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Znowu Żeelens 
Są w polityce posunięcia, zdarze« wów polskich od północy. P. Zeelens 

nia, które, napozór zdawało się zu- utrzymywał podobno najścislejszy kon- 

pełnie naturalne, samym jednak cha- takt z niektóremi poselstwami w Ry- 

rakterem czy dającemi się wyłuskać dze, a ratyfikację traktatu handlowe- 

Opat 
rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra» 

cja nie trwzgiędnia zastrzeżeń co do  rozinieszczenia ogłoszeń. 

szczegółami, zdradzają własne kulisy; 

rzucają Światło na źródło, które by- 

ło inspiratorem. Na budżetowej sesji 

łotewskiego sejmu wystąpił z wielką 

mową jeden z najgłośniejszych leade- 

rów socjalistów łotewskich p. Zeelens 

b. minister spraw zagranicznych. Cały 

kierunek, jaki nadał minister Zeelens 

polityce zagranicznej Łotwy za сха- 

sów swego urzędowania wywołał 

wielkie poruszenie. Był to kierunek 

jaskrawy, wybitnie filosowiecki, wy- 

*pitnie idący na rękę polityce niemiec- 

kiej, wybitnie - antypolski, "Słynny 
traktat handlowy z Sowietami i pakt 

gwarancyjny. 

Obecnie b. minister Zeelens wy- 

stąpił z programową mową, jako 
przedstawiciel lewej opozycji, podda- 

jąc bardzo surowej krytyce politykę 

zagraniczną Łotwy. Jednocześnie mo- 
wa Zeelensa stanowiła do pewnego 

stopnia agitacyjno antypolską demon: 

strację. Zeelens wychodzi z założe” 
nia, mniej więcej z tego samego, co 

wrogowie Polski w Berlinie i Mo- 
Skwie, że Polska jest ogniskiem, któ. 
rego iskierki spowodować mogą po- 
żar wojenny we wschodniej Europie. 

Polska—oświadczył mówca— posiada 

granicę z Niemcami, która w każdej 

rchwili może być poddana rewizji. 
' Polska prowokuje Sowiety i chce z 

niemi wojny. Polska wreszcie w sta- 

łym zatargu z Litwą, przejawia wy- 

bitnie imperjalistyczne tendencje w 
kierunku wschodnim i północnym. 
Ten ostatni punkt podkreśla Zeelens 

specjalnie, gdyż, jak wiadomo na 
północ od Polski leży... Łotwa. Co 
zatem ma robić «ta ostatnia, ażeby 

jej polityka zagraniczna odpowiadała 
rzeczywistym interesom kraju? Musi 

dążyć do zbliżenia ze wszystkimi 

sąsiadami i do przyjaźni z Sowieta: 
mi, Niemcami, Litwą i t. d, tylko 

nie... z Polską, Takie mniej więcej 
było ostateczne resume mowy Ze- 

elensa. Przedstawił to on w formie 
programu „najbardziej zdecydowanej 

neutralności". Bo właśnie neutralność 
Zeelensa polegać ma na stronieniujod 
Polski, jako zarzewia wojny. Mówca 
wspomniał coś o dyktaturze, wyraźnie 

uderzając w kierunku Warszawy i 

mówił, że dyktatura w kraju zawsze 

prowadzi do ; awanturniczości polityki 
tego kraju i t. d. у 

Jeżeli chodzi o państwa bałtyckie, 
to Zeelens zalecał szczególniej najć 
bliższą współpracę z Litwą, o Esto- 
nji zaś wyrażał się z wielką rezerwą 
i pewnym odcieniem niechęci, nie 

ukrywając nawet przyczyn tej niechę- 
ci, a mianowicie jej propolskie często 
stanowisko. W rezultacie mowa Ze: 
elensa może być całkowicie przedru- 
kowana w moskiewskich „Izwiestijach” 
bez zmiany chociażby jednego prze- 
cinka, tak idealnie odtwarzała wszyst- 
ko to, co stanowi clou sowieckiej 
przygrywkiżdo prawdziwych posunięć 
i aspiracji nad Bałtykiem. 

Tendencyjność jaskrawa całej prze- 
mowy zdekonspirowuje źródło skąd 

',blerze początek. Pan Zeelens mówił 
o dyktaturze mając na myśli Polskę, 
a nie mówił nic o dyktaturze panują- 
cej w Kownie, dyktaturze skierowanej 
właśnie w pierwszym rzędzie do ta- 
kich samych socjal-demokratów jakim 
lest sam Zeelens. Przeciwnie, w naj- 
bliższym kontakcie Łotwy z Litwą wi: 
4# mówca jedynie dodatnie strony. 
Pozatem zgóry przesądza stanowisko 
Łotwy w sporze  polsko-litewskim 
właśnie na korzyść Litwy, mimo, iż 
w tej chwili Litwa rości pretensię do 
ierytorjów innego państwa, n. b. tery. 
torjów przez Łotwę uznanych jako 
polskie. Wiemy doskonale, že Zeelens 
był za czasów swego  ministrowania 
wyrazicielem tej koncepcji niemiecko- 
„sowieckiej, która chce uczynić z państw 
' bałtyckich pomost pomiędzy Berlinem 

i Moskwą, pomost służący nie w naj- 
mniejszej mierze też ku odcięciu wpły- 

go z Sowietami, przeciwko któremu 

była cała opinja łotewska, przepro- 

wadził nawet głosami posłów nie- 

mieckich, posłusznych  dyrektywom 

Berlina wbrew interesom niemieckich 

mieszkańców, niemieckich wyborców 

i przedewszystkiem niemieckich kup- 
ców na Łotwie. 

Wystąpienie obecne Zeelensa od- 

biło się też w prasie polskiej, zupeł- 

nie jędnak słusznie bez większego 

echa.. Powiemy nawet, że dobrze, 

iż właśnie z taką przemową wystąpił 

p. Zeelens, bowiem utwierdza nas to 

w przekonaniu, że Łotwa nie pójdzie 

za takiemi wskazówkami. Zeelens ja- 

ko minister spraw zagranicznych po- 

ruszył przeciwko sobie całą oplnję 
i niemal całą bez wyjątku prasę ry- 

ską. jako minister spraw zagranicz- 

nych był najintensywniej i najgoręciej 
zwalczany z pośród wszystkich do- 

tychczasowych ministrów niepodległej 

Łotwy. Jego filosowiecki kurs jest 

najmniej popularny nad Bałtykiem. 

Szkodliwa beż względu dla Polski je- 

go polityka zagraniczna przyniosła 

również szkodę Łotwie i to nas najbar- 

dziej utwierdza, że Polska posiada 

wielkie, o rozległych horyzontach, 

możliwości polityczne nad Bałtykiem. 
Ale p. Zeelens jest człowiekiem bar- 
dzo aktywnym, a ci, którzy stoją za 

takimi Zeelensami, są też równie 

aktywni. Dlatego Polska powinna 

przeciwstawić tej akcjj—swoją równie 

intensywną i energiczną. J. 

ECHA STOLICY 

Premjer Sławek u Prezydenta 
Rzeczpospolifej 

WARSZAWA, 5. IV. Pat. Pan pre- 
zes Rady Ministrów Waleryj Sławek 
udał się w dniu dzisiejszym o godzi- 
nie 11 min. 30 na Zamek. ; Konferen- 
cja Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
z p. premjerem trwała pół godziny. 

Audjencje u premjera Sławka 
WARSZAWA, 5. IV. Pat. O go- 

dzinie 12 p. premjer Sławek przyjął 
prezesa Banku Polskiego p. Wróbiew- 
skiego oraz doradcę „finansowego p. 
Dewey. Zkolei p. prezes Rady  Mini- 
strów przyjął prezesa Trybunału Ad- 
ministracyjnego p. Różyckiego. . 

WARSZAWA, 5. IV, Pat. Pan pre- 
zes Rady Ministrów Walery: Sławek 
przyjął dziś przed południem dyrekto- 
ra Funduszu Kultury, Narodowej p. 
Michalskiego. 

skiego 
WARSZAWA, 5. IV. Pat. W dniu 

dzisiejszym p. min. Zaleski był przy- 
jety na audjencji w Belwederze przez 
p. Marszałka Piłsudskiego. 

Diwarcie konferencji kolejowej 
polsko . łotewsko - estońskiej. 
WARSZAWA. 5. 4. (PAT). Dnia 

4 bm. w sa li Ministerstwa Komunika- 
cji atworzył dyrektor departamentu ek- 
sploatacyjnego inż. Adam Frank kilku 
dniową konterencję kolejową polsko - 

łotewska - estońską. Konferencja zaj: 
mie się sprawą stworzenia bezprzeła- 
dunkowej komunikacji przez Zemgale i 
Turmont w drodze zmiany zestawów 
kołowych. Przewodniczył obradom in 
żynier inspekcji głównej M.K. Ejsmond 
Delegaci kolei łotewskich i estońskich 
w czasie pobytu swego w Polsce zwie- 
dzą na zaproszenie polskiej wytwórni 
taboru kolejowego kilka fabryk wago- 
nów i lokomotyw, a między innemi wy- 
twornie Lilpop, Rau į Loewenstein i Za 
iktady Chrzanowskie. 

    

@ SALA MIEJSKA 2 
w niedzielę dnia6 kwiefniar.h. 
Sekcja Kulturalno - Oświatowa przy 
Związku Zawodowym _ Drukarzy 

m. Wilną urządzą 

B i 
g B 

й : 
в Ромпей=КопсоМ — В 
B Początek o godzinie 12. й 

Doch6d przeznacza s'ę na bezrobot- k 
8 nych członków związku. Bilety.do a 
BB nabycia w dzień poranku od godz. 
m 10 rano w sali miejskiej. 

RS IIA VV AEA V EE UV ŻA TE ZA WK SE 

Dzisiejszy numer zawiera „Słówko” 

BARANOWICZE —. ul. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Kaiegarnia T 

p, WICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bužet K 

GRODNO — W-wa 

WIENIEC — 
KLECK — aklep „„ 

LIDA — u. Suwalska 13, S. Mateski, 

wa uiszczońa; ryczałtem. nadesłane milimetr 50 gr. Kronika 

Projekty ustaw o kredyfy dodatkowe 
na rok 1929—30 

WARSZAWA, 5. IV. (tel. wł, Słowa) 1Do Sejmu wpłynęły 3 projekty 
rządowe o dodatkowe kredyty na rok budżetowy 1929—30, 

Pierwszy w sprawie dotacji dla Państwowego Banku jRolnego na po- 
moc kredytową dla polaków zagranicą w wysokości 3 miljonów zł. Pro: 
jekt ten umotywowany jest tem, że kredyty te są niezbędne dla £podtrzy- 
mania polskiego stanu posiadania zagranicą. Pomoc ta jest konieczna nie- 
ydy gdyż bez niej mogą ulec likwidacii poważne objekta gospo- 
arcze. 

Drugi projekt ustawy dotyczy kredytów w wysokości 182 tys. zł. fna 
wybory do Sejmu i Senatu w okręgach gdzie te wybory zostały unie- 
ważnione. 

Trzeci wreszcie projekt dotyczy kredytów na pomoc dla bezrobotnych 
wsi i miast. й 

Odezwa Genfrolewu 
Centrolew domaga się zmiany systemu i nowych wyborów 

WARSZAWA, 5. IV. (tel. wł. Słowa). Stronnictwa lewicy i centrum 

ogłosiły odezwę w której przedstawiają bieg wypadków na terenie polity- 

cznym w ostatnich czasach i w ostrych słowach występują przeciwko fak- 

tycznej dyktaturze Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Autorowie odezwy omawiają obecnie panujący kryzys gospodarczy 

i starają się rzucić odpowiedzialność za ten kryzys na rządy pomajowe. 

Odezwa następnie omawia wypadki na początku sesji budżetowej je- 

sienią 1929 r., rządy premierów dr. Świtalskiego, profesora Bartla i pułk. 

Sławka stwierdzając, że rząd ten jest rządem walki z ;:przedstawicielstwem 

narodowem i większością społeczeństwa. 

Autorowie odezwy domagają sią zmiany systemu rządzenia i usunię 

cia dyktatury oraz żądają aby Pan ;Prezydent Rzeczypospolitej rozwiąze! 
Sejm i aby spór zasadniczy pomiędzy Sejmem .a Marszałkiem Piłsudskim 

rozstrzygnął w sposób ostateczny sam kraj w drodze "nowych wyborów, 

ale wyborów uczciwych. 
Odezwę podpisali ZPPS, Wyzwolenie, Stronnictwo Chłopskie, Piast, 

Ch.-D i N.P.R, 
REDZCZMOKYSOEEZA 

Zgon Królowej Szwedzkiej 
Jak zareagowała stolica państwa na włeść o zgonie królowej 

STOKHOLM, 5. IV. PAT. Wiadomość o śmierci królowej zo- 
stała o godz. 21 zakomunikowana ate na posiedzeniu rady 
ministrów, któremu przewodniczył ks ąžę następca tronu, jako 
regent w czasie pobytu króla w Rzymie.: 

Wiadomość została podana z Rzymu drogą telefoniczną 
Teatry odwołały lub przerwały rozpoczęte przedstawienia. Cale 
zwykłe życiż wieczorne stolicy uleglo zmianie. Publiczność tłum- 
nie zebrała się przed witrynami wydawnictw gdzie były wysta- 
wione klepsydry o śmierci królowej. Muzyka i tańce w lokalach 
rozrywkowych zostały przerwane. We wszystkich kościołach 
biły dzwony. Dziś po południu w kaplicy pałacu królewskiego 
w Stokholmie odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne. 

Kondolencja P. Prezydenta Rzeczypospolitej 
WARSZAWA. 5.IV. Pat. Dnia 5 b. m. w godzinach przedpotudnio- 

wych dyrektor Lisiewicz, szet Kancelarji Cywilnej Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej udał się do poselstwa szwedzkiego, gdzie w imieniu Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej wyraził p. d'Anckarswaardowi, posłowi 
nadzwyczajnemu i ministrowi pełnomocnemu królestwa Szwecji, kon: 
dolencję z powodu śmierci J. K. M. Królowej szwedzkiej. 

Min. Zaleski w poselstwie szwedzkiem 
WARSZAWA. 5.1V. Pat. (Po otrzymaniu wiadomości o zgonie Jej 

Królewskiej Mości Królowej szwedzkiej p. minister spraw zagranicznych 
Zaleski udał się w towarzystwie dyrektora protokółu Romera do poselstwa 
szwedzkiego, gdzie złożył kondolencję w imieniu rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej na ręce p. d'Anckarswaarda, posła nadzwyczajnego i ministra pe!- 
nomocnego J. K. M. Króla Szwecji. 

Qalka słonia Z oem 
GHANDI PRZEPROWADZA AKCJĘ NIEPOSŁUSZEŃSTWA CYWILNEGO 

PRZECIWKO ANGLJI. 
BAMBAJ. 5. 4. (PAT) Chandi przybył do miejscowości Dantii, gdzie 

rozpocznie jutro kampanję nieposłuszeństwa cywilnego. Wyrazem protestu bę 

dzie fabrykowanie przez Chandiego soli na wybrzeżu morsk. z pogwałceniem 

ustawy o monopolu solnym. Świeżo powstała partja aityrewolucyjna przybyła 
również do Chandiego, propagując zasadę oporu biernego i usiłując namówić 

Ghandieg do odłożenia jeszcze na pewien czas wystąpienia przeciwko mono” 

polowi solnemu i zwrócenia się również przeciwko systemowi kast. 

Zapory 2 Liał luuakich tamują ruch kolejowy 
BOMBAJ, 5-1V. PAT. Wczorajsze, rozruchy wieczorne przyśpieszyły za- 

powiedzianą na linjach kojejowych akcję nieposłuszeństwa cywilnego, Na od- 

bytem dziś walnem żebrarim pracowników kolejowych postanowiono sparali- 

żować ruch kolejowy, przyczem niektóre grupy, biorące udział w akcji : niepo- 

słuszcństwa, otrzymały polecenie kładzenia się na torach kolejowych przed 

nadchcdzącemi pociągami. Jak obliczają, w akcji nieposłuszeństwa cywilnego 
na kolejach bierze udział około 7 tys ochotników. 
rex. Masowy bojkot fabryk bawełny 

BOMBAJ, 5 IV. Pat. Miejscowe stowarzyszenie pracowników bawełny uchwaliło 

rezciucję, wypowiadają się za podjęciem natychmiastowego bojkotu na okres trzech 

miesięcy wszystkico fabryk bawełny, należących do cudzoziemców. 
‚ЗНААПОУЕРДВЕОННЫЕ 

Zuchwały napad rabunkowy w Warszawie 
na Dom Bankowy Centnerszwera 

WARSZAWA, 5. IV. (tel. wl. Słowa). Dziś dokonano w War- 
azawie niezwykle zuchwałego napadu na Dom Bankowy 1 Za- 

klad Centnerszwera na Krakowsklem Przedmieściu. 
Bandyci zastrzelili Centnerszwera poczem zrabowali 12 ty: 

słęcy złotych I obce waluty, w kasie znajdowała się znaczniej: 
sza suma której jednak bandyci w pośpiechu „nie zauważyli. 

Po dokonaniu rabunku bandyci niezatrzymani przez nikogo 
zbłegli. Zaalarmowana policja wszczęła niebawem pościg. Do- 
chodzenie w toku. 

Wyrok na h. komisarza bolszewickiego Cichowskiego 
WARSZAWA. 5. 4. (PAT). Sąd Okręgowy w Wafszawie wydał dziś wieczorem 

wyrok w prodesie toczącym: się przeciwko, Kazimierzowi Cichowskie gyłemu komisa- 

rzowi bolszewickiemu do spraw polskich w Petersburgu i członkowi bolszewickiego rządu, 
2) dla Polski w roku 1920, oraz Mieczyslawowi Boernsteinowi vel Sieianowi 

$orkowskiemu, oskażonym © działalność wywśgotową. Sąd skazał każdego z oskarżonych 

na 8 lat ciężkiego więzienia, zaznaczając, że poczytał im za okoliczność oboiążającą ich 
zachowanie się w czasłe rozpraw. : 

    

-wa „Lot“, 
Księgarnia K. Malinowskiego, 

GŁĘBOKIE — ml. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
Księgarnia а . 

KORODZIEJ — Dworzec Koiejowy — K. Smarzydski, 
tytoniowy S. Zwierzyński, 

MOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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4. Łaszuk. NIESWTIEŻ — ul. Rattrszowa, Księgarnia jażwinskiego, * 
& G6DEX — Kiosk St. Michalskiego. 27 

' ĘCIANY -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“, ч 
OSZMIANA — Księgzrwia Spółdz. Naucz. 
PINSK — Księgarnia + ziska — St Bednarski. 
POSTAWY -—— Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej, 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksi T-wa „Rach*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILE POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Įuczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia P-wa „Buch. 
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We Francji o Polsce 
UCZCZENIE SIEROSZEWSKIEGO. — WYKŁADY PROF. ZALESKIEGO 

ODCZYTY BAŁTYCKIE W BIBLJOTECE POLSKIEJ. 

Paryż, 2 kwietnia. 
Pani Róży Bailly, niezmordowanej 

sekretarce generalnej T wa Przyjaciół 
Polski we Francji, udało się wreszcie 
pokonać skromność Wacława  Siero- 
szewskiego i namówić największego z 
żyjących pisarzy polskich aby przybył 
do Paryża. Francja zgotowała mu w 
swej stolicy wspaniałe przyjęcie. Nie 
było dziennika, któryby o Sieroszew“ 
skim nie pisał lub wywiadu z nim nie 
zamieścił. Lewicowa ,,L'Oeuvre'* zapo 
wiada druk „„Zamorskiego Djabła* w 
odcinku. Wydano na cześć naszego pi 
sarza parę obiadów i przyjęć, ale praw 
dziwym tryumiem była uroczystość w 
wielkim amfiteatrze paryskiej Sorbony. 
Olbrzymia sala była pełniusieńka. P. 
Ludwik Marin, b. minister i prezes 
T-wa „Amis de la Pologne“ witał Sie” 
roszewskiego w imieniu Francji; p. An- 
drzej Thćriv e, młody ale już wybitny 
krytyk literacki, autor pięknej książki 
wrażeń z podróży po Polsce (Blason 
de la Pologne), wygłosił bardzo dobry 
odczyt o Sieroszewskim jako pisarzu, 
poczem gen. Henrys, b. szef misji woj- 
skowej trancuskiej w Polsce, udekoro- 
wał solenizanta komandorją Legji Ho 
norowej. Ostatni przemawiał p. Chła- 
powski, nasz niezmordowany i czynny 
ambasador, słusznie podkreślając, że 

* Sieroszewski — to prawdziwy typ Po- 
laka — patrjoty dła przełomowych cza 
sów, w jakich żyły dwa ostatnie pol- 
skie pokolenia. 

* * * 

Na krótko przed pobytem  Siero- 
szewskiego w Paryżu bawił tu prof. 
Marceli Handelsman, wybitny historyk 
b. dziekan wydziału humanistycznego 
na uniwersytecie warszawskim. Niemal 
co roku przyjeżdża tu prof. Handels- 
man w celach naukowych, ale tym rar 

zem „sprowadził go tu także miły obo- 
wiązek reprezentacyjny. Jesienią r. z. 
paryska Akademja Nauk Politycznych, 
jedna z pięciu 'akademij stanowiących 
razem Instytut Francji, wybrała prof. 
Handelsmana na swego członka — ko 
respondenta. Od czasu jak Akademja 
istnieje, drugi dopiero Polak: dostąpił 
tego zaszczytu (pierwszym był Juljan 
Klaczko). 

Wybór to całkieim zasłużony jeśli 
się zważy na naukową i pedagogiczną 

Any! mt. Twardowskiego 
w „Baltische Presse". 

GDAŃSK —. 4. (PAT). Przewodniczący 
delegacji polskiej do rokowań handlowych z 
Niemcami p. minister Tw.ardowski ogłosił 
we wczorajszej „Baltische Presse* artykuł, 
poświęcony zawartemu niedawno traktatowi 
handlowemu polsko - niemieckiemu. Pan mi 
nister Twardowski podkreśla na wstępie bar 
dzo wielkie znaczenie tego traktatu, zarów- 
no dla Polski, jak i Niemiec oraz dla całej 
Europy Środkowej. Traktat ten bowiem usu- 
wa moment niepewności, który ciążył  do- 
tąd na życiu gospodarczem Europy Środko 
wej i który odbijał się także i na innych pań 
stwach. Minister Twardowski podkreśla, że 
traktat handlowy polsko - niemiecki jest do- 
niosłym krokiem na drodze do pacyfikacji 
Europy Środkowej i daje obu państwom mo. 
żliwość zlikwidowania gospodarczych pozo- 
stałości wojny światowej. 

Co prawda, pokój gospodarczy nakłada 
na obie strony pewne ofiary, ale byłoby naj 
gorszą demagogją twierdzić, jakoby w Niem 
czech rolnictwo, a w Połsce przemysł na- 
rażone były na niebezpieczeństwo. Zawarcie 
traktatu handlowego umożliwi obu kontra- 
hentom wżajemne poznanie się. Minister 
Twardowski wyraża przekonanie, że po ze- 
braniu doświadczeń traktat ten będzie mógł 
być w przyszłości uzupełniony ; umożliwi wy 

wytworzenie całego systemu trwałej współ- 
pracy gospodarczej. Dalej p. minister podr 
kreśla także polityczne znaczenie traktatu 
handlowego polsko . niemieckiego, który 
przyczyni się do poważnego odprężenia w 
stosunkach polsko - niemieckich i otworzy 
drogę do dalszych rokowań i porozumień w 
przyszłości. f 1 

Urlop wicemin. Wysockiego 
WARSZAWA, 5—1V. PAT. Dzisiaj p. 

wicemin. Wysocki z małżonką wyjechał na 
dwutygodniowy urlop zagranicę. 

Uchwały Zjazdu bekarzy i Przy” 
rodników 

WARSZAWA, 5—IV. (tel. wł. Słowa). 
Stała delegacja Zjazdu Lekarzy i Przyrod- 
ników nadesłała na ręce marszałka Sejmu 
odpisy uchwał XIII Zjazdu Lekarzy i Przy 
rodników polskich w Wilnie z dnia 29 
września 1929 roku. 

MEBLE: | 
kredensy, szafy, Otomany, tapczany; 
a także fotele klubowe i t. d. polecą 

W, Moledecśi 
Wileńska 8. cizi—0 

  

  

  

działalność naszego uczonego; wybór 
to bardzo szczęśliwy, albowiem mało 
który z naszych wczonych ma tak roz 
gałęzione zagranicą w świecie nauko- 
wym stosunki, jak prof. Handelsman. 
Nieraz miałem sposobność stwierdzić, 
jak pożyteczną dla Polski jest praca 
zagraniczna tego „ambasadora kultury 
polskiej”, jak go nazwał p. Millerand, 
przewodnicząc na posiedzeniu Akadę: 
mji Nauk Politycznych, na którem prof. 
Handelsman odczytał cenną pracę o 
„polityce zagranicznej wielkiej emigra” 
cji polskiej *. 

Poza histonją, prot. Handelisman 
śledzi także pilnie za bieżącą polityką 
wielkich mocarstw i na tym terenie 
również jest wytrawnym znawcą. To 
też, przemawiając na dwu bankietach 
na jego cześć w Paryżu wydanych, za 
każdym razem z wielkim taktem i bar- 
dzo umiejętnie poruszał zagadnienia 
zagranicznej polityki Polski. 

* * + * 

Pobyt gen. Ramana Góreckiego, w 
Paryżu również uważamy za bardzo 
cenny dla propagandy polskiej w naj 
lepszem tego słowa znaczeniu. Jak wia 
domo, ten bohaterski i prawy żołnierz 
zdołał skupić olbrzymią większość b. 
wojskowych polskich pad sztandarami 
Federacji Związków Obrońców Ojezy- 
zny. Pomimo małostkowych i z punktu 
widzenia narodowego karygodnych za- 
biegów, Federacja jest dziś członkiem 
FIDAC'u, czyli Międzysojuszniczej Fe 
deracji Byłych Wojskowych. Gen. Gó- 
recki przybył do Paryża aby po raz 
pierwszy wziąć udział w obradach za- 
rządu głównego tejże. Skorzystali ze 
sposobności nasi koledzy francuscy 
skupieni w „Confćdćration Nationale 
des Anciens Cambattants* i poprosili 
generała o wygłoszenie odczytu O 
współczesnej Polsce. Odczyt udał się 
całkowicie i był poprostu świetny. Uka 
że się w druku po francusku i pa angieł 
sku na łamach miesięcznika „FIDAC*. 

Poza tem tak się złożyło, że w cza 
sie pobytu gen. Góreckiego w Paryżu 
obchodzono 31 marca dziesięciolecie 
Izby Handlowej Francusko Polskiej, na 
której czele stoi p. Noulens, a której 
dyrektorem jest p. Aleksander Merlot, 
szczery i prawdziwy nasz przyjaciel, 
dzielny pracownik. P. Merlot poprosił 
więc gen. Góreckiego, jako prezesa 
Banku Gospodarstwa Narodowego, © 
zabranie głosu na bankiecie. Mowa pre 
zesa była jakgdyby streszczeniem go- 
spodarczej części jego odczytu z 22 
marca. Bardzo dabrym pomysłem było 
podarowanie każdemu  biesiadnikowi 
(a było ich 150, wśród których bardzo 
wybitni przedstawiciele życia gospo 
darczo-finansowego Francji) zeszytu z 
wykresami ilustrującemi rozwój gospo 
darczy Polski od roku 1924. 

Е * * 

Od stycznia r. b., každego ponie- 
działku, prof. Zygmunt L. Zaleski wy- 
kłada w Sorbonie, w amfiteatrze im. 
Edgarda Quinet'a, na temat „romantyz 
mu polskiego we Francji i w Europie“. 
Nikt lepiej od niego nie zna literackich 
wpływów zagranicy na nas i naszych 
na zagranicę w tym okresie. Od lat 
prof. Zaleski piórem i słowem pracuje 
nad pogłębieniem wiedzy o Polsce we 
Francji; czyni to umiejętnie i wykwint * 
nie; słusznie jemu się należał zaszczyt 
pierwszego jeszcze „wolnego* ale już, 

  

miejmy nadzieję, trwałego kursu litera || 
tury polskiej na sławnej 
paryskiej. 

k * 

W ciągu stycznia, lutega i marca 
odbył się w lokalu Biblioteki Polskiej 
w Paryżu cykl odczytów wybitnych 
uczonych i publicystów francuskich na 
temat Polsk: i Bałtyku. Pierwszą myśl 
tych odczytów rzucił p. Borowik, dy | 
rektor Instytutu Bałtyckiego «w Toru 
niu. Podjął ją tu p. Franciszek Pułaski, 
przedstawiciel krakowskiej Akademii 
Umiejętności i dyrektor Bibljoteki. Przy 
poparciu ambasady, a głównie p. rad” 
cy Władysława Neumana, (który dy 
skretnie, wydajnie i z taientem ojczyź- 
nie na paryskim posterunku służy), 
wykłady te naogół się udały i stanowią 
poważną próbę zainteresowania świata 

wszechnicy | 

naukowego francuskiego sprawami bał — 
tyckienii. Wszystkie wygłoszone odczy 
ty zebrane zostaną w jeden tom, nad pa 
którym redakcję objął prof. Emil Bour 
geois. Kiedy wyjdzie z druku, powróci- 
my doń. 

Ф * * 

Oto znów garść faktów na 
propagandy polskiej we Francji. Moż 
na wszystko krytykować, można i w 
naszej pro pagandzie zialeźć 

temat :   braki. | 
Ale nie należy przesadzać i stale bez | 
powodu zrzędzić. Przed przystąpie 
niem do krytyki trzeba wiedzieć coś 
o ludziach umiejętnie i z pożytkiem 
sławiących zagranicą wartości Polski. 

Kazimierz. Smogorzewski. | 
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ŚWIĘCIANY. 

Sprawozdattie PR bibljoteki im. św. 

Bibljoteka dów w 1927 r. W 1929 
roku nabyto 390 książek. Obecnie bibljoteka 
liczy 2.560 książek i otrzymuje około 30 
czasopism. 

W ciągu roku przeczytano 10.300 ksią. 
żek i zapisało się 115 nowych czytelników. 
Bieżąca liczba czytelników 605, faktycznie 
korzysta 315 osób. 

Miesięczna opłata zasadnicza 20  gr., 
jednak bardzo wielu korzysta bezpłatnie. 
Kaucja 1. zł. W ciągu roku za opłaty łącznie 
z kaucją wpłynęło tylko 201 zł. Magistrat 
udzielił subsydjum w wysokości 75 zł. 

W roku sprawozdawczym stosunkowo 
mniej nabyto książek niż w ubiegłych ła- 
tach, a to ze względu na to, że bibljoteka 
rozszerzyła akcję kmową i w tym celu na- 
byto nowe: aparaty, filmy, , akumulatory i 

nym deszczem, do kościoła zgromadziły się 
tysiączne rzesze wiernych. 

'Po skończonem nabożeństwie w koście- 
le odbyło się uroczyste wyświęcenie nowo- 
wzniesionego pomnika na grobie. 

Jak katafalk w kościele podczas nabożeń 
stwa tak również i grób przy wyświęceniu 
pomnika — otaczała młodzież zorganizowa 
na w stowarzyszenie młodzieży polskiej — 
ukochane dziecię zmarłego. 

Gdy był dobry siewca i dobre siał ziar- 
ma, tem nie mniej okazał się dobry grunt, na 
który Jego ziarno padło. Pamięć o zgasłym 
przedwcześnie przewodniku duchow ym — 
jest żywą w' sercach młodzieży, a żywym 
dowodem tego jest postępowanie młodzieży 
stowarzyszonej, według tych zasad, jakie za- 
szczepione zostały przez zmarłego i są krze- 
wione i rozwijane przez obecnego ks. pro 
boszcza. 

Warto tutaj przy sposobnošci nadmie- 
nić o pracy w kierunku wychowania mło- 

    

Paraijaina bibljoteka im. św. Teresy w Święcianach. 

inne przedmioty wartość których wynosi 
około 3.700 zi. 

Rat i długów bibljoteka ma około 2.800 
złotych. 

Lokal o dwóch pokojach wynajęty, słu 
ży również jako Ognisko dla S.M.P. m. i ż. 
Podziękowanie należy się pannie R. Oświe- 
cimskiej, która od półtora roku jest bibljote” 
karką. 

Bibljoteka rozwija się w bardzo trud- 
nych warunkach matetjalnych i moralnych. 
Dotychczas z pływów parafjalnych nic nie 
uzyskano, a po ukazaniu się sprawozdania 
bibljoteki za. rok 1928 w „Słowie* z dnia 
20.11 1929 r. na drugi dzień urzędowo zwra 
ca się policjant do kierownictwa z badania 
mi: „Czy bibljoteka otrzymuje t z jakiego 
źródła zapomogi. 

Zbytnia czujność odnośnych czynni 
ków, a pomocy brak. Kierownictwo. 

  

PRZECHADZKI PO ŚWIĘCIAŃSKIEM. 

P. Mik „Chodzi po mieście" w Wilnie, 
p. J. Hopko (J. H.) „przechadza się po pro- 
wincji* w pow. Wileńsko Trockim, p. Kazi- 
mierz Pereszczako sypie „kwiatki z prowin- 
chi“ hen! gdzieś z Różany w Poleskiem, a 
ja siedzę bezczynnie, chociaż pachnie wio- 
sną... Nie, tak dalej grzeszyć wobec Sz. Re 
dakcji nie mogę. Onegdaj postanowiłem, gdy 
słonko zaświeci rozpocząć przechadzkę po 
Święciańskiem. A więc piewsze wrażenie ze 
Święcian, naturalnie ujemne i z braku nale- 
WO wpfawy w postaci pytań, na które ktoś 
chyba będzie musiał udzielić odpowiedzi. 
Czytajmy : 

Święciany — Urąąd gminy Święcjańskiej 
przy ul. Widzićej 4. 

Czy nie poraby była usunąć z kancelarji 
urzędu gminnego czerwono-brunatno brudny 
krótki kożuch stale wiszący na... jednej z po- 
staci, która ciągle nakłada na oczy okulary 
i co chwila wywołuje interesantów do trze 
ciego pokoju mając niewiadomo jakie tajem- 
nice? 

Czy nie wartoby było zdjąć jednemu z 
panów skórzaną torbę z piersi? I wreszcie, 
czy nie czas dla świętego spokoju tej figu- 
rze udzielić dymisję, pomimo, że, jak ta figu 
ra twierdzi, nie może „złamać* przysięgi? 

Kiedy będzie czynny radjoaparat odbior 
czy zakupiony kosztem gminy jeszcze w 
1928 r.? Kiedy zostanie „załatana* brzydka 
dziura w suficie pierwszego pokoju urzędu? 

Stop! Dosyć — reszta na później. B. 
P. S. W majbliższych dniach „wpadnę* 

do Magistratu, Kasy Komunalnej i Domu Lu 
dowego w Święcianach. Co ujrzę, to na- 

piszę B. 
  

DUNIŁOWICZE 

— Poświęceni£ pomnika ks. Bobela. W 
dniu 20.1] r. b., ludność parafji Duniłowic- 
kiej na czele z ks. proboszczem Możejko i 
przyjezdnymi z okolicznych parafij księży 
uczciła pamięć nieodżałowanego śp. ks. Bo 
bela, proboszcza tej parafji, w rocznicę Jego 
śmierci. 

W prześlicznie przybranym w zieleń i 
iście oświetlonym kościele zebrała się lud 

na nabożeństwie. O przywiązaniu lud 
mości do przedwcześnie zgasłego pasterza 
świadczy okoliczność, że nie zważając na 

  

   

  

roztopy wiosenne, spowodowane gwałtow- 

  

KOBIETY HAMSUNA 
jeżeliby chodziło o określenie Iza- 

ka*) jednem słowem, to trzeba powie 
dzieć: Izak jest dobry. A gdy postawi- 
my zamiast jego imienia to znaczenie, 
jakiem obdarzył go autor, który widzi 
w nim każdego człowieka pracy, nie 
skażonego, niezepsutego przez cywili- 
zację, odnajdziemy istotę poglądów 
Hamsuna na człowieka. Jest nią — 
optymizm „Człowiek jest dobry, tylko 
n.e zawsze jest taki, jakim chciałby 
być” — oto credo autora „Błogosła 
wieūstwa ziemi“. A przedewszystkiem 
„dobry jest ten człowiek, który nie po- 
targał jak inni więzi łączącej go z mat 
ką — ziemią, człowiek — sit venia 
verbo — nagi, jakim go Pan Bóg stwo 
*rzył. Bóg stworzył człowieka dobrym— 
w tę prawdę wierzy Hamsun nieza- 
chwianie — i wciela ją w postać tego 
lząka, oracza i siewcy, dobroduszne- 
ga olbrzyma o gołębiem sercu, w któ 
rem pulsuje gorąca krew. 

„ Dobra jest też jego małżonka, — - 
ger, chociaż zamordowała własne 
dziecko w kilka minut po urodzeniu. 
Sprawiedliwość ludzka ukarała ją za 

*) Patrz „Słowo” z dnia 16.1 r. b. „Na 
marginesie „Błogosławieństwa ziemi* Ham- 
Suna. 

dzieży na terenie parafji Duniowickiej. 
Ś. p. ks. Bobel założył mocne i trwałe 

podwaliny pod budowę tej pracy, organizu- 
jąc S. M. P. Młodzież stowarzyszona z pier 
wszych kroków swojej działalności zajęła czo 
łowe stanowisko w życiu i pracy społecznej. 

Dosyć przytoczyć jeden jaskrawy przy 
kład, że gdy przez społeczeństwo miejscowe 
została rzucona myśl ufundowania pomnika 
na grobie zmarłego, młodzież stowarzyszona 
przyjęła czynny udział w zdobyciu środków 
materjalnych na ten ceł i, niewątpliwie, po- 
mnik ten stanął z czynu młodzieży stowarzy- 
szonej, a u stóp pomnika widniał najokazał- 
szy wieniec z nadpisem „Ukochanemu prze 
wodnikowi.... Stowarzyszenie Młodzieży Pol 
skiej”. 

Jak gdzieindziej, tak również i tutaj — 
ma młodzież stowarzyszona trochę kłopotu 
z tem, że wilki w owczej skórze starają się 
wkraść do ich szeregów, i swoją zdradłi- 
wą, niecną robotą, — posiać w duszy mło- 
dzieży zwątpienie do jej pięknych ideałów. 

Lecz, jak gdzieindziej, tak i tutaj, mło- 
dzież łatwo sama odróżnia ziarno od plew, 
odróżnia prawdę od fałszu i daje godną od 
prawę rozmaitym osobnikom, którzy na zde- 

  

prawowaniu sumień młodzieży robią własny 
interes. „Przechodzień. 

PODZIĘKOWANIE. 

Zarząd Koła Zjednoczonych  Ziemianek 
Pow. Wil. Trockiego składa serdeczne po 
dziękowanie za przyjęcie czynnego udziału 
w urządzeniu w marcu r. b. „kuligu* do 
Niemenczyna, przedewszystkiem dowódcy 
21 baonu K.O.P. p. majorowi Grylowi za 
bezpłatne ofiarowanie sali „Domu Żołnierza” 
oraz orkiestry, p. p. majorostwu Makarewi- 
czom, p. p. Janostwu Parczewskim p. Rze- 
wuiskiej, por. Waluszowi, kapelmistrzowi 
oraz okolicznemu ziemiaństwu za ofiarowa- 
nie produktów do bufetu w szczególności p. 
p.: Dąbrowskim z Orwidowa, Decjuszowej 
z Karoliszek,  Parczewskim z Czerwonego 
Dworu, Sliźniom z Lubowa, Szałkowskiej z 
Korweliszek, Witkowskiej z Niemenczyna 
jak również wójtowi gminy Niemeńczyńskiej 
p. Balcewiczowi. 

lUzyskańy dochód z kuligu został prze 
znaczony na prowadzenie instytucyj społecz 
nych w gminie Niemeńczyńskiej. 

  

PODZIĘKOWANIE- 

Zarząd Koła Związku Pracy Obywatel. 
skiej Kobiet w Nowych Święcianach składa 
niniejszem podziękowanie dowódcy  20-g0 
baonu K.O.P. Panu pułkownikowi Józefowi 
Kobyłeckiemu za przekazanie na ręce prze- 
wodniczącej Koła kwoty 100 zł. złożonych 
przez Panów Podoficerów drużyny dowódcy 
do dyspozycji Pana Pułkownika w dniu Jego 
Imienin. Anna Brzezińska Przewodnicząca 
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to ośmiu latami więzienia. Ale nie wię- 
zienie było dla niej karą: ani cierpień 
fizycznych, ani moralnych za kratą nie 
doznała. Nawet, o ironjo! coś nie coś 
tam skorzystała: nauczyła się krawiec- 
czyzny, nabrała trochę ogłady  miej- 
skiej — to prosta kobieta z pograni 
cza wsi i puszczy. Pokuta za zbrodnię 
była wcześniej, zanim wdały się w tę 
sprawę sądy. Inger, kobieta, która cięż- 
kie miała dzieciństwo i młodość z po- 
wodu szpecącego ją kalectwa, gdy uro 
dziła trzecie dziecko, (po dwojgu zdro 
wych, które macierzyńsko wychowuje) 
dziewczynkę z zajęczą wargą — udu 
siła natychmiast nieszczęsnego potwor 
ka w tajemnicy przed mężem. 

Jak zwykle u Hamsuna — ta wstrzą- 
sająca scena przedstawiona jest w kil 
ku zaledwie zwięzłych zdaniach, suge 
rujących czytelnikowi z siłą nieodpar- 
tą litość nad matką — zbrodniarką; 
słyszy w swem łóżku krzyk obcy, anieł 
ski płacz dziecka. I teraz Inger nie ma 
już spokoju, siada i patrzy przed się. 
Cóż takiego zoczyła? Twarz jej po- 
szarzała i zmartwiała w oka mgnieniu, 
oczy jej zastygły w tępym wyrazie, z 
piersi jej wydarł się jęk głośny, tak 
niesamowity, tak wstrząsający, jakby 
wycie z głębi puszczy. Opadła zpo- 
wrotem. Mija minuta, smaga ją niepo” 
kój, płacz w łóżku staje się coraz głoś 

Punkt ciężkości w debatach morskich w Londynie 
LONDYN, 5. IV. PAT. Dzisiaj rano premjer Mac Donald odbył na- 

radę z francuskim ministrem spraw zagranicznych Brlandem. Obradowano 

nad interpretacją artykułów paktu Ligi Narodów, odnoszących się do zo: 

bowiązań gwarancyjnych stron na įwypadek zaatakowania członka Ligi. 

Jak wiadomo narady na ten temat, mające dać rozwiązanie kwestji rozsze- 

rzenia gwarancyj bezpieczeństwa, żądanych przez Francję, wzamian za 

ustępstwa tonażowe, ciągną się już od tygodnia i stanowią obecnie głów” 

ny szkopuł w pracach konferencji morskiej. 

Umowy, prowadzone na ten temat przez ministrów Oraz prace ek- 

Spertów, trzymane są w tajemnicy. Dlatego też wiadomości o ich wynikach 
należy przyjmować z rezerwą. 

Dzienniki zwracają uwagę, że delegacja italska nie odstąpiłą od po- 

stawionych żądań parytetu z najsilniejszem mocarstwem  kontynentalnem, 

wobec czego cel główny konferencji, t. j. porozumienie 5:clu mocarstw, 

wiąże się obecnie Ściśle z tem stanowiskiem rządu italskiego. 

Przyczyny niepowodzenia w obradach przypisywane 
są Francji 

PARYŻ, 5 IV. Pat. Powstające w Londynie nowe przeszkody w dojściu do po- 
rozumienia w sprawie rozbrojenia morskiego wywołują w prasie różnych odcieni oży- 
wione protesty. Prawicowy „Figaro* oświadcza, że wszystkie epizody tej nadzwyczaj" 
nej konferencji mają tę wspólną cechę, że kaźdy z nich systematycznie wyzyskiwany 
jest przeciwko Francji, Gdy rokowania doprowadziły, zdawałoby się, do zawarcią pak- 
tu, dzieje się to na niekorzyść bezpieczeństwa Francji. Gdy wypływa kwestja równo- 
ści uzbrojenia, zaznaczają się tarcia między Francją i Włochami. Gdy zaś rokowania 
grożą zerwaniem, wywołuje to gwałtowne napaści na Francję, którą się oskarża o 
przeszkadzanie w rozbrojeniu. 

WS BÓCZPASRAZZEWAC 

Krwawy sfrajk rolny 
GDANSK, 4. IV. PAT. Strajkujący robotnicy rolni wywołali onegdaj 

w miejscowości Stęegen krwawe starcie z policją _ Strajkujący usiłowali 
przy użyciu siły skłonić robotników nie strajkujących do porzucenia pracy. 
Jeden z interwenjujących żandarmów został ciężko pobity. Kilkanaście osób 
aresztowano. Dwóch robotników komunistycznych usiłowało zbiec, rzucając 
się do rzeki. Jeden z nich utonął, 
  
  

Ostatnia sprawa zbira, dywersania i szpiega Bertosza 
Na sesji w Baranowiczach Sąd Okręgowy rorpatrywał sprawę znańego bandyty 

Jana Bertosza oskarżonego tym razem o wzjęcye udziału w bandzie utworzonej przęz nie- 
go w celu dokonywania rozbojów i kradzieży, do której wchotkńli mipszkańcy, powiatu 
nieświeskiego: Aleksander Demidowicz, Gabryel Jewstrat, Jan Bobok, Į ae Wik- 
tor Kartowicz, Włodzimierz Bertosz, Paweł Karaczun, Jan Karaczun i Adam Sidorowicz. 
Dobrane to towarzystwo uczestniczyło we wkzystkich zebraniach, które zwoływał Ber- 
tosz i współdziałało z nim w jego krwawych wypadach zbójeckich. 

` Ponadto Józef Jacuta, Michał Jarbsz, Piotr Jarosz, Demjan Łukąsźewicz i jetzy Stra- 
ckiewicz, spółdziałali z bandą Bhttosza, udzielająd mu schrpnienia i przestrzegając go 
przed grożącem niebpezpieczeństwem, zwłaszcza w momerffach, gdy Beytosz przychodził z 
zagranicy, dla porozumienia się z innymć wspólnikami bandy. Cała ta banda zajęła połowę 
sali sądowej w Baranowiczach. 

Oskarżał wiqzprokuratorj zj Nowogródka p. Bartoszjewicz. 
‚ „ Wspomnianą bandę Bertosz utworzył w latach 1928 — 1928 na terenie powiatu nie- 
świeskiego, z, zamiargem dokorńania szeregu zbrojnych napadów i kradzieży. Bertosz рго- 
wadząc jednocześnie akcję szpiegowską na korzyść państwa ościennego przekraczał czę- 
sto granicę i tworzył przygotowawceę zebrania i zbiórki u poszczególnych oskarżoniych, na 
których były omawiane plany napadów, na poszczególne osady i t.p. 
л Podczas likwidacji bantiy odnaleziono u poszczególnych oskarżortych rewolwery 
i karabiny w dobrym zupełnie stanie, któde były używane podczas riapadów. 

Po stwierdzeniu na przewodzie zjęzrfaniami świadków i dowodami rzeczowemi winy 
oskarżonych Sąd Okręgowy w dniu 2 kwietnia wyniósł wyrok skazująty: Jana Bertosza 
sia karę 6 lat ciężkiego więzienia, Aleksandra Demidowicza, Gabryela jewsttata, Jana Bo- 
boka, Józefa Skrybę, Wiktora Karłowicza, Włodzimierza Bertosza nia karę 4 lat domu po- 
prawy każdego. Jerzego Stankiewicza na karę jednego roku więzienia Jóał:fa Jacutę i Pio- 
tra S na 6 miesięcy wiekienia, zaš  Pawla Karaczuna i Michala jarosza Sąd 
uniewinnył. 

‚ Jest to ostatnia sprawa Berkosza jaką miał do rozpatrzenia Sąd Okręgowy w Nowo- 
gródku. Wyrok ten-jest już tylko drobaem dopełnieniem tych setek lat ciężkie] katorgi за 
jaką sobie zagłużył : na jaką został skązany ten krwiożerczy, zbir, który njęzałeżnie od za- 
wodu bandyckiego używany był przez GPU z Mińska do szpiegowskiej i dywersyjgej 
roboty. . 

+ 4 * 

jednocześnie sąd okjęgowy na sesji w Baranowiczach rozpoznawal sprawę bandyt; 
Jana Beno, który w nocy z 23 na 24 kwietnia 1922 roku na zało siad SSG . 
do majątku Demidowicze, gminy Łańskiej powiatu nieświeskiego i symulując policjanta 
poszukujągqego barłdytów, pod tym pretekstem wszedł z częścią baridy do mieskznia Ka 
zimierza Myślickiego i grożąc rewolwejem związał Myśligkiego ż jego żonę Lepnidę oraz 
Juljana Jabłońskiego i Antoniego jakimowicza, którzy niipadnętym przybyłi na pomoc, 
poczem wziął się do rąbowania, co się tylko dało i z łupem wiezjonym przez 9 zrabowa- 
nych w tym majątku koni zbiegł w stronę granicy sowieqkiej pod opiekę GPU — Mińsk. 

Na przęwodzłe sądowym przźżz naocznych świadków ustałono winę Bertosza, które- 
go Sąd Okręgowy skazał na khrę bęztermirowego ciężkiego więzienia, | 

W tymże dniu Bertosz w sprawie napadu na maj. Blaczyn, gminy kleckiej Józefa 
Cwirki został skazany na karę śmierci, 
Ogólnie biorąc Bertosz. otrzymał już 2 wyrok kary śmierci, kilka wyroków beztermino- 
so REY więzienia np i szerteg wyrpków skazżujących go nh ciężkie więzienie od 6 

о . 
Wcześniej więc czy później czyęka go stryczek. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 
„HELIOS 
W tych dniach 

U otoarcie sezonu! i innych. 
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Na składzie wielki wybór 
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Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
i Elekfro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 
UNUNNURNANANNUNONANENANNNACEE 

Usiłowanie porwania 
b. oficera rosyjskiego 
przez Sowiety z Belgji 

Gazety francuskie donoszą: 
* Pewien oficer rosyjski, przed wojną 
bogaty właściciel ziemski, zamieszka- 
ły w Brukseli, otrzymywał przez 
pewien czas pieniądze z Bolszewji od 
swego oficjalisty, który pozostał w 
Rosji. Od kilku lat przesyłka pienię- 
dzy ustała. Oficjalista ten nazywał 
się Berkenheim. Teraz, niedługo po 
porwaniu gen. Kutiepowa, odwiedziły 
tego oficera jakiś indywidua, które go 
zawiadomiły, że Berkenheim jest w 
Berlinie, że przywiózł dla niego pie- 
niądze, ale ponieważ Berkenheim Ści- 
gany jest przez O. P. K. więc wska- 
zać jego adres można tylko z wiel- 
kiemi  ostrożnościami. Pośrednicy 
oflarowali się zawieźć b. oflcera do 
Berlina i tam mu wskazać mieszka- 
nie. B. oficer zawiadomił policję fran: 
cuską, która stwierdziła, że ci pośred- 
nicy byli agentami sowieckimi planu- 
jącymi porwanie. 

Potwierdza to fantastycznie napo: 
zór brzmiące wiadomości o istnieją- 
cej w Berlinie pułapce dla łapania 
niewygodnych z różnych względów 
osobistości. 

Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

„Morauiność Pani Dulskiej" 
na tle rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 

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

J. WĘGRYNA, Z. BATYCKEJ, D. LIPIŃSKIEJ, TAD. WESEŁOWSKIEGO 
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niejszy, Siada znowu i patrzy — ach, 
Boże, najgorsze ze wszystkiego, że bez 
chrztu, a nadto, że dziewczynka!.. Izak 
znajduje się może na jakie pół mili od 
chaty, nie pełna godzina jak 'wyszedł. 
Dziesięć minut — to długi czas. Przez 
dziesięć minut można dziecko urodzić 
i udusić... * 

Oto wszystko. Pochowała je na 
skraju lasu. Na mogiłce zatknęła krzy- 
żyk. Dni mijają. Odzywa się głos naj- 
okropniejszy, głos sumienia: „Zło wie 
cze zawsze za sobą swoje następstwa. 
Izak dowiaduje się o dzieciobójstwie. 
Długo o tem myśli: — Nie powinnaś 
tego robić; — powtarza przy tem. 

— Nie powinnam, — przyznaje 
Inger. 

— Jakžeš to zrobiła? 
Inger milczy. 
1 że to tak lekko przeniosłaś na so- 

bie. 
— Była taka sama jak ja. Wtedy 

położyłam ją na twarzyczkę. 
Izak' potrząsa głową. 
— | potem zmarło, — kończy In- 

ger i wybucha płaczem. Izak milczy 
chwilę. 

— Tak , tak, teraz już zapóźno na 
płacze. 

— Na czubku główki miała włoski 
kasztanowe, — powiedziała Inger, łka 
kac jąc”. 

Obraz tego dzieciątka długo żyje w 
sercu matki: „Teraz miałaby pół roku, 
— odezwała się jesienią: i jużby nas 
rozpoznawała*. Pewnego razu, gdy 
lzak przyniósł zabawki dla dzieci, In- 
ger ujrzała te wszystkie książeczki, 
placek i zabawki odwróciła się i po- 
częła płakać. 

— Co ci jest? — pytał Izak. 
— Nic, — odparła. — Ale teraz 

miałaby właśnie roczek i mogłaby oglą 
dać te wszystkie śliczności '... 

Tutaj znowu uczynię małą dygre 
sję, aby podkreślić kult, jaki Hamsun 
żywi dla dzieci. lzak, zostawszy po 
raz pierwszy ojcem — „stanął w obli- 
czu cudu; niegdyś, w świętej tajemni- 
cy poczęty, ukazał się w życiu z małą 
twarzyczką jakgdyby symbol. Dni i la 
ta wykują z tego cudu człowieka”. 

Wyżej natknęliśmy się na powie- 
dzenie: „anielski płacz dziecka“.... Po- 
wtórzy się to przy innej sposobności. 
ldą dwaj synkowie lzaka pomagają 
mu w polu, Hamsun pisze: „ich ręce 
jakby 'anielskie, takie zręczne, zręcz 
niejsze od ojcowych*. Serce Hamsuna 
jest bez granic czułe i tkliwe dla dzie- 
ci. Dziecko bowiem — to ten pierwot- 
ny, nagi, niezdeformowany jeszcze 
człowiek, naczynie anielstwa, czystość 
sama i niewinność, niesplamiony  ni- 
czem twór Boga, rozbrajający swoją 

gPierwszy film dźwiękowy śpiewno-mówiący p. (E 
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w dniach najbližszych w kino-teatrze „„Hoilywood““. 

bezbronnošcią: „maleńki buziak, ma- 
leńkie rączki, śliczne małe dzieło sztu- 
ki, ze wstydem powiedziawszy — 
wzruszające. („Ostatni rozdział). 

Pomimo iż życie Inger spłamione 
jest zbrodnią dzieciobójstwa, pomimo, 
że przeżywając na schyłku młodości 
„drugą wiosnę'' dała się chętnie zbała 
mycić jakiemuś przechodzącemu przez 
jej zagrodę młokosowi i zdradziła pocz 
ciwego lzaka, pomimo tych grzechów 
Inger jest typem dodatnim. Hamsun 
jest pełen wyrozumiałości dla niej: wy- 
stępki Inger — to nieszczęśliwy zbieg 
okoliczności, fatalny przypadek, z na” 
tury swej jest to kobieta czysta — do 
bra matka i dobra żona, zapobiegliwa, 
dzielna gospodyni. Przyjdzie na nią 
chwila opamiętania, kiedy potrafi 
wzbudzić w sobie ów żal doskonały, 
posiadający moc oczyszczania duszy. 
W takiej chwili zdobywa się na heroicz 
ne wyznanie: 

— Nie byłam dla ciebie, — mówi 
mężowi, który nie wie o wiarołomstwie 
żony, — taką, jaką być powinnam. I 
dlatego bardzo mi żal... 

Te proste słowa wzruszyły go, 
wzruszyły człowieka spiżowego, więc 
pocieszyćby ją pragnął. Wprawdzie 
nie wie o co idzie, ale jedno mu wia- 
domo, że takiej jak Inger nie ma dru- 
giej na świecie. 

Forfeplany I Pianina fabryki A. DRYGAS 
Najwyższe odznaczenia w kraju i zagranicą 

Fabryka A. Drygas m. in. dostarczyła instrumenta: l-mu Marszałkowi 
Polski JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU, J. E. Kardynałowi i Prymasowi 
Polski Dr. HLONDOWI, de Król: Dworu Rumuńskiego, do Sali Repre- 

zentacyjnej Rady Ministrów w Warszawie i t. d. 

K. DĄBROWSKA, Wiino. ul. Niemiecka 3, m. 6. 
krajowych 

mma 
i zagranicznych instrumentów. 
BSZRKAUGNEWZENAUBZEKZAA 

Śmierć małżonki wielkiego Wagnera 
Pani Cosima Wagner, żona wiel- 

kiego muzyka i córka Franciszka 
Liszta zmarła w Bayreuth w wieku. 
lat 73. * 

Wagūer oženi! się z nią w roku 
1869, kiedy sam już miał 56 lat i był 
w zenicie swojej sławy i talentu. 
Zerwał wtedy ze swoją żoną Muną 
Planer, tak jak pani Cosima zerwała 
dla niego ze swoim małżonkiem hra- 
bią Biilowem. Swoją nową żonę 
Wagner kochał strasznie do samej 
Śmierci, która nastąpiła po 15 latach 
pożycia w Wenecji Pani Wagner 
osiadła na stałe w ukochanym przez 
męża Bayreuth i tu całkowicie się 
oddała kultowi pamięci męża. Razem 
z posierbem Zygirydem Wagnerem 
zorganizowała wieczory muzyczne w 
Bayreuth, gdzie wszyscy wielbiciele 
Wagneryzmu zjeżdżali się, aby rozko- 
szować się muzyką mistrza w naj- 
żywszych oddaną tradycjach. 

20-18 Polska Państwowa Lotórja Klasowa , 
5-ta klasa—26-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 
Przed przerw: 

15.000 zł. wygrać nr: 173741. 

  

Po 10.000 zł. wygrały n-ry: 84581 
187659. 

Po 3.000 zł. wygrały n-ry: 1965 
99383 142354. 

5.000 zł wygrał nmr.: 20089. 
Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 92021 97922 

111447 125612 162384 194517 194384. 
Po 600 zł. wygrały n-ry: 9754 93407 

174409 175934 176415. 
Po Zł. wygrały n-ry: 5218 10632 

11090 12032 18276 19126 20930 25990 26209 
28701 29360 47218 51670 52026 52848 53972 
95804 105882 105912 108013 108076 109708 
110458 111595 112359 113624 118461 118470 
119502 119604 120823 121442 121696 127335 
128560 132506 134850 139048 146025 149055 
152429 155178 155732 156653 156944 163092 
163386 164916 165279 166391 169094 171074 
171991 172993 177163 178432 180338 184069 
185395 186214 187873 193054 193559 194360 
197521 108872 201731 203854 207434 208510 
209732. 

Po przerwie 
15.000 zł. wygrał nr. 61689 
5000 zł. wygrał nr. 101179 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 143543 152876 

192556 
2000 zł. wygrał n-r: 98534 
Po 1000 zł. wygrałały n-ry: 49787 76596 

86793 86764 99425 118066 131328 174969 
Po 600 zł. wygrały n-ry: 1872 11500 

1!036 83083 130138 122895 143053 117393 
187285 187379 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 2614 2788 
2795 3273 4249 10209 10737 12363 13025 
19809 21545 2307i 23071 «0994 34294 39021 
41145 41302 41638 43307 41624 45663 5226] 
54113 57018 59544 60168 60744 61031 62729 
63506 64572 69743 70170 72895 75970 77625. 
78078 78082 80266 85818 86548 92378 93881 
49707 160042 101495 102980 103523 103914 
104181 106766 107746 109499 110431 116586 
117037 117052 123272 123529 123816 125877 
125984 128222 134168 135889 137341 141246 
141334 141715 143260 144729 145181 1 6933 
154034 155930 157259 159746 161986 165177 
167060 168414 170209 170464 170936 [73057 
175357 177278 180594 184571 184973 189298 
190857 191057 194950 165427 195467 204358 
204909 208654 

  

„ — Nie płacz, — rzekł, — przecież 
my wszyscy nie tacy, jakimi być po- 
winnišmy““... 

Temi słowy Hamsun przez usta 
Izaka rozgrzesza Inger, a w osobie In- 
ger rozgrzesza nas wszystkich, Tak 
mu dyktuje jego sumienie chrześcijań- 
skie, to wynika konsekwentnie z ham * _ 
sunowskiego stosunku do Świata, sto- 
sunku, opartego mocno na podłożu re- 
ligijnem. Ale nie znaczy to, że twórca 
„Błogosł. Ziemi** patrzy na życie i lu 
dzi przez różowe szkiełka, że jego wy- 
rozumiałość wynika z bagatelizowania 
lub pomijania ciemnych stron życia. W 
galerji bohaterów tej powieści znajdu 
ją się też typy zdecydowanie ujemnę, 
charaktery nikczemne, w których zło 
przeważa. Tu wymienić trzeba prze 
dewszystkiem dwie kobiety: starą plst- 
karkę t w miarę możności złodziejkę, 
Olinę i dziewczynę imieniem Barbio z 
instynktami prostytutki. A przy sposob 
ności jeszcze jedna nawiasowa uwaga: 
kobiety w powieściach Hamsuna nigdy 
prawie nie wznoszą się nad szczebel 
doskonałości, na który często trafiają 
bohaterowie. Ideału w rodzie niewie 
ścim Hamsun jakoś nie znalazł. Ko- 
biety w jego powieściach bywają i 
lepsze i gorsze, przyczem tych ostat 
nich jest znacznie więcej, kobiety do- 
skonateį bodaj że niema. Hamsun nie
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KOŚCIELNA 

— (k) Nieustanna Adorhcja Przenajswięt 

szego u. Dnia 9 kwietnia w koście 

ie w Zaszcześlu przypada całodzienna adora 

cja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 10 

kwietnia w kościele w Sidrze. 

URZEDOWA 
— (y) Koriefencj „ wolewody w 

5 „a W zza budżelowego m. Wilna. 

gdaj p. wojewoda wileński odbył dłuż- 

szą konferencję z p. prezydentem miasta p. 

Folejewskim j szefem sekcji finansowej p. Ja 

mem Żejmo na temat układania preliminarza 

budżetowego miasta Wilna na przyszły rok 
1930 — 31. Н ` 

Jak wiadomo przepisy budżetowe wyma- 

gają ażeby preliminarze budżetowe miast 

wydzielonych były przedkładane władzom 

nadzorczym do zatwierdzenia przed dniem 1 

łutego roku kalendarzowego, w tem obra“ 
chowaniu, by związek komunalny miał już 

"zatwierdzony budżet w chwili rozpoczęcia 
się nowego okresu budżetowego (1. 4) i 

tem samem miał zapewniony normalny Toz- 

wój gospodarki samorządowej. Dotychczas 
prelimnarz budżetowy miasta Wilna nie zo- 
stał sporządzony na co p. Wojewoda zwró- 
ci uwagę p. prezydenta m. Wilna, prosząc 
go o przyśpieszenie prac w tym dziale. 

SĄDOWA 
— Wizyty kurtuazylne. _Nowomianowa- 

my prezes Sądu Apelacyjnego p. Kazimierz 
Bzowski, po objęciu w dniu dzisiejszym urzę 
dowamia, złożył wizytę p. wojewodzie Racz- 
kiewiczowi. W tym samym dniu p. wojewo- 
da wileński rewizytował prezesa Bzowskiego. 

SAMORZĄDOWA 
— (0) Posiedzenie jału powiatowe- 

о. We wto- 
rek, dnia 8 kwietnia, odbędzie się posiedze- 
nie wydziału powiatowego sejmiku  Wileń- 
sko - Trockiego. Na porządku dziennym, 
m. in. sprawy następujące: 1) regulamin 
współpracy sejmikowej z Wileńskiem T-wem 
organizacyj i kółek rolniczych, 2) zaopinjowa 
nie projektu budżetu związku międzykomu 
nalnego budowy zakładów społecznych; 3) 
sprawozdanie o przekazaniu szpitala w Tro- 
kach (oraz otworzeniu szpitali w Szumsku i 
Olkienikach, 4) Sprawy drogowe, 5) sprawy 
rolne i t.p. 

— (0) Zjazd wójtów i pisarzy gminnych 
Dnia 4 kwietnia, w łokalu wydziału powia- 
towego, pod przewodnictwem starosty pow. 
Wileńsko - Trockiego p. J. Radwańskiego, 
odbyt się zjazd wójtów i pisarzy gminnych. 

M. im. na zjeździe szczegółowo zostały o- 
mówione sprawą wydawania dowodów  c- 
sobistych, t.zw. 60-cio groszowych, które 
z dniem 15 kwietnia rb. będą wydawane w 
gminach i magistratach powiatu Wil. Troc- 
kiego, oraz mowa instrukcja w sprawie bu- 
dowy i utrzymania dróg gminnych sposo- 
bem szarwarkowym i doprowadzenia tych 
dróg do możliwej używalności. 

WOJSKOWA. 

— (a) Kto korzysta z odroczeń służby 
wojskowej. Z dniem 1 lipca będą udzielane 
poszczególnym grupom poborowych przesu- 
nięcia terminu wcielenia do szeregów z termi 
nem ważności do dnia 1 lipca 1931 roku na 
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Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 
KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 

płótna bieliźuiane, bieliznę damską i męską i pościelową 
WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZCZE 

Wielki wybór wszelkich towarów 

KZEZEG KOK ZA KA ESZOŻESEJEZ 

następujących warunkach: pierwsza grupa 
dotyczyć będzie poborowych roczników 
1904 : 1905 którzy posiadają warunki do 
skróconej służby wojskowej (studenci) i w 
roku szkolnym 30 — 31 zostaje im ostatni 
rok do ukończenia studjów. Petenci tej gru- 
py winni do dnia 30 czerwca rb. wnieść do 
PKU podanie o przesunięcie terminu wciele- 
nia odpowiednio udokumentowane. 

Zaświadczenia zagranicznych uniwersyte- 
tów należy przetłuma czyć na język polski. 
Druga grupa dotyczyć będzie roczników 
1904 i 1905 odbywających studja teologicz- 
ne. Podania tych poborowych również do 30 
czerwca należy wnieść do PKU. 

Trzecią grupę stanowią roczniki 1907 ; 8 
i dotyczy uczniów zakładów średnich którzy 
pozostali w ostatniej kłasie na drugi rok. De 
cyzję w tych sprawach komendantów PKU 
są ostateczne i odwołaniu nie podlegają. 

— (a) Podania ochotników do służby 
wojskowęj. W związku z ogłoszonym zacią- 
giem ochotniczym w roku 1930 dowiadujemy 
Się, że podania wniesione po terminie przewi 
dzianym dla tego rodzaju zgłoszeń nie bę- 
dą rozpatrywane i załatwiane przez miki 
sterstwo lecz przez DOK IH według własnej 
oceny okoliczności usprawiedliwiających spó 
žnienie wniesienia podania i ewentualne u- 
względnienie prośby petenta. 

Е MIEJSKA 
— (o) Posłedzenie miejskiej Komisji fi 

nansowej. We wtorek, dnia 8 marca, odbę- 
dzie się posiedzenie miejskiej komisji finan 
sowej. Na porządku dziennym rozpatrzenie 
w. dalszym ciągu preliminarza budżetowego 
na rok 1930 — 31. 

— (0) Podatki w kwietniu. Władze skar- 

bowe przypominają  płatnikom podatków 

bezpośrednich, że w kwietniu r.b. płatne są 

następujące podatki: Ё 
jl) w ciągu kwietnia — I rata państwo- 

wego podatku gruntowego za rok 1930. 
2) do 15 kwietnia p aństwowy podatek 

przemysłowy od obrotu, osiągniętego w mar 
cu rb. przez przedsiębiorstwa handlowe I i II 
kategorji i przemysłowe I — V kat. prowa” 
dzące prawidłowe księgi handlowe, oraz 
przez przedsiębiorstwa sprawozdawcze; 

3) od 15 kwietnia — państwowy podatek 
przemysłowy od obrotu za rok 1929 przez 
wszystkie przedsiębiorstwa handlowe i prze 
mysłowe w wysokości połowy tej kwoty, 
która przypada od wykazanego w zeznaniu 
dochodu, osiągniętego w roku 1929, wzgled- 
nie połowy podatku, wymierzonego za po- 
przedni rok podatku, o ile zeznanie o docho- 
dzie nie zostało złożone w terminie; 

5) podatek dochodowy od uposażeń słu 
żbowych, emerytów i wynagrodzeń za pracę 
najemną — w ciągu 7 dni po dokonaniu po* 
trącenia podatku. i 

Nadto płatne są zaległości odroczone i 
rozłożone na raty z terminem płatności w 
kwietniu, tudzież podatki, na które płatnicy 
otrzymali nakazy płatnicze również z term 
nem płatność w tym miesiącu. 

— JE. ksiądz biskup Bandurski wyjechał 
do Grodna celem wygłoszenia nauk rekolek- 
cyjnych dla oficerów i podoficerów W. P. 
całego garnizonu od 7 do 10 kwietnia. 

KOLEJOWA. 

— (y) Nadmiar wożnych wagonów na 
PKP. Według informacyj władz kolejowych 
panuje obecnie wiełki nadmiar wolnych wa- 
gonów towarowych. Jest to zjawisko po 
Części sezonowe, a po części spowodowane 
zmniejszeniem się obrotów w związku z prze 
sileniem gospodarczem. Trzecim czynnikiem 
grającym poważną rolę jest wzmagający się 
stale towarowy ruch automobilowy popiera- 
ny przez kupców jako tańszy i oryginalniej- 
szy srodek lokomocji ładunków. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (y) Posady dła byłych inwalidów i 0. 
chotników. Z Komendy Gamizonu Wilno, 
dowiadujemy się, że obsadzenie wolnych sta 
nowisk dozorców koszar i wartowników cy- 
wilnych w DOWar Wilno i Komendzie Placu 
Wilno odbywać się będzie jedynie drogą przez 
Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy. Ubie 
gać się o powyższe posady mogą inwalidzi 
wojenni i byli ochotnicy. 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We- 
dług danych Państwowego Urzędu pośredni- 
ctwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m. Wilna wynosi obecnie 3933 osoby, 
witem mężczyzn 2011 i kobiet 1022. W po. 
równaniu z ubiegłym tygodniem liczba bez- 
robotnych wzrosła o 8 osób. 
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entuzjazmuje się kobietą i traktuje je 
wszystkie jako istotę pod tym czy in 
nym względem niższą od mężczyzny. 
Ale od programowego  antyfeminizmu 
czy nnzoginizmu Hamsun bardzo dale- 
ki. Bo nawet i wymieniane tutaj: Oli 
na i Barbio mają chwile rozjaśnienia 

, bardzo nikłe i płochliwe, w drobiaiz- 
% gach tylko się ujawniające, ale nie po 

zwalające. czytelnikowi zwątpić osta- 
tecznie w możliwość ich odrodzenia 
moralnego. Olina — to chytra baba, 
bezdomna i bezwolna, komornica bez 
stałego zajęcia, w której nieustająca 
troska o chleb wykształciła złe instyn 

ty. Olina umie ukraść i oczernić czło- 
ieka, albo przypochlebić mu się sto- 
Ownie do własnej potrzeby, dla zdo 

bycia kęsa strawy, za który przecież 
gotowa zapłacić rzetelną własną pracą. 

Cóż, kiedy jest już stara i coraz jej 
trudniej o pracę u ludzi! Dlatego radzi 
sobie za pomocą różnych świństewek, 
krzywdząc innych bez specjalnej chęci 
skrzywdzenia. Biedna, stara Olina! 

„ Tak samo Barbio, która jest rów 
nie zła jak nieszczęśliwa. Nie poszczę- 
ściło się jej w miłości, tej młodej, ład 
nej dziewczynie, Historja jakich wiele. 
Była w mieście na służbie, uwiódł ją 
jakiś truteń i rzucił Wróciła na wieś. 
Trzeba było ukryć, zatrzeć ślady nie: 
ślubnej miłości. Upośledzenie to wyro- 

biło w niej złość na ludzi. Nauczyła 
się igarstw i różnych krętactw. Chcia 
ła ocalić siebie, Swoje prawa do życia, 
prawa młodej, ładnej dziewczyny. 
Omal nie zeszłą na psy, ale znalazła 
wkońcu zbawczą rękę, zawinęła do 
portu. Będzie może:tak samo dobra 
żoną i nad miarę pracowitą gospody” 
nią, jak Inger, chociaż o wiele więcej 
grzechów niż tamta ma na sumieniu, 
a gorycz nieszczęścia do końca odzy- 
wać się będzie w jej sercu... й 

Tu przerywam wątek dorywczych 
uwag o „Błogosławieństwie ziemi** — 
odsyłam łaskawego czytelnika, który 
raczył się niemi zainteresować, do sa- 
mego dzieła. Oto właśnie ukazało się 
trzecie wydanie polskiego przekładu 
tej ważnej książki, trzecie wydanie pol- 
skie w ciągu lat ośmiu — to rzecz u 
nas niecodzienna. Świadczy ten fakt, 
że Hamsun mimo že nie jest reklamo- 
wany jakby na to zasługiwał, znajduje 
u nas:coraz szersze rzesze chętnych ku 
słuchaniu jego słów prostych, šilnych 
a tak ożywiających... 2 

Tadeusz Łopalewski. 

DIE 

Bank wypłacał pieniądze niewłaściwemu klienfowi 
Przed niedawnym czasie wileński oddział Banku Z spółek zarobkowych 

otrzymał porttel akcji w celu przekazania p. Kazimierzowi 
zamieszkiwać w Wilnie. 

zechowskiemu który mia: 

Z otrzymaną przesyłką Bank miał nielada kłopot, bowiem dziwnym zbiegiem 
okoliczności oddział wysyłający nie wskazał . bliższego adresu wymienionego Cze- 
chowskiego. 

Ostatecznie zdecydowano się odszukać adresata za pośrednictwem žBiura " Mel- 
dunkowego które wskazało że zamieszkuje on przy ulicy Trwałej 21 (teren IV ko- 
misarjatu p. p.). 

Czechowskiego powidaomioso o nadejściu akcji na sumę 9 tysięcy złotych z 
zapytaniem co z niemi zrobić. Po paru dniach baak otrzymał odpowiedź że należy 
je spieniężyć. W ten sposób akcje częściami sprzedawano i pieniądze z tych tran- 
zakcyj otrzymywane wypłacono właścicielowi. Przedwczoraj miano wypłacić Cze- 
chowskiemu ostatnie 4 tysiące złotych i poproszono go o pofatygowanie się do Banku 

W trakcie załatwiania formalności urzędnik zauważył, że interesant jakoś dziw- 
nie się zachowuje co nasunęło mu pewne podejrzenia. W rezultacie zrewidowano 
księgi, w których znaleziono podpisy dawnego klienta Czechowskiego różniące się w 
zupełaości między sobą. Natychmiast powiadomiono o tem policję, która poprosiła 
Czechowskiego o wyjaśnienie. W trakcie badań przyznał się on, że akcje nie są wca- 
le jego własnością lecz z chwilą, gdy otrzymał powiadomienie z Banku skorzystał 
z Okazji i pieniądze podniósł. 

„Czechowskiego, który jest urżędnikiem ziemskim policja zatrzymała. (c) 

Ronierencja W sprawie pomocy kredytowej dla rolników 
W związku z pobytem ministra reform rolnych p. Staniewicza w Wil 

nie wojewoda Raczkiewicz odbył w dniu dzisiejszym dłuższą konferencję 
z p. ministrem Staniewiczem w Baaku Rolnym w sprawach dotyczących 
pomocy kredytowej dla rolników :jako t:ż w przedmiocie prac meljo- 
racyjnych. (y) 
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ZEBRANIA I ODCZYTY 
—Zarząd Wil. Koła TNSW Tow. Naucz. 

Szk. Śred. i Wyższ. podaje do wiadomości 
swoich członków, że dn. 7 kwietnia rb. po- 
niedziałek o godz. 19 w gimn. im. J. Słowa- 
ckiego odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ko 
ła z nast. porządkiem obrad: 1) Komunikaty 
Zarządu Kota 2) „Szkoła średnia dla dzie» 
wcząt* — referat p. dyr. ]. Rodziewiczowej, 
3) wybory delegatów na Walne Zgromadze- 
nie TNSW w Odańsku i 4) Wolne wnioski 
Obecność wszystkich członków pożądana. 
Goście — As widziani. Z 

— (y) Z posiedzenia zarządu ZrĄ:szenia 
Zw. Wiaściciel Lasów. Przed paru dniami 
odbyło się zebranie zarządu zrzeszenia Zw. 
Właścicieli Lasów, na którem między innemi 
postanowiono podtrzymywać w dalszym cią 
gu postulat ochrony taryfowej ; celnej dla 
krajowej produkcji drzewnej. 

Ponadto postanowiono wszcząć starania 
o rozszerzenie zastawowego kredytu  rolni- 
czego na drzewo oraz RO do stworzenia 
syndykatu producentów. sprawie wywo- 
zu Olszyny uznano za konieczne zniesienie 
cła wywozowego. Uznano również za nie- 
zbędne zwolnienie tartaków od opłat na 
rzecz funduszu bezrobocia, podobnie, jak to 
ma miejsce w innych działach przemysłu rol- 
nego. 

— (0) Walne zebranie oddziału Wiłeń 
sko. Trockiego Polskiego Czet'wonego Krzy- 
ża. Dnia 4 kwietnia odbyło się doroczne wal 
ne zebranie oddziału Wileńsko - Trockiego 
Polskiego Czerwonego Krzyża. : 

Po przyjęciu do zatwierdzającej wiado- 
mości sprawozdania za rok ubiegły w uchwa 
leniu budżetu na rok 1930, dokonane zostały 
wybory do zarządu. Prezesem obrano po- 
nownie starostę pow. Wileńsko - Trockiego 
p. J. Radwańskiego, na wiceprezesów dr. St. 
Fekecza ip. WI. Orickiego i członków: p. 
M. Niedeka, M. Rode i E. Aluchno. 

KOMUNIKATY. 
— Związek młodzieży polskiej komuniku- 

je, że koncert chóru „Echo” który miał się 
odbyć w dniu 6. 4. 30 r. w Sali Śniadeckich 
niniejszem zostaje odwołany z przyczyn od 
związku niezałeżnych. 

— Z lzby Przemysłowo - Handłowel w 
Wilnie. Izba Przemysłowo Handlowa w Wił- 
nie podaje do wiadomości zainteresowanych 
firm miejscowych, że pożądanem jest ucze- 
stniczenie firm eksportujących szczecinę, skó 
ry, konopie i len na tegorocznych Targach 
Poznańskich, które się odbędą w dn. od. 27 
kwietnia do 4 maja rb. Zaznacza się bowiem 
szczególne zainteresowanie importerów  nie- 
mieckich wymienionemi towarami polskimi. 
W związku z świeżo zawartym traktatem 
handlowym polsko - niemieckim, możliwoś- 
ci zawierania tra nzakcyj są bardzo aktualne 

Targi poznańskie mają być w tym roku 
wizytowane przez przedstawicieli licznych 
niemieckich firm importowych. 

— (k) Kursa dla zarządów SMP. Dnia 9 
i 10 kwietnia odbędzie się w Michaliszkach 
kurs dla zarządów SMP Michaliszki, Kulisz 
ki, Swiranik, Gierwiaty. Na kurs mają przy- 
być zarządy SMP męskiej i żeńskiej: pre- 
zes(ka), sekretarz(ka), skarbnik(a). 

RÓŻNE 
— Pokaz doświadczeń fizycznych. W ce- 

lu rozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród 
szerokiego ogółu Wileński Oddział Polskiego 
Towarzystwa Fizycznego urządza w czwar 
tek dnia 10 kwietnia br. w godz. 11 — 13i 
15 — 20 w Zakładzie Fizycznym (Nowo- 
gródzka 22) pokaz szeregu ciekawych  do- 
Świadczeń fizycznych. Wyjaśnień udzielać 
będą pp. asystenci i pracownicy Zakładu 
USB. 

Wejście dła dorosłych 50 gr. dla 

   

mło- 
dzieży 20 gr. dła wycieczek szkolnych 10 gr. 
od osoby. 

— (y) Starosta Grodzki zamknął kursa 
maątugalne Dubickiego. Stosownie do prośby 
Kuratorjum Okręgu Szkołnego Wileńskiego, 
starosta Grodzki w Wilnie zarządził zamknię 
cie istniejących bez wymaganego zezwole- 
nia władz szkolnych kursów maturalnych Ale 
ksandra  Dubickiego, przy ul. Zakretowej 
nr. 9. 

—(y) Nie wolno jeksmitować z gruntów 
zajętych pod zabudowaniami. jak wynika z 
ogłoszonego wczoraj rozporządzenia właści 
ciele budynków mieszkalnych stanowiących 
ich przynależność do zabudowań gospodar- 
czych na' wydzierżawionych gruntach (na 
obszarze Wileńskiego Sądu Apelacyjnego) 
nie mogą być z gruntów zajętych pod te bu- 
dynki eksmitowani chociażby odnośne umo- 
wy dzierżawne wygasły lub budynki uległy 
zniszczeniu. 

— (k) Z życia Stowarzyszeń SMP. Z 
zadowoleniem trzeba przyznać, że coraz to 
większe jest zrozumienie doniosłości istnie- 
nia SMP. tak w społeczeństwie starszem, któ 
re nakłania swe dzieci do organizowania się 
w Stowarzyszenia Katolickie, jak wśród mło 
dzieży, która chętnie śpies do szeregów 
SMP Ostatnio notujemy powstanie dwóch 
nowych Stow. Mł. Polskiej na terenie para- 
{1 po Bernardyńskiej. Jedne p. n. 
„Młoda Kresowianka* z siedzibą we wła- 
snem ognisku. w Wilnie. Drugie p.n. „Gór 
ranki" z siedzibą w Górach (wieś parafji po 
Bernardyńskiej). 

Bółz w żołądku, ściskanie w dołku, ob- 
strukcję, gorycz w ustach, złe trawienie, bó- 
le głowy, obłożony język, łatwo usunąć sto- 
sując częsta wodę gorzką Frłanciszka-Józefa 
dzą gen przed udaniem się mna 
s fnek pelną szklank kowej. puri pełną ę takowej 

NADESŁANE. 
‚ — # Spółdzielni właścicieli autobusów. 

Niniejszem podaje się do ogólnej wiadomo- 
ści że po sprawdzeniu ogólnego kilometrażu 
odcinków przystankowych na ulicach mia- 
sta Wilna, po których krążą autobusy zosta 
ła skorygowana taryfa autobusów miejskich, 
wobec czego niektóre bilety uległy Zniżce, 
niektóre zaś zwyżce w stosunku do cen do- 
tychczasowych. Równocześnie zawiadamia 
się iż została obniżona cena biletów za je- 
den przelot do 20 groszy, jak również obni- 
żona została taryfa na wszystkich — Койсо- 
wych przystankach w stosunku po 20 gr. za 
3 przeloty. 

   

  

  

А SĄDÓW 
PIĘTNAŚCIE LAT WIĘZIENIA ZA MĘŻO- 

* BÓJSTWO. 

Małżonkowie Czebierakowie zamieszkali 
w m. Żołudek p. łidzkiego, jak się to często 
zdarza, żyli w niezgodzie. Kłótnie były zja- 
wiskiem dość częstem, a wspólne pożycie 
stało się w tych warunkach mało przyjem- 
nem, zwłaszcza dla niej, jako że mówiono 
coś o flircie z sąsiadem, .chłopcem — па 
schwat. He w tem Bylo prawdy któż odgad- 
nie dość, że pewnego dnia  Czebierakow 
zmarł. Jakoby męczył się okropnie przed 
śmiercią rzucając się na łóżku w okropny 
sposób. Dało to do myślenia władzom poli- 
cyjnym powiadomionym przez sąsiadów. 
Zarządzona sekcja zwłok dała wynik niedwu 
znaczny. W kaszy spożytej przez zmarłego 
znaleziono strychninę. Nie było wątpliwości 
Czebierakowa otruła znienawidzonego męża 
aby odzyskać swobodę. 

Omylita się w swych obliczeniach, gdyż 
osadzono ją w więzieniu, a sąd Okręgowy 
skazał ją za mężobójstwo na bezterminowe 
ciężkie więzienie. Zasądzona apelowała i sąd 
apelacyjny złagodził karę do 15 lat więzienia 
ciężkiego. (y) 

REHABILITACJA POSĄDZONYCH O 
KRZYWOPRZYSIĘSTWO. 

Dawid Kozak, Bartłomiej Szweredik i An- 
drzej Korczunm ze wsi  Krasnowszczyzna 
pociągnięci zostali do odpowiedzialności są” 
dowej za złożenie w sądzie pokoju w Moło 
decznie fałszywych zeznań w sprawie Jana 
Karczunina. Zeznali oni wówczas, że byli 
świadkami jak Karczunin wręczył swemu wie 
rzycielowi, Naumowi Brudnerowi kwotę 40 
zł. jako pokrycie długu. 

Brudner zaprzeczył temu co i spowodo- 
wało sprawę karną. Sąd Okręgowy sxazał 
wszystkich trzech na karę 2 lat więz enia. 
Zasądzeni apelowali. Do Sądu Apelacyjnego 
zawezwali oni świadków którzy stwierdzili 
PA ich zeznań złożonych w sądzie 
'okoju. 3 

Wobec takiego obrotu sprawy sąd, Apela 
cyjny uchylił wyrok pierwszej jnstancji, ska 
zujący za krzywoprzysięstwo i wyniósł wy- 
rok uniewinniający. 

Dzięki temu trzej niewinni kmiotkowie u 
niknęli hańbiącej kary. (y) 

LLA ia 

"TEATR I MUZYKA. 

— Te£atr miejski na Pohulanqe. Dziś te- 
atr na Pohulance czynny dwukrotnie: Po po” 
tudniu o godz. 3.30 ukaże się po cenach zni 
żonych sensacyjna sztuka amerykańska „Bro 
adway". Wieczorem o godz. 8 głośna sztuka 
wojenna L. Franka „Karoł i Anna“ z udzia- 
łem Hanny Ceranki, R. Wasilewskiego i T. 
Białoszczyńskiego w rolach głównych. No- 
wość ta wyreżyserowana przez dyr. Zelwe- 
rowicza odniosła wielki sukces artystyczny 
na naszej scenie. Codziennie odbywają się 
przygotowania do wystawienia  „Przestęp- 
ców* Brucknera oraz nadwyraz efektownej 
baśni Warneckiego „Cudowny pierścień". 

— Teatr miejski Lutnia, Dziś odbędą się 
dwa przedstawienia — po południu po ce- 
nach zniżonych o godz. 3.30 pełna pogodne 
go humoru komedja Fijaikowskiego i Dunin 

arkiewicza „Miłość czy pięść”, wieczorem 
o godz, 8 krotochwila młodego autora W. 
Smólskiego „Błędny bokser* odźwierciadła- 
jaca życie akademickiej młodzieży. Na czele 
świetnie zgranego zespołu występuje w jed- 
nej z ról głównych dyr. A. Zelwerowicz. 
Sztuka ta ze względu na rozpóczynające się 
występy po dzisiejszem przedstawieniu zej- 
dzie na czas dłuższy z afisza. : 

— Wystepy |]- Leszczyńskiego w Teatrze 
Lutnia. Ulubieniec stolicy znakomity artysta 
Jerzy leszczyński wystąpi w Wilnie trzy- 
krotnie: w środę 9 bm. czwartek 10 i piątek 
11 kwietnia w wesołej komedji „Czarujący 
emeryt" specjalnie dła niego napisanej przez 
W. Rapackiego. Zapowiedź występów wywo 
lała wielkie zainteresowanie. 

_ — Występ teatru wiłeńskiego w Grod 
nie. Na zaproszenie władz miejskich teatr 
Wileński udaje się jutro 7 bm. do Grodna 
celem wystawienia w Teatrze Grodzieńskim 
świetnej komedji A. Fredry  „Dożywocie*, 
Przed wystawieniem sztuki dyr. Zelwerowicz 
wygłosi przemówienie. 

, — Koncert religijny TLwa „Lutnia W 
niedzielę 13 bm. w sali Śniadeckich USB od- 

   

będzie się koncert religijny z udziałem mie-* 
szanego T-wa „Lutnia* orkiestry oraz Soli- 
stów. й 

W programie między in.: „Oratorjum Ha 
ydna“, „Siedem słów Zbawiciela+ 

‚ — Рофапек koncert. W niedzielę dnia 6 
kwietnia publiczność wileńska będzie miała 
możność spędzenia w. bardzo miły sposób 
poranku; w dniu tym bowiem o godz. 12 w 
poł. w Sali Miejskiej Zw. Zaw.  Drukarzy 

Na srebrnym ekranie 

„BIAŁY KAPITAN* w HELJOSIE* 

Ostatni film niemy w renomowanem kinie 
wileńskiem. 

Już odtąd, od nowego programu, mamy 
w niem oglądać tylko obrazy „mówiące” al- 
bo choćby dźwiękowe. 

Czuć to, gdy się do gmachu przy ul. Wi- 
łeńskiej wejdzie. Jakieś ożywienie. Portjerzy 
zafrasowani jacyś, zażenowani. 

Na sali stukot, przybijanie czegoś miot- 
kiem. Słowem wielki dzień ma lada dzień 
nastąpić — uroczyste otwarcie kina dźwięko 
wego „Heljos“. 

Ano, zobaczymy, jak się to przedstawiač 
bedzie. 

iTymczasem trwają dożynki 
mego. 

„Biały kapitan* z Ronaldem Colmanem. 
Cóż to znowu takiego? 
Więc jest to przeróbka powieści Conrada 

„Ocalenie“. 
Czy bardzo scenarjusz filmowy odpowia 

da treści książki, tego nie wiem, gdyż aku- 
rat „Ocalenia nie czytałem. Mogę nato- 
miast stwierdzić, że reżyserskie opracowanie 
i realizacja „Białego kapitana* mają dużo z 
tego, co tworzy określony „Genre* literac- 
kiej spuścizny naszego zangliczałego rodaka. 

Film jest reżysersko cieniowany wspania- 
le, a Colman, jako bohater jego, pasuje wy- 
śmienicie do sylwetki tego Linga, szlachet 
nego awanturnika. 
Colman wogóle ma w swym dorobku aktor 

skim sporo kreacji naprawdę przynoszących 
mu zaszczyt. 

Przypada mu w udziale zawsze odtwa- 
rzamie postaci szlachetnych. Pasuje do nich 
wyjątkowo. Czuje się w nich, jak ryba w wo 
dzie. 

Zarzuca się tu i ówdzie artyście jego je- 
dnostajną maskę. Mówi się, że stwarza on 
typy dość monotonne. Dla mnie osobiście 
Colman ma niezwykle ciekawą sylwetkę, syl 
wetkę b. nie banalną. A powściągliwość, któ 
rą się odznacza, uważam za objaw, który ar- 
tystę, stawiają w rzędzie takiej klasy akto- 
rów filmowych, jak Louis St one, jak Greta 
Garbo. 

Partneruje Colmanowi w „Białym Kapita 
nie“ Lily Damita. Utrzymuje się ona na po- 
ziomie dość przecięt nym gry, nie razi więc 
ani też zwraca sobą uwagę. Ta od początku 
do końca spoczywa na Ronaldzie. 

Treść obrazu jest bardzo awanturnicza, 
bardzo zazębiona splotami okoliczność, wy= 
darzeń i nieporozumień: Treść ta „fascynu- 
jacą“ nie jest, jest jednak ciekawą. 

A pozatem zdjęcia, cudowne zdjęcia! Gdy 
byż to film polski jakąś podobną technikę 
zdobył! 

Przedewszystkiem morze! wspaniałe mo- 
rze! A potem wszystkie te zdjęcia nocne, 
pełne nastroju i swoistego uroku. 

Godnie „Heljos* swój niemy okres zakań 
cza. 

Nad program kronika filmowa. Brak w 
niej aktualności, ale są natomiast ciekawe 
zdjęcia np. z prób dokonywanych gaśnicami 
krajowej produkcji. Aż się wierzyć nie chce, 
że malutki aparacik, obsługiwany przez jed- 
mą osobę, jest w stanie stłumić pożar rezer- 
wuaru z benzyną. 

Trochę widoków z Tatr, trochę zdjęć z 
pływalni Kasy Chorych w Warszawie, ot i 

wszystko. Omega. 

Do dynajecia 
różne wille i mieszkania w parku 

anąd jeziorem. 

  

filmu  nie- 

  

Pałac zdatny na sanatorjum lub 
pensjonat. 

Wiadomość w Landwarowie     we dworze. Q901-0 
  

urządza Poranek-koncert, zapowiadający się 
imponująco. Na program złożą się produkcje 
nagrodzonego ma konkursie  Śpiewaczym 
Chóru Drukarzy pod batutą p. Wacława Mo- 
łodeckiego, występy 5-letniej utalentowanej 
tancereczki — Janeczki Rozenberżanki, popis 
orkiestry mandolinistów Zw. Zaw. rac. 
Użyt. Publ. pod dyrekcją p. Skindera, oraz 
komedja Al. Fredry p. t. „Dwie blizny”, 
którą odegra Sekcja Dramatyczna przy zw. 
drukarzy. 

Należy przypuszczać, że zarówno pro- 
gram Poranku, jak i ceł imprezy (dochód na 
rzecz bezrobotnych członków zw. drukarzy) 
jak wreszcie niskie ceny biletów (od 50 gr.) 
ściągną do Sali iske) liczną publiczność 

CO GRAJĄ W KINACH? 

ARE: aa pod maską. 

Światowid —> Niedorostek 
Heljos — Biały kapitan 
Wanda Władca Sachary. 
Piccadilly — Sziakiem hańby. 

Sport — „Pragnę twolą być” 
Ognisko — Adjutant, 
Kino miejskie — Dołlodes. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. | 

— (c) „Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 4 do 5 bm. do godziny 9 rano zanotowa- 
no w Wilnie różnych wypadków 45. W, tej 
liczbie było kradzieży 6, zakłóceń spokoju 
publicznego i nadużycia ałkoholu 13, prze- 
kroczeń administracyjnych 13. Resztę wypad 
ków podajemy w skróceniu w tej samej ru- 
bryce. 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Z po- 
wodu n'eporozumień rodzinnych usiłował o- 
debrać sobie życie Maksymiljan Ostromin 
zamieszkały przy ulicy Dąbrowskiego 3 któ. 
ry w tym celu wypił esencji octowej. 

Desperata po udzieleniu pierwszej pomo- 
cy przewieziono do Szpitala żydowskiego. 

‚ — (6) Staruszka pod samochodem. Na 
ulicy Dać p rzejeżdżający autobus 
trafila 79 letnia Gabryjela Kujawa zamieszka 
ła w przytułku przy zaułku Dobroczynnym 
Odniosła ona niezbyt ciężkie obrażenia gło- 
wy i rąk. 

— (c) Pożary na wsi. We wsi Osipowi- 
cze gminy kołowickiej powiatu wilejskiego 
spłonęła stodoła Leona Pohudo wraz z 4 ty- 
siącami kilogramów paszy dla bydła. Straty 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

„Zdarzenie prawdziwe” 
Opowieść poniższa, aczkolwiek nie do- 

tyczy spraw miejskich, trafia do kącika 
„przechadzkowego“ Z ja iż adreso- 
wana jest do mnie,—do Mika. 

Z tej racji nie mogę odmówić jej go 
ściny, z tej racji zamieszczam ją prawie in 
extenso. 

Piszą mi pp. A. M. i A. S. (nazwiska 
imiona i adresy posiadam): 

„Szanowny Panie Mik! Może pan ze- 
chce poruszyć sprawę z serji „jaszcze o 
autobusach”. 

„Właśnie dziś, t.j. 31 marca, przyjecha- 
liśmy autobusem z Półstok (koło Ejszy- 

szek), skąd wyruszyliśmy około godz. 10-ej 
rano". 

„Zawsze jedzie się od nas do Wilna 
około 1 i pół godziny, myśmy jednak 3 
byli w bez mała sześć godzin, czyli w Wil- 
nie stanęliśmy na krótko przed 2-4“. 

„Ponieważ opóźnienie w  „regularnej" 
komunikacji powstało wskutek naprawdę 
dziwacznych okoliczności, jak się pan zresz- 
tą sam o tein przekona, przeto przystępu- 
jemy do opisu najwierniejszego naszych w . 
podróży perypetyj". ; 

„Bzlo to tak. Przejechawszy około 5 
km. za Połuknie, autobus nasz stanął. Jak 
a potem ckazało odpoczynek trwał go- 
dzinę“. 

„Pytamy szofera o przyczynę postoju 
i otrzymujemy wyjaśnienie, że „zabrakło 
benzyny”. Pytamy czemu, nie zaopatrzono 
się nią w Polukni, na co zaowu pada od- 
powiedź: „tam niema". : 

„Jadący w autobusie ksiądz z Połukni 
wyjaśnia, iż przeciwnie, benzyna w niej jest 
zawsze do nabycia i tylko wyjątkowo mo- 
gło kiedyś zabraknąć”. ai 

„Zresztą 'niema już o czem mówić, 
oonieważ nadjeżdża właśnie samochód cię- 
żarowy, w którym nasz szofer zaopatruje 
się w _paliwo*. 

„Zdawało by się, żeg na (tem kończą 
się nasze przygody. Gdzież tam! Doježdža- 
my do Wilczej Łapy i znowu stajemy. 
Zaowu te same pytania o powód zwłoki i 
te same odpowiedź: zbrakło benzyny”. 

„Pasażerowie denerwują się w końcu, 
szofer pozostaje niezwruszony. Wreszcie 
oświadcza, że nie wziął większego zapasu 
henzyny na ciężarówce, ponieważ ta „i tak 
z tyłu jedzie”. 

„Stoimy więc u wrót do Wilna i cze- 
kamy, a ciężarówki, jak niema, tak niema". 

„Ten i ów wysiada, decydując się na 
cdbycie pieszej wędrówki, inni cierpliwie 
czekają, Cóż mają robić? „Niektórzy np. ja- 
dą do lekarzy, ao kliniki*. З. 

za SRR: Les pre reszcie aktyw- 
ność. Rusza gdzieś w góry « 

1 znów mija godzina i więcej. Wrzszcie 
szofer powraca, przynosi benzynę i znów 
jedziemy Nie ku miastu jednak. Błądzimy 
po drożynach jakichś "bo, trzeba oddać 
pożyczony bak benzynowy”. 

„Oddaliśmy go wreszcie, odetchnęliśmy 
pewni, że nowe „zatrzymania" już nas nie 
spotkają, gdy zachodzi nowa „przygoda*. 

io „pan szofer” dowiózłszy nas do rogu 
Zawalnej oświadcza, że dalej nie pojedzie". 

„Już zdrowia nie starczyło na spory. 
Rad nie rad każdy wysiadł, kto brał do- 
rożkę, kto piechotą pomknął dalej, dzię* 
kując Bogu, że i tak cało z autobusowej 
opzesji się wyrwał". 

Tyle moi k respondenci. Komentarzy 
nie dodaję. Pozostawiam je > 

spowodowane pożarem, który jak wyjaśnio= 
no powstał przez nieostrożne obchodzenie 
się z ogniem, wynoszą 1500 złotych. Rów- 
nież w Kiemieliszkach pod Święcianami spło 
nęly zabudowania Gierszona Kuryckiego po- 
wołując straty około tysiąca złotych. 

— (c) Pies pogryzł. Na powracającego 
do domu 15 letniego Lienkiewicza Józefa u- 
cznia szkoły powszechnej (Podgórna 2) na 
padł jakiś pies który dotkliwie go pogryzł. 
Poszkodowanego musiało opatrzyć Pogoto- 
wie Ratunkowe. į 

— (c) Pożary. Z powodu nieostrożnego 
obchodzenia z ogniem powstał pożar we wsi 
Targuny gm. dokszyckiej, który zniszczył 3 
stodoły będące właśnością Michała Żółtow 
skiego i Włodzimierza Spiczonka. Straty wy» 
noszą 3 tysiące złotych. 

— (c) Do motatki o aresztowaniu fałsze 
rzy. Winni podrabiania dolarów których w 
liczbie czterech aresztowano w Hruzdowie 
oddani zostali do dyspozycji władz  sądo 
wych. Przy okazji wyjaśniamy, że do spra 
wy tej nie jest zamieszany H. Lewin mieszka 
niec Hruzdowa, jest osobnik podobnego na=* 
zwiska bez ustalonego miejsca zamieszka- 
nia, którego ujęła policja wileńska, jako Za- 
mieszanego do tej sprawy. : : 

‚ — (a) Bolszewicy zabezpieczają 
się przed ucieczką chłopów. Straż so 
wiecka stącjonowana na granicy otrzy 
mała rozkaz rozstrzeliwania bez sądów 
zbiegów usiłujących przekroczyć grani 
cę. 

Że groźbę wprowadzają w czyn po 
twierdza takt, jaki miał miejsce wpobli 
żu Smolicz. t : 

Bolszewicy przyłapali trzech mło” 
dych chłopów. w chwili gdy ci zbierali 
się wraz z dobytkiem ku granicy. Zbie 
gowie zostali niezwłocznie rozstrzelani. 
W ten sposób bołszewicy chcą zastra” 
szyć masy chłopskie szukające ratunku 
w ucieczce do Polski. (a) ; 

— (c) Obława na mięty społecz. W 
dniu 4 bm. wieczorem policja śledcza i mun 
durowa przeprowadziła obławę na terenie 
miasta kontrolując wszystkie miejsca podej- 
rzane, meliny złodziejskie oraz zajazdy i ho 
tele. Podczas obławy zatrzymano ogółem 
20 osób bez dowodów osobistych. Między 
zatrzymanymi znajduje się Stefanja Nausewi 
czówna bez określonego miejsca zamieszka- 
nia poszukiwana przez władze sądowe w 
Wilnie i Jan Kozłowski również bez stalego 
miejsca zamieszkania poszukiwany przez pro 
kuratora za szereg kradzieży. 

— (c) Wypadek kolejowy. Z pociągu о- 
sobowego pod Horodzieją wyskoczył na tor 
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DRUSKIENIKI. 
Uzdrowisko położone nad Niemnem w lasach sosuowych, jedyne na Ziemiach Wschodnich . 

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe. 
Przyrodolecznictwo, hydropatja, 
Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczance. 

Sezon trwa od 15 maja do 30 września. 
Pobyf kuracjuszy urozmalcony przez wycieczki do bliższych I dalszych okolic. 

CZÓŁNA. PLAŻA. 
Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone. 

kid a i As A daž e a AAA bwa OB o, ca db Ska da A ud kuba kkk 

elektroterapja. 

i 

*



  

  

Ignacy Mickiewicz mieszkaniec wsi Mikola- 
jewszczyzna powiatu stołpeckiego. 

Uległ on zgruchotaniu nogi i klatki pier- 
stowej tak że w stanie ciężkim  odwieziono 
go do szpitala. 

— (e) „Potokarz* Pod Hałami Miejskie- 
mi zawodowy złodziej Józef Różewski skradł 
2 wozu połeć słoniny i usiłował zbiec. W cza 
sie pościgu Różecki porzucił skradzioną sło- 
uinę na jednym ze straganów lecz w tym mo 
mencie został ujęty. 

— (©) Zatrzymaniej złodzieja. Policja 
ujęła Bolesława Szpakowskiego mieszkańca 
wsi Macószki gminy ridomińskiej który do- 
konał kradzieży obuwia na szkodę Józefa 
Felczyka ze wsi Lipki gminy rudomińskiej. 

— (c) Spłonęła włć$ sowiecka W okoli- 
cy Klecka po stronie sowieckiej wybuchł po- 
żar we wsi Dziegaranie która uległa zupeł 
nemu zniszczeniu. 

Wieś ta była znana z tego, że podczas u- 
stalania gran icy wyraziła chęć naleženi 
Rosji Sowieckiej, któremu to życzeniu stało 
się zadość (Cc). 

  

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z notatką „Głos pokrzyw- 
dzonego robotnika* umieszczoną w Nr 77 
„Kurjera Wileńskiego" z dnia 2 kwietnia 
1930 r. mam zaszczyt prosić o ogłoszenie 
aastępujących wyjaśnień: 

- Nieprawdą jest, że „prawo na wy- į 
załadowanie towarów z padonów otrzymał 
były podpułkownik St. Bobiatyński, który 
zorganizował jakiś związek”. natomiast praw” 
dą jest, że prawo to, wobecź wygaśnięcia 
umowy Stowarzyszenia Robotników Trans- 
portowych z Dyrekcją Kolejową, na propo- 
zycję Dyrekcji ź dniem 1 kwietaia 1930" r. 
otrzymał Okręg Wileński Związku b. Ucze- 
stników Powstań Narodowych (centrala 
znajduje się w Warszawie)! egzystujący już 
w Wilnie drugi rok i zarejestrowany w Wo- 
jewództwie w dniu 20 marca 1929 roku 
Nr V1137 i wciągnięty do rejestru. stowa- 
rzyszeń za L. 1038 

Nieprawdą jest, że „prywatna osoba, 
płacąc po 5 zł. za dzień pracy będzie czer” 
pałą zyski z ciężkiej i niebezpiecznej pracy 
robotników*, prawdą natomiast jest, że Sto- 
warzyszenie Robotników Transportowych, 

"dzieląc zyski między nielicznymi swymi 
członkami, + robotnikom płaciło 
po 3 zł. 50 gr.— o 

Więcej w tej po mie będę zabierał 
ałosu i w razie dalszego szkalowania mnie 
sk związku będę skierowywał sprawę do 
ądu. 

  

Łącząc wyrazy szacunku pozostaję z 
poważaniem 

Stanisław Bobiatyński 
ppłk. w sjs. i prezes Okręgu 
Wileńskiego Zw. b. Powst. N. 

Wilno 4.1V.30 r. 

Zakład Pasów i Bandaży Leczniczych 
„Janótfę” Mickiewicza 22. Poleca 

najnowsze modele ótrzy- 
mane z Paryża do ostatniej mody Е obcisłych sukien bardzo wygodne. 

     

asy lecznicze gumowe. Pasy po 
operacjach brzusznych, oraz pasy do 
stanu odmiennego. Pończochy gu- 

mowe lecznicze, = 

SPORT 
Komunikat Prasowy o Zawodach 

      

Strzeleckich o mistrzostwo Cho- - 
rągwi Wileńskiej Z. H. P. 
Zawody rozpoczęly się punktualnie o 

godz. 15 w obecności pzna wojewody wi- 
ieńikiego Władysława Raczkiewicza i Prze- 
wodniczącego Oddziału Wil. Z. Н. Р. J. Ei 
Ks. Bisk. W, Bandurskiego. 

J. Es Ks, Bisk. Bandurski ofiarował 
karabinek dla drużyny która zdobędzie naj- 
Jann wyniki w zawodach. 

Wyniki strzelań dn. 5 b. m. 
Strzelanie zespołów z DOG małokal. 

na odl. 50 m.: 
1-sze m. out zesp. 7-mej Wil. Drut. 

Harc. p-któw 319 
Ii-gie m. zdobył zesp. „Czarnej 

nastki" W, D. H. p-któw 310. 
1il-cie m. zdobył ZAP: „Litewskiej Gro- 

mady” 2 Wil. p któw 296. 
Dalsze miejsca zajęły zespoły: 4-tej 

WiL Druż, „Błękitnej Jedynki Zeglarskiej”, 
8-mej Wil. Druż. i l-szej Głębockiej Drut. 
A ae jednost. z broni małokał. na 
odl. 25 т.: 

Trzy- 

RADJO 
Niedziela, dnia 6 kwietnia 1930 r. 
10.15: Transm. nabożeństwa z bazyliki 

wileńskiej. Mszę św. celebruje ks. biskup Ka 
zimierz Michałkiewicz, kazanie wygł. ks. ka- 
nonik Leon Zebrowski. Chór: katedralny pod 
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego. 

11.58: Czas z Warszawy. 
12: Bicie zegara i hejnał z Wieży Kate- 

dralnej w Wilnie. 
12.5—15: Transm. z Warszawy. Komun. 

meteorologiczny, koncert symfoniczny i od- 
czyty rolnicze. 

15—15.20: „Pierwszy 
odczyt wygłosi p. Żukowski. 

15.20—16.50: Transm. koncertu chórów 
z Filharm. Warszawskiej. 

16.50—17.15: „Samorząd szkolny mio- 
dzieży XVI odczyt organ. przez Kuratorjum 
O. S. W. wygłosi dyr. Zapaśnik. 

17.15—17.40: Rekolekcje radjowe I. 

oblot pszczół” 

ро- 
gadanka, p. t. „Nikodem* wygłosi ks. dr, 
Walerjan Meysztowicz. 

19—19.25: „Co się dzieje w Wiilnie* po 
gad. wygłosi prof. M. Limanowski. 

19.25—19.40: 43 cia lekcja niemieckiego 
— dr. W. Jacobi. 

19.40—20: Program na 
rozmaitości i czas. 

20—20.15: Kwadrans literacki z Warsz. 
20.15—22.15: VI Niedziela Kameralna. 

Transm. z siedziby Zw. Literatów. Udział 
biorą: prof. M. Kimontt-Jacynowa  (fort.), 
prof. H. Sołomonow. (skrz.), М.  Szabsaj 
(skrz.), kapelm. M. Salnicki (altówka), prof. 
F. Tehorz (wioloncz.). Muzyka słowiańska 
1. Borodin — drugi kwartet smyczkowy 
a) Allegro moderato, b) Scherzo, c) Nottur 
no, d) Finale, 2. Meicer — Sonata na forte- 
pian i skrzypce g-dur, a) Allegretto, b) Ап- 

poniedziałek, 

dante cantabile. 3: Dworak — „Dumky — 
Trio“ op. 90. 

22.15—23: Komunikaty z Warszawy. 
23—24: Muzyka lekka z restaur. „Bri- 

stol“ w* Wilnie. 

Poni£działek dnia 7 kwietnia 1930 r. 

11.58: Czas z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka popularna w wy- 

konaniu ork. P. R. I. Keler Bela: uwert. „Ra 
kocy“, 2. Dolibes: „Naida““ walc, 3. Mosz- 
kowski: „Malaguena”, 4. Rachmaninowa 

Elegja, 5. Puccini: fant. z op. „Tosca“. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz 

ny z Warszawy. 
15.15—16: Transm. z Warszawy. Od- 

czyt dla maturzystów: 1. „Reformacija“ 
prof. Z. Denter. 2. „Zarys dziejów oświaty 
w Polsce“ — prof. H. Mościcki. 

16—16.15: Mais audycja dla dzieci. Po- 
gadankę przyrodniczą wygł. I. Łubiakowska 

16.15—17: Muzyka z płyt gramofon. R 
Mozart: uwert. „Uprowadzenie z Seraju“ 2, 
Rimskij — Korsakow: Hiszpańskie Cpriccio 
3. Rachmaninow: Preludjum, 4. Liszt: Rap 
sodja węgierska, 5. Meyerbeer: arja z op. 
„Gwiazda północna”, 6. Mussorgskij: antr. 
Z IV aktu op. „Chowańszczyzna” 7. Delibes 
arja z Op. „Łacme”. 

17—17.15: Komun. Akadem. Kola Misyj 
nego. 

17.15—17.40: Rekolekcje radjowe. II po- 
gadanka p. t. „Zanim kur zapieje“ wygl. ks. 

dr. Walerjan Meysztowicz. 
17.40—17.45: Program dzienny. 
17.45—18.45: Koncert popołudn. cz. I. 

8 Kochowicz (tenor), I. Szabsaj (akomp.) 
Puccini: arja z OP. „Cyganerja“ 2. Perez 

Prze Ay, ay, ay, 3. Puccini — arja Z op. 
„Tosca“, 4. Rapeė: „Charmaine“, 5. Fonzo: 
„Stodycz milošci“, 6. Denza: 
1. Capua: „Marrietta“ Cz. II. audycja gramo- 
fonowa. 1, Puccini: fant. z op. „Cyganerja* 
2. Leoncavallo: Wiązanka z op. „Pajace”, 3. 
Saint-Saens: muz. baletowa z op. „Samson 
i Dalila“, 

18.45—19.25: Audycja literacka, „Wszy 
stko i nic“ St. Żeromskiego w wyk. Zesp. 
Dram. Rozgł. Wil. 

19, 251940: 40 ta lekcja włoskiego — 
dr. J. Rostkowska, 

19.40—20.5: Program na wtorek, 
maitości i sygnał czasu. 

NBA AAS a pokrewne poję- 
cia — moralność, religja it. odczyt w 
prof. Stefan Glazer. 2 s Н 

20.30—23: Transm. z Warszawy. Kon- 
cert międzynarodowy z Berlina, feljeton i 
komunikaty, 

23—24: „Spacer detektorowy po Euro- 
pie”, w razie złego odbioru muż yka t 
gramofonowych. ° 3 Sepa 

ОНО ESET INOTAIP IDO 

„Occhidi Pato“ 

TOZ= 

więcej ludzi, niż od innych chorób: 
BRONCHIT, CHRYPKĘ, 
powinien natychmiast zabrać się 

  

CHORZY NĄ PŁUCA 
Spytajcie się swego lekarza, a ten wam potwierdzi, że od suchot umiera 

ZAFLEGMIENIE PŁUC, oraz KOKLUSZ, 

OFIARY. 
Pracownicy Banku Ziemskiego na Żłobek 

Dzieciątka Jezus nr. 20 — zł. 50 jako pozo. 
stałość z sum uzbieranych na wieniec na tru 
mnę śp. Kazimierza Cytowicza. 

Ku uczczeniu śp. Stefana Kopcia KRA 
nika Wydziału Samorządowego Wileńsk 
Urzędu Wojewódzkiego w 2-a rocznicę 
nu Jego urzędnicy tego wydziału składają 
do dyspozycji Redakcji „Słowa* dla najbied 
niejszych zł. 29. 

Janeczka B. na remont w Domu Dzieciąt 
ka jezus zł. 3. 

    

RADJO £ 
Najlepszy podarunek na Święta. 
Sprzedaż na dogodnych warunkach. 

Zamiejscowym obstalunki wykony= 

й 
й 
B 
B 

wują się odwrotną pocztą —z 5 

Wileńska Pomoce Szkolna | 

# 
Wilno, Wileńska Nr 38. 
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LICYTACJA 
Dnia 25 kwietnia 1930 r. o godz. 9-ej 

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

  

kg. 187 — Tkanin jedwabnych, 
TI — Tkanin półjedwabnych, 
15 — Koronek jedwabnych, 
a — Pasmaterji jedwabnej, 

48 —Szali ljońskich jedwabnych 
16 — Firanek, 
90 — wy robów gumowych, 

» 13 — pończoch jedwabnych 
165 — Harmonijek ustnych, 
38 — Pudru, 
198 — Wyrobów nożowniczych, 

», 411 — Skór futrzanych wypra- 
wionych i t. p. wyrobów zagranicznych ja- 
koteż i krajowych. 

Towar nie sprzedany w dniu 25 kwiet- 
nia 1930 r. zostanie ponownie wystawiony P 
na licytację w dniu 15 maja 1930 r. 
Wilno, dnia 1 kwietnia 1930 r. 
Naczelnik urzędu I. Linczewski insp. celny 
1285—1 

Radjoamatorzy 1] 
Uwaga! Automobiliści !!! 
od dnia 5 b. m. został otwarty 

Główny oddział firmy 

Michał Girda 
przy ul. Zamkowej 20, 

  

Fachowe ładowanie i naprawa 
akumulatorów, sprzęt  radjowy i 

elektrotechniczny, 

  

Zamkowa 20 i Szopena 8, tel, ania 
—— 

Najlepsza rośli- raz po 
na pastewna BULWA z: | sadzo- 

na rośnie na jednem miejscu kilka- 
naście lat, daje duże zbiory naci 
i klębów nawet i na lichej ziemi, aby 
ciepłej i niemokrej, zimą nie wymarza 
i niewykopana w jesieni daje wiosną 
plon bulw — doskonałego karmu wte- 
dy, gdy go zwykle brak, pracuje dla 
rolnika literalnie cały okres wegeta- 
cyjny danej miejscowości, gdyż rośnie 
aż do mrozów stałych, wszystkie jej 
części, to jest nać i bulwy stanowią 
doskonały karm, przyczem nać jej 
jest pożywniejszą od koniczyny, a 
bulwy od kartofli. Wysyłam kłęby do 
sadzenia po cenie 50 groszy za kilo, 
licząc z workiem i dostawą na st. Po- 
stawy w ilościach 50—100 i t. d. kilo 
i nie mniej jak 50 kilo. Zamówienia 
całkowicie opłacone wysyłam w ko- 
lei ich nadejścia. Adres: Wilno, Ban- 
kowa (od Makowej) Nr. 1 m. 14. 
Wacław Kozłowski. —0     
  

Każdy więc kto cierpi na KASZEL, 

do leczenia. Dobrym środkiem na 

  

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 7 w 9 aktach. 

„CUDA KINEMATOGRAFJI*. 

Od dnia b do 7 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„„D © L © RE $* 
W rolach głównych. Dolores Costello i Walter Rodgers. Nad program: 

1) „NIEZWYKŁY KONKURS* Komedją w 2 aktach. 2) „HAROLD MA POMYSŁ* Komedja w 1 
akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: 

  

KINO-TEATR |PZi BAKA POD RASKĄ 
Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Szatańskie orgje i t. d. 

Włodzimierz Gajdaraw, „HOLLYWOOD 
Mickiewicza 22. 

Reżyseria Role główne 
WILHELMA THIELE kreują; 

Specjalna lustracja muzyczna. 
Bila Parfo, 

Wspaniały dramat doby obecnej. 

ARLETTE MARCHAL, 
HENRYK GEORGE. 

Honoroxe bilety na premjerę niewažne. 
Początek seansėw 0 g. 4, 6, 8i 10.25 w. 

  

Kino-Teatr 
66 

„HELIOS 
Wileńska 38. 

RONALD COLMAN w wielkim 
dramacie erotycznym 

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

BIAŁY RAPITAN 
Mistrzowska gra! Sensacyjno-erotyczną treść. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

  

JUTRO PREMJERA! Przebój 
KINO-TEATR erotyczny. Przepiękna Hrabina 

66 
„HELIOS 
Wileńska 38. Mistrzowska gra! Fascynująca treśćl   

Agnes Esterhazy, DAISY D'ORA i GUSTAW DIESSL 
we wspaniałym dramacie erotycznym 

„ROZKOSZ ZEĄ4S$STYĆ 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

  "POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 

Dzisi Najnowsze arcydzieło! Pieśń 
o miłościi Kwiat północy! p* t. 

RÓW i i DOLI DAVIS. 

„WŁADCA SACHARY 
Wzruszający erotyczny dramat w 12 aktach z cyklu Biełych Niewolnic. W rol. gł. WŁODZIMIERZ GAJDA- 

    

  

Tel, 14-81. 3 

Kino Kol. Dziš i dni następnych superfilm kinematografji Swiatoweį. Obraz, kt6rv poruszyl świat 
„GENISKO“ (Zamach na. cara) 12 akt6w. Dramat miłosny 

Ul. Kolejowa Nr 19 
(obok dworca 
kolejowego). 

„KDJUTAŃ T« 
MEN BONI Początsk seansów o godz. 5, w niedziele o godz. 4. 

adjutanta cara. W rolach głównych: mistrz ekra- 
A IWAN MOZŻUCHIN, oraz przepiękna CAR: 

  

„M. GORDOŃ* s». nic 
ul. Niemiecka 26. 

Ostatnie 4 dni: 4, 8, 9 i IO kwietnia! 
Wielka przedświąłeczna 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

MATERJAŁY damskie i męskie, Kamgarny, Szewioty. Wełna, Jedwab, firanki, 
gobeleny, plusz i portjery. 

Geny wyiątkowo niskie Sprzedaź normalna odbywa Się na parterze, 

  

Mieszkanie 
nienałogowy i uczci- ze wszelkiemi 
wy przyjmie posadę 

HBGMIERA Szofer 
LENARZEDEATYSC Й 
AMANCERAZ 

dami 3 pokoje, 

—wynagrodzenie nie- Tartaki 84, od godz. m. 

  

  

wygórowane. Adres:9 do 4 p.p. — 
Lekarz-Dentysta ili Sierakowskiego 2 2 aso 
Raduńska- m.3. | Dwa Ninjo 

Nowogródzka otrzymać po- l 
lo długoletniej prak- (hcesz sadę? Musisz” WYgodami do wy- 

tyce Pk WBU ukończyć kursy  fa- PaISCiA. aa, Jasif- 
linie, otworzyła swój chowe,  koresponden- skiego 10 - — 

  

t dentyst cyjne profesora Se- D Ki Žas 
a Mickiewicza kułowicza Warszawa, BPAAYWAB chę" AL 

44 m. 1 Órawia kg i Kursy K czą 1, tel. 
wyucz: stownie: LL buchalter ji, maabynkoć KUPAO | SPRZED М оат 

НН jj zaa оао ВА НАН АН ПНИ abe; 
'\щ‚ stenografji, nauki 7 powodu Okazyjnie do śm: da 

handlu, prawa, kali: sirai grafji. pisania na ma- 

  

  

Rower 

3 

Majątek 

  

wygo- w dobrym stanie fir p 
my „Adler“ fdo sprze- 

do auta prywatnego kuchnia, łazienka, ul. dania, „Ogórkowa 1, 
—0 

  

pod Wilnem, dobra 
ziemia, łąki 
kośne, sprzedamy 

į lub wydzieržawimy 

dwu- 

„Do sprzedania 
a Antokciu posesja 

mt.ż, 
4 dowy drewniane, 3 
ironty od ul. Aatokol- W 

BA 27500 

skiej Nr. II5 i Miesz- 
czańskiej—nadaje się 

Infor- do parcelacji. 
macje ul. Dąbrowskie- < 

    

Najpiękniejsze 
MELODJE są nagry- 
wane na _ płytąch 
„Parlophon*, Katalogi 
wysyłamy bezpłatnie 
po nadesłaniu znacz- 
ka pocztowego. „Pol- 

  

a Płyt: 
e п А'"°°°| м„.иупЁоиЁзъ'дЁЁТ 

8SZI— 

RÓŻN a Darmo 
ŻU Katalosi o 

gramofonów i 
ROZM wysyła 

najlepszym stanie najpiękniejszym  po- 

WYJAZDU sprzedaje A ul. Nowogrod: 

  

rkiem są parlopho- 
ny i gramofony z 

po nadesłaniu znacz- 
ka pocztowego „Pol- 
ska Płyta" Warszawą, 
Marszałkowska 104-3, 

LSZI-0 —- LTD   

  

  

      

  

  

    

  

  
  

    

    

  

    

  

                

   
  

    

  

  

           
  

  

  

  

  

      

i mcd SE Perłowski Antoni choroby płuc okazał się preparat FA GO SOL. Przy użyciu oraz Gabinet Kosme- szynach. towaroznaw- Żal A A > Wałaea Madzi POŻYCZKI Jl-gie m. zdobył d-b'Przesiecki Wacław FAGOSOLU w krótkim czasie ginie kaszel, wzmaga się apetyt i trezny Usuwa zmiar stwa, — angielskiego, ka inne meble, al. koncertowe, kowska 104—3, Kata- 4 Czarn. Trzyn“ p. 139, FASOG iczki, plagi, wągry, francuskiego, niemiec- rs skiego 15-11 Pianino zagr. firmy logi darmo po nade-| Tiskoprocentowe * Ill-cie m. zdobył dh Gasiss Feliks z chory nabiera ciała. OL nabyć można we wszystkich aptekach. „| Iupies, wrodawki, kus, kiego, pisowni oraz J: PB i A eg! prawie nowe, okazyj- słaniu znaczka pacz.) załatwia szybko i 1 Głębock. p. 126. Skład główny: apteka ki, Rozenstadta, Warszawa, pl. Grzybowski 10. |-| rzajki, wypadanie wło- gramatyki _ polskiej. © 6 dziel _ i nie natychmiast sprze- towego. ® dogodnie Jutro dalszy ciąg zawodów na strzel- sów. Mickiawicza 46. Po ga Ró" ua I dam Wi Pohulauka о 6521—0 М. 1?‹.-1(. „Žacheta“ nicy koszar I Brygady. Wydź. Zdr. Nr 9 25||П 1930 r. GESZER, srektów. Я a R 23 m. 28, Od 1 ickiewicza 1, tel. spektów. 1821—4 KS 6; 9-05. —0 % Prosieta — <— — Oszczędnošci AB Kosmetyka BA Potrzebny A „sprzedanie oe "e swoje złote i dolaryj Przyjmujemy A R A RD R RI LI EITI 1 rza dj) niowe, Sa- m. O na 
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