej Polskiej zwołane zo- 
stało na dzień 6 

      

kwietnia rb. (niedziela) donie do nabycia u Gebethnera 

SPOBY 
DZISIEJSZY MECZ PIŁKARSKI. 

Dziś o godz. 3 pp. na boisku 6 ppłeg. 
odbędzie się towarzyskie spotkanie piłkar- 
skie dru WKS Pogoń i 1 ppłeg. 

Mecz zapowiada się ciekawie, gdyż w 
ch 1 ppleg. wystąpić ma kilku nowych 

y. Będzie to pierwszy w bieżącym se- 
zonie mecz obu drużyn. (y) 

OKT ARS AS EROZOAREOT RAE 
lokalu kasyna garnizonowego w Wilnie. Na 
zebraniu tem powołany będzie do życia za 
rząd wojewódzki. Po zbiórce o godz. 9.30 w 
lokalu wojew. zarządu Federacji  (ZOW) 
przy ul. Uniwersyteckiej 6 — 8 uczestnicy 
udadzą się na nabożeństwo o godz. 10 wi 
kościele św. Trójcy przy 

  

          

   

  y ul. Dominikańskiej. 
Po nabożeństwie pochód ze sztandarem 
uda się na wałne zebranie do kasyna garni 
zonowego. Walne zebranie rozpocznie się 
punktualnie o godz. 11 przed poł. (już w 
drugim terminie). Porządek obrad jest na- 
stępujący:  Zagajenie i wybór  prezydjum, 
sprawozdanie z działalności zarządu,  spra- 
wozdanie komisji rewizyjnej, dyskusja, wy- 
bory nowego zarządu, wybory zarządu woje 
wódzkiego i delegatów i wolne wnioski. 

KOMUNIKATY. 
— # izby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie. Izba podaje do wiadomości firm za» 
interesowanych że w związku z Międzynaro- 
dową Wystawą Amerykańskiego Handlu 
lmportowego, mającą się odbyć w sierpniu 
br. do Polski przybył przedstawiciel amery- 
kański p. H. de Duvernoy Smith adres War- 
szawa Al. Szucha 8 m. 9, tel 324 — 88. 

— Przewidziany dłuższy pobyt p. Smitha 
w Polsce ma na celu ułatwienie firmom pol- 
skim przyjmowania udziaiu w wystawie. 

RÓŻNE 
— (a) Kupcy protestują. Trzeci urząd 

skarbowy rozesłał nakazy płatnicze na po- 
datek przemysłowy który jak twierdzą Za 
interesowani jest naogół o 100 do 300 pre- 
cent wyższy od zeszłorocznego. 

Na skutek imterwencji zainteresowanych, 
którzy zapewnili Izbę Skarbową, że fabryki 
dowiedziawszy się o wymiarze tego podat- 
ku zamknięli kupcom kredyty bowiem są 
przekonane że pociągnie to za sobą bankru 
ctwo płatników, do urzędu trzeciego wydec- 
łegowano wyższych urzędników lzby Skar- 
bowej, którzy przystąpili do badania pod- 
staw wymiaru tego podatku. 

Badania i konferencje z naczelnikiem te 
go urzędu trwały kilka godzin. W między- 
czasie był również tam prezes Izby Ratyń- 
ski. Czy podatek zostanie zmniejszony do- 
wiemy się niebawem. 8 : 

— (y) Przygotowania s0cjalistów 
do obchodu 1 maja. Centralny komitet 
PPS rozesłał już Okręgom okólniki za 
wierające zarządzenia w sprawie przy 
gotowań do obchodu dnia I maja. 

Przygotowania mają być prowadzo 
ne przez cały kwiecień. W instrukcjach 
zostało podkreślone, że dzień 1 maja 
ma przybrać rozmiary wielkich zgroma 
dzeń ludowych poprzedzonych masów 
kami. 

W dniu 1 maja strajk ma objąć 
wszystkie zakłady pracy prócz szpitali, 
wodociągów i straży ogniowej. 

W dniu I maja ma być przeprowa 
dzona zbiórka na Uniwersytet Robotni 

czy. { 
— (y) Inwalida wyrzużony: z Donia 

Inwalida. Zgłosił się do naszej redakcji in- 
walida wojenny p. Karol Waśniewski i oś- 
wiadczył co następuje. 

W końcu lutego przybyłem do Wilna, Mi 
mo, że jestem inwalidą 60 procentowym 
mam możność zarobkowania gdyż z zawo- 
du jestem malarzem pokojowym. Zainstało- 
wawszy się w Domu Inwalidy, po zapłace 
niu komornego za miesiąc kupiłem za po. 
zostałe pieniądze niezbędne narzędzia pra- 
cy i z tej racji nie mogłem zapłacić komor- 
nego za drugi miesiąc mimo to zarząd Domu 
Inwalidy nie uznał za możliwe wejść w mo- 
je ciężkie położenie i zaproponował mi opu- 
szczenie domu. Nie Bonos ROWY ani tło- 
maczenia į w dniu 3 bm. mifno wszystko zo” 
stałem usunięty bezwzględnie. 
stem bez dachu nad głową” 

„Jak wynika z opowiadania p. Waśniew= 
skiego, za scisłość czego nie bierzemy odpo- 
wiedzialności zarząd Domu Inwalidów ob - 
szedł się z jnwalidą Waśniewskim w sposób 
wysoce niehumanitarny. Należy przypuszczać 
że czynniki zainteresowane zechcą wyjaśnić 
tę sprawę. 

"TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś wie- 

czorem ukaże się po raz czwarty głośna sztu 
ka Leonarda Franka „Karol i Anna', W ro- 
lach głównych Hanna Ceranka, R. Wasilew- 
ski i T. Białoszczyński. W przygotowaniu 
„Przestepcy“ Brucknera oraz baśń fantasty 
czna Warneckiego „Cudowny pierścień". 

„Krakowiacy i G *. Dziś o godz. 
3.30 pp. po cenach dwukrotnie zniżonych wy 
stawioną zostanie w teatrze ną Pohulance 
po raz ostatni malownicza opera narodowa 
„Krakowiacy i górale'. 

— Teatr miejski Lutnia. „Błędny bokser” 
oryginalna w pomyśle krotochwila młodego 
akademika polskiego W. Smólskiego wypełni 
repertuar dni najbliższych. Wesoła ta kro- 
tochwila tętniąca życiem i werwą jest  ist- 
nym hymnem na cześć młodości, zdrowia i 
radości życia, Wykonanie tej krotochwili stoi 
na wysokim poziomie artystycznym. Jedną z 
ról głównych kreuje dyrektor A, Żelwero- 
wicz. pes „Błędny bokser“. 

— ju Przedstawienka poppłudnijo- 
we. Jutro w obu teatrach odbędą się przed- 
stawienia popołudniowe po cenach zniżonych 
W teatrze na Pohulance sensacyjna sztuka 
amerykańska „Broadway* zaś w teatrze Lu- 
tnia komedja polska „Miłość czy pięść”. 

M py Jerzego Leszczyń: o. Za- 
powiedź występów znakomitego artysty scen 
warszawskich wywołała żywe zainteresowa- 
nie. Z jego udziałem wystawiona zostanie w 
teatrze Lutnia najnowsza komedja W. Ra- 
packiego „Czarujący emeryt". Pierwszy wy- 
stęp odbędzie się w środę najbliższą 9 bm. 
Bilety do nabycia w kasie zamawiań. 

х K- Krukowski w Wilnie. Ulubieniec pu 
bliczności warszawskiej niezrównany humo- 
rysta, interpretator różnorodnych typów kom 
micznych, Kazimierz Krukowski wystąpi w 
Wilnie raz jeden tylko we wtorek 8 bm. w 
teatrze Lutnia w otoczeniu wybitnych arty. 
stów warszawskich: Z. Pienińskiej (śpiew) 
M. Kamińskiej i S. Cywińskiego (z słynnego 
baletu Pawłowej) i A. Rapackiego. (piosen- 
ki). Pozostałe bilety do nabycia w kasie za- 
ika — z 
— Koncert komppyytorski Aleksandi 

Wielhorskiego. Sobotni koncert prof. AE 
ksandra Wielhorskiego budzi niezwykłe za- 
interesowanie wśród muzykalnych Sfer na- 
szego grodu. Artysta nie tylko da się tu po- 
znać jako świetny wykonawca, ale i jako 
kompozytor, grać ma bowiem swe własne u- 
twory, a świetna partnerka jęgo, pani Świ 
cicka, odśpiewa szereg pieśni afożonydh 
przez  Wielhorskiego. A 

„ W pieśniach tych, tak bardzo nam swoj- 
skich i drogich zamknął kompozytor czar 
swej niepospolitej twórczości. Bilety wcześ- 

i Wolffa, Mi- 

  

Obecnie je 

  

Wydawca St, Mackiewicz. Redaktor edpowiedziałny Witold Woydyiło. 
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2 šis Od dnia 5 do 7 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyswietlane filmy: 

Kino Miejskie BD 66 

SALA MIEJSKA 86 
Dram't_w 9 aktach. W rolach głównych. Dolores Costello i Walter Rodgers. Nad program: 

ul. OsirObramska S. 1) „NIEZWYKŁY KONKURS* Komedja w 2 aktach. 2) „HAROLD MA POMYSŁ Komedie wi 
akcie. Kasa czynna od godz. 8 m. 30. Początek seansów od godz. 4'ej. Następny program: 
„CUDA KINEMATOGRAP JI“. ; 

KINO-TEATR ziśj DARA POR KAŠKĄ Wspaniały dramat doby obecnej. 
HGLLYWODD" ai sploty ma Žaga wielkomiejskiej rozpusty. Pienigdz i honor. RPP AE 

* eżyserja ole główne + i Й 2 A 
; : WILHELMA THIELE kraj Włodzimierz Gdjdarow, Dila Palo, GERRYK GEORGE: 
ślickiewicza 22. Specjalna lustracja muzyczna. Honorowe bilety na premierę nieważne. 

Począttk seansów O g.4, 6, 8i 10,25 w. 

"Kino-Teatr RONA SOLNY AE Urocza para kochanków zachwycająca LILY DAMITA i ulubieniec kobiet 
66 w wielkim 

„HELIūS dramacie erotycznym e R A E. 9 EG A zo a T A boj k 

_Wileńska_38. Mistrzowska grz! Sensacyjno-erotyczna treść, Seansy_o godz, 4, 6, 8 i 10.15, 

rULBKIE KINO | Dzisi Najnowsze arcydzieło! Pieśń 
‚ Wanda” o miłości! Kwiat północy! p* t. „WŁADCA SACHARY** 
2 Wielka 30. Wzruszaiący erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu Białych Niewuinic. W rol. gł. WŁODZIMIERZ GAJDA- 

Tel. 14-81. RÓW i DOLI DAVIS. в 

п’ёпнО'Ёй'п‘ ; Dziś i dni następnych superfiln kinematografji x Obraz, Z poty wiat : 
amach na cara aktów. Dramat miłosny 

zza” 66 zd : o 
tkacze | „BK DJ U T A NOT se Desi, gor ycst” Cię: 

xołejowego). MEN BONŁ Początsk seansów o goćz. 5, w niedziele o godz. 4. 

ckiewicza 7, dniu koncertu od 7 w Kon- M 
s ró tdnini Koncert odbędzie się Ay AAAAAAAAAAAZŽAAAAAAAAA WWADCAB 
dn. 5 kwietnia sala Konserwatorjum Muzycz. 
przy ul. Dominikańskiej 5 o g. 8 PA i r 66 BAG I SPRZEDAĆ 
gdyż zaraz po koncercie artysta wyjeżdża 
do Warszawy. Po rozpoczęciu koncertu BAWATYŻE 
drzwi do sali będą zamknięte. Z powodu 

CO GRAJĄ W KINACH? | 99 WYJAZDU sprzedaje: 

Hoilywood — Dama pod maską. Czasopismo bogato ilustrowane, poświęcone praktyce i teorji |] S$ jadalny pokój, 
Lux — Zdobywca serc, 
Światowid — Niedorostek 
Hetjos — Biały kapitan 
Wanda — Władca Sachary. 
Piecadiliy — Sziakiem hańby. 
Sport — „Pragnę twolą byč“ 
Ognisko — Adjutant, 
Kino miejskię — Dołotes. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 

sie od dnia 3 do 4 bm. do godziny 9-ej 
rano zanotowano w Wilnie ogółem różnych 
wypadków 45. W tel liczbie było: kradzieży 
15, zakłóceń spokoju publicznego i nade 
użycia alkoholu 6, przekroczeń admini- 
stracyjnych 13. Reszta wypadków podajemy 
w skróceniu w tej samej rubryce. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Gaonna 
5 znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około jednego miesiąca. Niemowlę ulo- 
kowano w przytułku „Dzieciątka Jezus". 

— (c) Odnalezienie kradzionych rze- 
czy. Policja przeprowadziła rewizję w miesz* 
kaniu znanego pasera Michała Szrejdera 
przy ulicy Szawelskiej 8 i ujawniła garde- 
robę pochodzącą z kradzieży | m. in. skra- 
dzione niedawno ubranie u; Izabeli Bukow- 
sziej (Zawalna 28), 

— (c) Między małżonkami. Wczoraj w 
dzień małżonkowie Baniewicze zamieszkują- 
cy przy ulicy Szopena 6 wszczęli między 
sobą kłótnię, która przybrała nieoczekiwany 
obrót. ' : 

Pani Baniewiczowa wyprowadzona z ró- 
wnowagi słowami męża nie mogąc mu od 
powiedzieć bardziej przekonywującym argu- 
mentem oblała męża esencją octową powo- 
dując uszkodzenie oka. 

Poszkodowanego musiano skierować do 
kliniki św. Józefa bowiem zachodzi obawa 
poważniejszych komplikacyj. й 7 

У "e ja) 

— (c) Okoliczności wypadku pod R: 
Przed kilku dniami w zagadkowy sposób zo 
stał postrzelony w pierś mieszkaniec zaścian 
ka Zalosa gminy rzeszańskiej Kazimierz Szu 
kiewicz, który zeznał że dokonano na niego 
zamachu z zemsty. Okoliczności wypadku na- 
suwają jednak przypuszczenie, że miało tu 
miejsce nieostrożne obchodzenie się z bro- 
nią i Szukiewicz miechcąc ponosić odpowie- 
dzialności za nielegalne posiadanie rewolwe 
ru twierdzi, że do niego strzelano. W sieni 
domu gdzie został on ranny znaleziono nabój 
kalibrem odpowiadający rewolwerowi Szukie 
wicza, 

— (c) Zatrzymanie poszukiwanych. Na 
dworcu kolejowym w Wilnie zatrzymano Jó- 
zefa Lenczewskiego poszukiwanego przez po 
licję za szereg kradzieży dokonanych na te- 
renie powiatu wileńsko - trockiego. 

_. Ujęto również Jana Jankowskiego poszu 
kiwanego przez sędziego śledczego w  Li- 
dzie za kradzież i Władysława Czyborow- 
skiego przybyłego z Warszawy dla niezna- 
nych bliżej celów. Czyborowski etapem zo 
stanie odesłany do miejsca stałego -zamie- 
szkania. 

—. (c) Kradzieże mieszkaniowe. Do mie- 
szkania Adeli Sielano przy ulicy Wielkiej 3 
włamali się złodzieje t splądrowawszy mie- 
Szkanie wynieśli bieliznę, biżuterję i 100 zł. 
gotówką. Poszkodowana straty ocenia na kil 
kaset zł. 

W tym samym czasie okradziono mie 
szkanie Stefanji Jodziewiczowej (Swierkowa 

=
 

29) której wyniesiono garderobę i bieliznę d 
wartości 500 zł. Złodzieje dostali się do mie- 
szkania przy pomocy dobranego klucza. 

(c) Okradzenie składu narzędzi rolni- 
czych i kinematogriu miejskiego. Nieznani 
sprawcy dostali się do składu narzędzi rolni- 
czych Polańskiego przy ulicy Zawalnej 37 i 
skradli 60 kłódek, r óżnych rozmiarów pilni- 
ków 54 tuziny piłek do metalu oraz 195 zł. 
gotówką. Wartošc skradzionych towarów 
wynosi 3200 zł. 

W. o OY sposób z kabiny ki- 
na miejskiego zginęła soczewka od 

wartości 400 zł S i 
Znaleziono ją u mechanika kinematogra- 

fu „Sport* Nosela Szukalskiego (Niemiecka 
33) który wyjaśnił że kupił ja od niezna 
nego mu osobnika. 

Soczewkę zwrócono zarządowi 
tografu Ua 

— (c) Postrzelanie na granicy. Wczoraj 
nad ranem na odcinku Dzisna patrol KOP o- 
strzelał zdążającego za granicę osobnika u 

zbrojonego w karabin. 
Nieznajomy ciężko ranny kilku kulami 

padł tuż przy słupach granicznych i w pręd 
kim czasie wyzionął ducha. Zabitym okazał 
się mieszkaniec wsi Amnówka gminy para- 
ijanowskiej Aleksander Bałasz który z nie- 
znanych powodów z karabinem w ręku usi 
łował przedostać się przez linję graniczną. 

kinema- 

  

  

POTRZEBNA 

kasjerka - ekspedjenfka 
z kaucją 1.000 — 1.500. Może byc 
kawcja hipoteczna. Oferty do biura 
„POLKRES* Królewska 3, dla 

„JOTKE“, —0   

orzech amerykański, 
wszystkich działów ogrodnictwa. NOTOWANIE cen płodów Oraz inne meble, ul. 
ogrodniczych z wszystkich większych miast Polski. J. Jasińskiego 15—1, 
Bezpłatne ogłoszenia o kupnie — sprzedaży. PREMJA dla aiš S 
półrocznych prenumeratorów. Prenumerata półroczna SPęartkoY 6621—1 
11. 12.—. kwartalna zł. 6.— DLA NOWYCH PRENUME- 
RATORÓW cena zniżona zł. 3.— przez jeden kwartał. 

Nadsyłać można w znaczkach pocztowych. 

Adres Redakcji: bwów, ul. Kopernika 20. 

WWWWWWWWWWWWWWWWWYWWUW 

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

zynie konfiskacyjnym Urzędu Celnego w Wilnie 'stącja 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 

  

  

Do sprzedania 
bardzo ładna włas- 
ność w Wilnie Anto= 
kolska 12-b. 26) og- 
romny plac, dom pięt- 
rowy. Adres wlašci- 
ciela w adm. „Słowa*, 
Cena przystępna. —p 
    

Sprzedam 
Śpiesznie NARZĘDZIA 
różne ślusarskie, sto- 
larskie i inne (war- 
sztat stolarski komp- 
letny), kuźnia polowa, 

ponownie wystawiony na licytację dnia 10 kwietnia o wiertarka, szata do 
godz. 9-€j rano. 4 narzędzi, przybory 

Wilno, dnia 1 kwietnia 1930 r. elektryczne i wiele 
Naczelnik Urzędu |. Minczewski 

Inspektor m. 2, od 4 do 6, Celny, 
й Wejscie z podw6rza. 

  

Dom niedekretowy 
murowany Z 

wolnem  mieszka- 
nien. _ Dochodo- 
wość 10 proc. czy- 
stego. Cena 130 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, tel. 
-05. —0 

- RADJ 
Sobota, dnia 5 kwietnia 1930 r. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. Slam czomealkł 
12.5—13,10 Muzyka z płyt gramofon. 

* Ataszertagmiałowska 13.10—13.20: Kom. meteorologiczny 

oras Oubinet Kosme- 
Warszawy. > 

15—15.45: Transm. z Warszawy. Ode GOBI. aaa kacji e 

try, 

> BOWAWAWE 

czyty dła maturzystów 1. Sprawa włościan- 

anie wło- s, 

ska w Polsce (prof. H. Mościcki). 2. Słowac 

zów. Mickiewicza 46. 

EAYACAM 

ki (prof. L. Płoszewski). 
15.45—16: Transm. z Warszawy. Kącik 

GB Musnttyia A Н М na święta 

artystyczny Ligi Samowystarczalności Gospo 

Arma najpiękniejszym  po- 

darczej. 
16.10—16.15: Program dzienny. 

darkiem są pariopho- 
SZER: ny i gramofony «z 

ty 

16.15—16,45: Koncert pieśni  białoru- 
skich Eugenjusza Dziewulskiego w wyk. Ste- 
fanji Grabowskiej przy fort. E. Dziewulski. 

16.45—17: Komun. Wil. Tow. Organi 

Jonalnej Koeme- firmy „Polska Płyta” 
asa Warszawa, Joe 

Д owska 104—3. Kata- 
Mickiewicza 31 m. 4. [ogi darmo po nade- 

zacyj i Kolek Rolniczych. A 
17—18: Transm. nabożeństwa z kaplicy 

kobiecą kon- słąniu znaczka pocz- 
Br serwuje, dosko- towego, Žr 

Ostrej Bramy. Transm. na całą Polskę. 
18—19: Transm. z Krakowa. Słuchowi. 

nali, odświeża, usuwa 
jeją skazy i braki 

sko dla dzieci. 
19—19.25: „O mlecznej drodze* odczyt 

Masaż twarzy i ciałą 
(panie). Sztuczne opa- 

wygłosi dr. Stanisław Szeligowski. 
19.25—19.55: Program na 

tydzień. 
19.55—20.5: Rozmaitości i sygnał! czasu. 

lenie cery. Wypada- wspólnika do otwo- 
nie włosów i łu- e Rawa w 
leż. Najaowsze zdo- miejscowo ura- 
rag ki rą. cYjūej, ul, Pańską 15 

o MPO EZ p 

am R 

  

następny 

  

  

20.5—20,30: „7 szerokiego Świata” лар 
ciekawsze zdarzenia tygodnia omówi Hen 
ryk Tokarczyk. 

20.30—21.15: Koncert pieśni hebrajskich 
i żydowskich w wykonaniu nadkantora chów 
ralnej synagogi wileńskiej Jakóba Goldsztei- 
na: 1. Rojtman — Ono towo lefonecko twi 

Poszukuję 

    

  

losejno (Niech do ciebie dojdzie nasza mo- <jonalne, m. 2, od . 3-5. -; 
dlitwa). 2. Ginesin — Cazironox leididi (Bę Codziennie od gi 10—8. 
dę śpiewał do ciebie mój przyjacielu). 3. W. Z. P. 43. Sile spożywczo-ty- 
Stradelli — Haazino elehim (Wysłuchaj nas === [| toniowy dobrze 
Boże). 4. Piosenka ludowa hebrajska — prosperujący, 12 lat 
„Hamarof baarec* (Dziś w Palestynie). 5. 
Golub — „Tanchum* (romans* 6. Weisser 
— „Der Alter Chazen“ Stary kantor). 7. Ru 
binsztejn — „Azra“. 8. Derausžioji 
„Zamd und Sternen“ (piasek i gwiazdki), 
„Hemerł* (młotek). 10. Pieśń hebrajska „Ka 
ysz*. A 

21.15—22: „Szecherezada* Suita symfo 

Ured KOBIECĄ w jednym ręku, w 
BĘ kozcarwuje pierwszoszędnym 

doskonali, odświeża. punkcie do sprzeda- 
usuwa braki i skazy. nia z powodu cho- 
Regulacje i. trwałe roby właściciela Do- 
przyciemnianie brwi: wiedzieć się: Biuro 
Gabinet - Kosme yki я Leczniczej „CEDIB* dal". ak z Rimskij-Korsakowa w wyk. filadel uz 

ijskiej orkiestry symfonicznej pod dyr. Leo- a m. 9. 1 
polda Stokowskiego. (Aud. gramofonowa). W g! 10—1 i 4—7, Najpiękniejsze. 

W. Z. P. 26. MELODJE są nagry- 
wane na 

Słowo wstępne wygł. St. Węsławski. 1. Al * 

płytacie 
REGA MESTRE SERRA „Parlophon*. Katalogai 

  

  

legro. 2. Andantino, 3. Andantino guasi Alle- 
gretto, 4. Allegro molto. 

j22—23: Transm. komunikatów z War в PDS y di wysyłamy bezpłatnie: szawy. ъ i 
23—24: Muzyka lekka z płyt gramofon. 8 AB Bro nadesłaniu znącz- 

OWOC U mac: WaMRy 54 POCZtOWEegO. „Pol- 
" > ska Płyta” Warszawa» 

Poszukuje _ Marszałkowska 104-3.. 
posady gońca chłopak BSZI--E 
lat 15 sierota. Ukoń- A 

czył 5 klas szk amo 
powszechnej. Wiadoć Dar 2 o 
mość w adm. „Słowa”, Katalogi najlepszych 

PS: а PZK po 
„Pariophon* wysyła 

Pomocnik po nadesłaniu znacz- 
gospodarski  poszu- KA pocztowego „Pol- 
kuje pracy na wiktska Płyta* Warszawa,. 
lub ordynarje. Zgło- Marszałkowska 104-3. 
szenia do adm. „Šio- LEZI- £. 

LACYCACJA 
Dnia 25 kwietnia 1930 r. o godz. 9-е] 

rano w magazynie konfiskacyjnym Urzędu 
Celnego w Wilnie (Stacja towarowa) odbę 
dzie się sprzedaż w drodze publicznej ficy- 
tacji: 

  

   
  

  

kg. 187 — Tkanin jedwabnych, 
77 — Tkanin półjedwabnych, 
15 — Koronek jedwabnych, 
17 — Pasmaterji jedwabnej, 
48 —Szali ljońskich jedwabnych 

‚ 16 — Етапек, ® " , > wa“ pod „Pomocnik“. „ 90 — wyrobów gumowych, BRT TT () ПИЫ 
„ 13 — pończoch łedwabzih i 4 
w 165 — Harmonijek ustnych, gg BOL mie gy ZGUBY 
» 38 — Pudru, 

gubieną książkę. 
wojskową, wyd, 

LB ots nożowniczych, 
„411 — Skór futrzanych wypra- 

wionych i t. p. PR Y0BW, zagranicznych ja- GARE ОР ОЕ 
otež i krajowych, į do ;odunajęcia rzez ‚ Towar nie sprzedany w dniy 25 kwiet- Pokój Sade OR Świędais, nia 1930 r. zostanie ponownie wystawiony z wygodami, ul. $-go Onufrego na licytację w dniu 15 maja 1930 r. Ignacego 5 m. Z,rocznik Wilno, dnia 1 kwietnia: 1830 r. parter. £bzr— 0 ważnia się, Naczelnik urzędu I. Linczewski insp. cełay ko lasu U wj 

” 

  

innych. Mostowa 25“ 

PLK U. | 
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