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pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
'W sprzedaży detał. cena pojedyńczego numeru 20 gr. r. 

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z | 
Redakcja rękopisów 
cja nie wwzgiędnia zastrzeżeń co do 

pocztowa i ryczałtem. 
nie zamó ie 

UISZCZONA; 
wionych nie zwraca. Administrza 

rozmieszczenia ogłoszeń. Zagraziczne 50 
  

„Czyż kłamstwo? 
‘ Jakiś temperamentowy p. M. M. z 

„Robotnika zarzucił mi „kłamstwo: 

zakończył swój artykulik okrzykiem 

„wstyd*. Rzadko odpowiadam na po- 

lemiki, nie uważam też metody „,prze- 

krzyczenia“ przeciwnika za pożyteczną. 

Nasz parlament tak uobywatelnił za 

rzuty „ktamstwa“, „wstydu“ i t. d., że 

większego wrażenia one nie robią. W 

danym wypadku jestem w szczęśliwem 

położeniu, że na to „kłamstwo* mogę 

odpowiedzieć oklepanym, staroświec- 

kim zwrotem: ,,Jowiszu, gniewasz się, 

więc nie masz racji''. 

Napisałem bowiem, że pa zamknię- 

ciu sesji centrolew „zbierał* się zwró 

cić do Prezydenta o. zwołanie sesji nad- 

zwyczajnej. Pod wpływem przemówie- 

nia pułk. Sławka z i: kwietnia o wybo 
rach, centrolew zaniechał (podkreśla 

ten wyraz „Robotnik*, więc chętnie i 

ja go podkreślę) myśli o zwołaniu se- 

sji nadzwyczajnej, a to ze strachu, że 
sesja nadzwyczajna przyśpieszy tylko 

rozwiązanie Sejmu i nowe wybory. 

Nietylko, że nie odwołuję tego, co 

napisałem, ale stwierdzam, że to, co p. 

M. M. nazywa kłamstwem, jest prawdą 

od początku do końca. 

Istotnie nie słyszałem, żeby na ja: 

kimś porządku dziennym  centrolewu 

była postawiona sprawa petycji do 

Prezydenta o zwołanie nowych wybo 

rów, ani też od żadnego z leaderów 

opozycji nie słyszałem żadnej konkret 

nej zapowiedzi takiej akcji. Ale nie sły- 

sząc tej zapowiedzi od nikogo poszcze- 

gólnie, jednocześnie słyszało się ją 

ogólnie od wszystkich. Było to zresztą 
zupełnie logiczne. Opozycja twierdzi, 

że obrady Sejmu są obecnie zupełnie 

konieczne i opozycja twierdzi, że ga 

binet premjera Sławka powinien być 

jaknajprędzej obalony. Logicznie się 

więc masuwa, że opozycja skorzysta z 

artykułu konstytucji, zezwalającego na 

zwrócenie się do Prezydenta a zwoła- 
nie sesji nadzwyczajnej. 

Odpływ zamiaru zwołania sesji nad 

zwyczajnej również by! avidoczny i оф 
plyw ten stał w wyraźnej łączności z 

tem na Prima Aprilis zapowiedzianemi 
wyborami. Od chwili, kiedy to pisa 

łem, pojawiła się odezwa  centrolewu 

da narodu, krytykująca rządy. Odezwa 

ta podpisana została przez P.P.S., gru- 
pę Dąbskiego, „Wyzwolenia, N. P. R. 

Piasta i Chadecję. Ilość podpisów zur 

pełnie wystarczająca dla złożenia po 

dania Prezydentowi a zwołanie sesji 

nadzwyczajnej. Dłaczego więc podpisy 

te zamiast na konkretny i obfitujący w 

polityczne skutki akt polityczny obró- 

cone zostały na odezwę, nieróżniącą 

«się niczem od pierwszego lepszego ar 

tykułu prasy opozycyjnej, a więc na 
rzecz politycznie kompletnie bez zna- 

czenia, kompletnie jałową? '/ Dlaczego 
centrolew zamiast zaryczeć, zabrzmiał 
tylko, jak cymbał pusty? Oczywiście 

dlatego, że opozycja lewicowa boi się 
wyborów. 

Makuszyński opowiada w swoich 
powiastkach z życia pierwszoklasi- 

stów, jak taki pierwszoklasista ryczy: 

„puszczajcie mnie, bo ja mu łeb rozwa- 

lę'*, — i jak trudną i nieprzyjemną jest 

jego sytuacja, gdy na te słowa  „pu-. 
szczajcie mnie*, — nikt nie reaguje, 

„bo nikt go nie trzymał, nie trzyma i 
trzymać nie clice. Stosunek naszego 
operetkowego Iwa, tego „centrolewka* 
do wyborów przypomina trochę ową kło 
potliwą sytuację pierwszoklasisty, Gro 
zicię ciągle gniewem ludu?—Alež šwiet 
nie, oto możecie ten gniew ludu zebrać 
W całej pełni podczas wyborów. —Pro 
gimy bardzo! Aż: tu 

Šnnie“ į t. d. 

Wolne żarty z tym gniewem ludu. 
Rewolucji się nie robi, rewolucje same 

Można je uśmierzyć, jak 
ta potrafił zrobić Bismarck, Stołypin i 
wielu innych wielkich mężów stanu. 
Ale zrobić rewolucję, gdy niema dla 
Br Powodów, któreby targały nerwa- 
mi mas, jest o wiele trudniej niż pod- 
palić mokry las. Podczas głodu i woj- 
ny, podczas nędzy i wstrząśnień za: 
chlebem tłumy pójdą na barykady. Za 
konfiskaty „Robotnika* nikt łba nad- 

przychodzą. 

centrałew wola 

<ylko dalej: „kłamstwo”, „puszczajcie 

Wybory Prezydenta na Łotwie 
Cała Łotwa oczekuje z wielkiem za 

interesowanieną wyborów nowego pre- 
zydenta państwa, które odbędą się w 
Rydze dnia 8 kwietnia o godz. 10ej 
przed południem. W związku z tem pi 
sma łotewskie przynoszą szczegółowe 
informacje o przepisach i zwyczajach, 
obowiązujących w Łotwie przy wybo- 
rach głowy państwa. 

Po otwarciu przez marszałka sejmu ple- 
narnego posiedzenia Zgromadzenia Narodo 
wego, zwołanego specjalnie w celu dokona- 
nia wyborów prezydenta, poszczególni po- 
słowie zgłaszają pisemnie swe kandydatury. 
Zgłoszenie to nastąpić musi na specjalnej 
kartce i musi być zaopatrzone w podpis od- 
nośnego posła. Prezydent Izby ogłasza na- 
stępnie zgłoszone kandydatury i zarządza 
głosowanie. Głosowanie odbywa się w ten 
sposób. że marszałek sejmu w porządku al- 
fabetycznym wywołuje wszystkich posłów, 
którzy otrzymują kartkę z nazwiskami wszy 
stkich zgłoszonych kandydatów. Głosujący 
wykreśla nazwiska tych kandydatów, na któ 
rych głosować nie chce, pozostawiając nie- 
wykreślonem tylko nazwisko na którego 
zdecydowany jest oddać swój głos. Następ- 
nie kartkę wkłada zpowrotem do koperty, w 
której wręczył mu ją prezydent Izby, į do 
ręcza sekretarzowi prezydjum, który wrzuca 
ją do urny, ustawionej w loży stenografów. 
Następnie odbywa się liczenie kartek przez 
prezydjum Sejmu. Kandydat, który otrzyma 
conajmniej 51 głosów, uważany jest za wy- 
branego. jeżeli jednak w pierwszem głos 
niu ani jeden kandydat 51 głosów nie otrz 
mał, wówczas zarządza się drugie głosow 
nie, później trzecie, czwarte i t. d. Głosuje 
się tak długo, dopóki jeden z kandydatów 
nie skupi na sobie przepisanej liczby głosów, 
przyczem w każdym z następnych głosowań 
kandydat, który w głosowaniu poprzedniem 
otrzymał najmniejszą ilość głosów, nie bie- 
rze już udziału. Jeżeli przy ostatniem głoso- 
waniu (t. ]. przy Ścisłem głosowaniu między 
dwoma ostatnimi kandydatami) ani jeden z 
kandydatów nie otrzyma 51 głosów, zarzą 
dza się jeszcze raz głosowanie od początku 
t.j. na podstawie na nowo zgłoszonych kan. 
dydatur, przytem wolno zgłaszać raz jeszcze 
kandydatury, zgłoszone przy wyborach pier- 
wszych. 

  

   
   

Dotychczas nie wiadomo czy obec- 
ny prezydent Semgal wystawi swoją 
kandydaturę. W razie pozytywnej de 
cyzji ma on dużo szans. Jakkolwiek 
osoba prezydenta ma być absolutnie 
niezależna od wszelkich wpływów par 
tyjnych, wszelako niewątpliwie wy 
ny będzie przedstawiciel, któregoś. ze 
stronnictw prawicy. Dla Łotwy jako 
kraju rolniczego potrzebny jest prezy 
dent związany z reprezentacją łotew- 
skiego włościanina. Do tego właśnie 
pretenduje związek włościański, z łona 
którego wysuwana jest kandydatura 
pierwszego preimjera Ulmanisa. Poza 
tem dużo szans ma również jeden z 
niepodległościowych bojowników, ge 
nerął Bałod. 

Przebieg wytorów 
RYGA. 8.IV. Pat. Dziś dokony- 

wane są na łotwie wybory pre- 
zydenta republiki. Zgodnie z prze- 
pisami konstytucji Sejm wybiera 
prezydenta 66 głosami. W skład 
sejmu wchodzi 100 posłów. 

Wysunięte zosiały kandyda- 
tury przewodniczącego sejmu 
Kalninsza (socjaldemokracja) i 
wiceprewodniczącego sejmu 
Kwiesisa (zw. chłopski). 

ra-    

  

W  pierwszem głosowaniu 
Kwiesis otrzymał 64 głosy. Wo- 
bec tego, że żaden z kandyda- 
tów nie otrzymał wymaganej 
przez ustawę ilości głosów, gło- 
sowanłe będzie powtarzane tak 
długo, dopóki na jzdnego Z kan- 
dydatów nie padnie przynaj- 
mniej 66 głosów. 

W myśl konstytucji przy każ. 
dem głosowaniu mogą być wska- 
zane nowe kandydatury, wobec 
czego możliwe jest, że prezyden- 
tem nie zostanie obrany żaden 
z wymienionych powyżej kandy- 
datów. W razie gdy wybór nie 
zostanie dokonany dzisiaj, jutro 
w dalszym cłągu sejm będzie 
przeprowadzał głosowanie. 

  

Špisku Ww Estonji nie bylo 
TALLIN, 8. IV. PAT. Minister ob: 

rony zaprzecza kategorycznie krążą- 
cym zagranicą pogłoskom o wykryciu 
spisku, czy też organizacji szpiegow- 
skiej komunistycznej w ministerstwie 

obrony. Pogłoski te pozbawione są 

wszelkich podstaw. 

  

Sukces morski |aponiji 
Interpretacje propozycyj japońskich 

LONDYN. 8.1IV. Pat. Komunikat urzędowy radjostacji Rugby. Dzień- 
dzisiejszy ma przynieść zwrot w toku prac konferencji morskiej. Premjer 
Mac Donald odbył dzisiaj w południe narady z $хе!ат! delegacyj amery- 
kańskiej i japońskiej Stimsonem i Wakatsuki. W naradach tych zapoznano 
się z pracą doradców głównych konferencji morskiej. „Mówią, że doradcy 
przedstawili memoriał, wyjaśniający propozycje rządu japońskiego w odpo- 
wiedzi na projekt porozumienia trzech mocarstw między Stanami Zjedno- 
czonemi, W. Brytanją i Japonją. 

" Tylko trzy łodzie podwodne 
LONDYN. 8.IV. Pat. (Reuter). Po długiej dyskusji w sprawie tonażu 

łodzi podwodnych postanowiono ostatecznie zalecić układ ograni- 
czający zasadniczo pojemność każdej jednostki do 2 tys. tonn. Ja- 
ko maximum przewidziano dia każdego mocarstwa trzy łodzie 
podwodne tonażu 2.800 tonn. 

W sprawie kalibru armat na łodziach podwodnych postawiono jako 
maximum działa 5-calowe, czyniąc wyjątek dla t. zw. super-sous-marins 
francuskich, zbudowanych już z działami 6-ciocalowemi. 

Komitet zajmujący się sprawą wprowadzenia bardziej „humanitarnych 
metod walki zapomocą łodzi podwodnych, postanowił zalecić pierwszemu 
komitetowi wydanie deklaracji w imieniu rządów, biorących udział w kon- 
ferencji. 

Deklaracja ta przyjmowałaby następujące przepisy, 
przez prawo międzynarodowe: { 

1) Iodzle podwodne powinny się stosowač do zasad prawa 
międzynarodowego, obowiązujących okręty wojenne. 

2) Okręt wojenny zwykły, czy też łódź podwodna nie ma 
prawa zatopić, lub zniszczyć okrętu handlowego, zanim załoga, 
pasażerowie i papiery, znajdujące się na įpokladzie nie znajdą 
słę poza niebezpieczeństwem. Łodzie ratunkowe okrętu nie są 
uważane w danym wypadku za miejsce bezpieczne, z wyjątki :m 
wypadku, gdy stan morza I warunki meteorologiczne, lub też 
bliskość lądu czy innego okrętu stwarzają możliwość uratowania 
załogi i pasażerów danego okrętu. 

Narady szefów delegacyj amerykańskiej, angielskiej 
i japońskiej \ 

LONDYN, 8. iV. PAT. Na dzisiejszej rannej naradzie szefów delega- 
cyj amerykańskiej, angielskiej i japońskiej postanowiono przychylić się do 
żądania Japonji co do zastąpienia lekkich krążowników przez kontrtorpe- 
dowce. 

Obecnie więc pozostaje w zawieszeniu jedna tylko sprawa, dotycząca 
zastrzeżeń japońskich. 

jako ustalone 

Głosy prasy 
PARYŻ, 8. IV. PAT. „Le Matin* zaznacza, że mimo obecnego stano- 

wiska Italji, zmierzającej do objęcia hegemonji na morzu ródziemnem, 
Francja jest zdecydowana pracować nad usunięciem przeszkód, utrudniają: 
cych dobre stosunki pomiędzy obu krajami i dlatego, o ile Francja przy- 
stąpi do iraktatu morskiego, to będzie lepiej, ażeby przystąpiła do niego 
wraz z ltalją. sk 

Dziennik sądzi, że Anglicy i Amerykanie ocenią pojednawcze. zamiary, 
któremi będzie się kierował Briand w toku końcowych rokowań. 

PARYŻ, 8 IV. Pat. Jak żaznącza „Petit Parisien", fakt, iź ministrowie marynarki 
francuskiej i angielskiej mają się po raz pierwszy spotkać razem z szefem delegacji 
włoskiej,, jest pjedną z najbardziej interesujących zapowiedzi, że będzie się dążyło do 
porozumienia, pomijając polityczny moment rokowań. O ile' skomplikowane wysiłki 
obu ministrów nie powiodą się, wówczas pozostanie im jedynie uzyskać ud Grandiego 
nieodzowne zapewnienie w tym kierunku, ażeby trójstronny układ pomiędzy Anglją, 
Stanami Zjednoczonemi i Japonją mógł osiągnąć całkowitą wartość. w 

Francuska Radą Ministrów aprobowała stanowisko Brianda 
PARYŻ. 8.1IV. Pat, Rada ministrów na dzisiejszem posiedzeniu jedno: 

myślnie zaakceptowała exposć Brianda o przebiegu narad londyńskich, 
podczas których utrzymał on w «całości i nienaruszonym francuski pakt 
widzenia we wszystkich poruszonych tam sprawach, stale zachowując 
bliski kontakt ze wszystkiemi państwami, reprezentowanemi na konierencji 
londyńskiej. 
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Gzbinet Rzeszy przyjął program Schielego 
Sprawa pomocy dla rolnictwa niemieckiego 

BERLIN. 8.1V. Pat. Wczorajsze posiedzenie gabinetu Rzeszy, poświę- 
cone obradom nad projektem ustawy o pomocy dla rolnictwa, zakończyło 
się po kilkogodzinnych debatach zasadniczem porozumieniem co do pro- 
gramu rolnego ministra Schielego, W dniu dzisiejszym gabinet kontynuo- 
wać będzie swoje cbrady. 

* Wrzenia w Indjach nie ustają 
Ž Strajk protestacyjny w Bombaju 

BOMBA J. 8.1V. Pat. Wobec dokonaaych wczoraj aresztowań przy: 
wódców akcji biernego nieposłuszeństwa, większość sklepów hinduskich 

oraz znaczna część lokalnych targów były zamknięte. Pozatem strajkowało 2 
tysiące uczniów szkół, 

Kolejarze kładą się przed pociągami na szyny 
BOMBAJ, 8. IV. PAT. Pomiędzy kolejarzami stosującymi bierny opór. 

a policją doszło do starcia, w czasie którego 2 kolejarzy odniosło rany 
W dniu dzisiejszym kolejarze na znak biernego oporu kładą się przed po- 

ciągami na szynach. Policja aresztowała 10 kolejarzy 

Ramdas Ghandi skazany został na pół roku więzienia 

SURAT. 8.IV. Pat. Ramdas Ghandi, syn Mabatmy oraz fjego 4 towa- 
rzyszów, skazani zostali na 6 miesięcy ciężkiego więzienia. 

WYDCUABZWINAOI 

Wielkie nadużycie na poczcie w Poznaniu 
20 tysięcy złotych sprzeniewierzyły dwie urzędniczki 

PUZNAŃ, 8. IV. PAT. W. tutejszym głównym urzędzie ;pocztowym 

stwierdzono nadużycia w dziale P. K. O. których dopuściły się dwie urzęd- 

niczki tego urzędu Spiżewska i SabkiewiczGwna. Sprzeniewierzenie docho- 
dzi do 20 tys. zł. 

   ać nie będzie. Panowie posłowie 
z.P.P.S. dali po dwa złote od osoby 

  

nażainicjonowany przez siebie cel,,ebro 

nę demokracji parlamentu'* (autentycz 

ne!). Czy to ma znaczyć, że równoważ- 

nikiem tych dwuch złotych ma być nad- 

stawienie przez robotnika łba na ba- 

rykadzie? Wolne żarty, panowie. Cho 

wajcie wasz gniew ludu w szuiladach 

niepowažne!.. redakcyjnych. To takie 

borów boi. Panowie wybaczą, ale tak 

się ogólnie utarło, że kto się przed tem 

boi, to potem przegrywa. 

Ale my, mimo wszystko twierdzi 

my, że żadna klęska opozycji lewico- 

wej przy wyborach nie zwróci nam tej 

straty czasu, którą przynoszą nowe 

wybory w nierozstrzygniętym i nicza- 

kończonym procesie tworzenia dla Pol- 

ski nowego ustroju. Cat. 

Dzisiaj w Polsce łatwiej jest o węia 

morskiego niż o „gniew ludu". „Gnięw 

ludu“ w r. 1930 w Polsce — to bajca 
i żarty. 

Premier Sławek zapowiada wylo- 

ry. Blok Bezpartyjny — jak słyszyny 

— robi do nich poważne przygotova 

nia. Opozycja lewicowa, choćby prez 

fakt wydania tej ostatniej niemądej 

odezwy składa dowody, że się tych ry 

      

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

W. Włodzimierow. 

HORODZIEĮ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
sklep s Jedmość". 7 $. Zwierzyński. 

LIDA 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

drożej. Ogłoszenie й 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

A. Laszuų, 

"PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEZ — ui. Ratuszowa, Księgarnia lażwinskiega. 
NOWGGRÓDER — Kiosk St Michaiskiego. | 

{ 
| PIŃSK — Księgar 

| WOŁKOWYSK — 

STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

nia ł siska — St, Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza i2. 

arnia T-wa „Ruch”, 
Rynek 9. N. Tarasiejski. 

Księgarma T-wa „Ruch“. 

NAD DITT AKG КЫ 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedcoszpaltowy na z ronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 o 25 proc. drożej, 

cyfrowe i tabełaryczne o 56 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

ECHA STOLICY 
Dzień Premjera Sławka 

WARSZAWA. 8.IV. Pat, Pan pre 
zes Rady, Ministrów Walery Sławek 
przyjął dziś p. ministra Sprawiedli: 
wości Cara. 

ж * * 

WARSZAWA. 8.IV Pat. Dziś w 
godzinach południowych  rewizytował 
w Prezydjum Rady Ministrów p. 
premjera Walerego Sławka nuncjusz 
apostolski msgr. Marmaggi. 

Min. Posf na Zamku 
WARSZAWA. 8,IV. Pat. Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
o godzinie 10 min. 30 na posłucha- 
niu wojewodę warszawskiego p. Twar- 
do. 

O godzinie 12ej Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął posła nad- 
zwyczajnego i ministra pełnomocnego 
Austrji Posta. 

Posiedzenie Rady Minisfrów 
WARSZAWA, 8. IV. PAT. Dnia 8 

b. m., w godzinach od 17 min. 30 
do 22 odbyło się pod przewodnictwem 
p. prezesa Rady Ministrów Sławka 
i z udziałem Marszałka Piłsudskiego 
posiedzenie Rady Ministrów. 

Przedmiotem obrad był 
spraw gospodarczych, 

szereg 

Zjazd delegatów Stowarzyszenia 
Urzędników Państwowych 

drugł i ostatni dzień 

WARSZAWA. 8.1V. PAT. W dniu 
wczorajszym odbywał się dalszy ciąg 
obrad walnego zjazdu delegatów 
Stowarzyszenia Urzędników I|Państwo- 
wych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na plenarnem' posiedzeniu, po do: 
konaniu wyborów uzupełniających do 
zarządu głównego, komisji rewizyjnej 
i sądu koleżeńskiego, zjazd wysłuchał 
sprawozdań komisyj; ustawodawstwa, 
Organizacyjnej i  budżetowo-gospo- 
darczej, uchwalając z minimalnemi 
zmianami wnioski i projekty, opraco- 
wane przez te komisje, m.in. w spra- 
wie mieszkaniowej i uposaženiowej, 
niektóre zaś przekazując zarządowi 
głównemu do ostatecznego Sprecyzo- 
wania. Zjazd został zamknięty około 
północy. 

  

Likwidacja wielkiej siej  wywrotowej 
W. Warszawie 

Aresztowanie 64 komunistów 

WARSZAWA, 81V. Pat. Władze poli- 
cyjne zatrzymały dziś w Warszawie 64 

osoby, należące do organizacyj wywroto* 
wych. W mieszkaniu studentki Sary Weg" 
majter, przy ul. Fiortensji 5, znaleziono ob- 
ficie zaopatrzone archiwum komitetu cen- 
tralnego komunistycznej partji polskiej, w 
którem ' znajdowały się druki, rękopisy 
oraz raporty, przygotowane do wysłania 

do Kominternu: W archiwum tem skonfi- 
skowano 100 kilo odezw przygotowanych 
na 1 maja. Sara Wegmajter prowadziła ca- 

ły sekretarjat komunistycznej partji pol- 

skiej. Wśród druków znaleziono ciekawe 
wydawnictwo p. t. „Feliks Minkiewicz. 
Życiorys kHlenryka Sienkiewicza. Kraków 

1930 roku. Nakładem drukarni ludowej". W 
okładce tej znajdowały się sprawozdania z 

działalności organizacyj wywrotowych w 
Polsce oraz instrukcje dla agitatorów, pro- 
wadzących akcję wśród młodzieży szkol- 
nej. W mieszkaniu Szatka i Rywki Zilber- 
manów, przy ulicy Muranowskiej 32, znale- 
zione nowoczesnie urządzoną drukarnię 
orąz 60 klisz i matryc gotowych do druku. 
Klisze te wykonane były zagranicą, praw- 
dopodobnie w Berlinie i Gdańsku. Następ 
nie dokonano rewizji u Hersza Rajstelda, 
przy ul. Gęsiej 20, gdzie mieścił się. cen- 
tralny skład partji komunistycznej. 

Rewizja odbywała się w' niezwykie 
trudnych warunkach, gdyż: żona Rajsfelda 

odbywała połóg. W mieszkaniu jego znale- 
ziono około 300 kiło odezw. Ponadto 
aresztowano kasjera Beltela Brauna, od 

którego odebrane kilka tysięcy złotych, 

przeznaczonych na agitację komunistyczną 
oraz cenne notatki, dotyczące działalności 

organizącyj wywrotowych w Polsce. 
Między aresztowanymi znajduje si 

również Bronisław Berman, Nowolipie 25. 
członek komitetu centralnego związku mło- 

dzi ży komunistycznej (pseudonim Udo 
row). Był on uczestnikiem kosierencji ko- 
mitetu centralnego komunistycznej parti 
polskiej w Berlinie. Dalej wśród areszto- 
wanych znajdują się wybitni wywrotowcy 

Fiszełman, Nowolipie 43, Pinkus Urbajtel, 
Pawia 6ł, oraz Rozenwajn, Bagno 3. W 

mieszkaniu ich znaleziono plan przygoto - 
wań do |wykroczeń komunistycznych na 
dzień 1 maja. 

„Komu posłużył Is? 
WARSZAWA, 8—IV. PAT. Dziś w 29 

dniu ciągnienia 5 klasy 20 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej główniejsza wy- 
grana 15 tys. zł, padła na numer 127.388 

  

  

Rowelacje kyłego członka związku 
nozbożników bolszewickich 

Prasa irancuska podaje wywiad z 
pewnym komunistą, który przed uciecz- 
ką z Rosji brał czynny udział w akcji 
antyreligijnej. 

Przedewszystkiem — mówił on — 
stwierdzam, że zagranicą fałszywie 
przypisuje się związkowi bezbożników 
inicjatywę prześladowań religijnych w 
Rosji. Walka z religją w Rosji sowiec- 
kiej prowadzona jest nie przez związek 
bezbożników, lecz przez sam rząd Sso- 
wiecki. Wszelkie instrukcje o zwalcza” 
niu Boga pochodzą od specjalnej ko- 
misji antyreligijnej GPU. Wszyscy 
czynni bezbożnicy są płatnymi fun- 
kcjonarjuszami rządu sowieckiego. 

W dalszym ciągu wspomniany in- 
formator zaznacza, że sam był człon- 
kiem oddziału związku bezbożników w 
jednem z miast na południu Rosji. W 
oddziale tym zbiegły komunista nie wi 
dział ani jednego bezbożnika, któryby 
dobrowolnie należał do organizacji. 
Wszyscy byli płatni, jak gdyby praco 
wali w fabryce. Dla członków tego 
miejscowego związkii bojowych ateis- 
tów urządzono konferencję, którą pro 
wadził przedstawiciel centralnego ko: 
mitetu partji kómunistycznej przy 
drzwiach zamkniętych. Kościół — mó 
wił wykładowca — jest niebezpieczeń- 
stwem dla partji i dla rządu sowieckie 
go, więc partja opracowała plan wytė | 
pienia wszelkich organizacyj 
nych. 

Plan ten został podzielony na trzy 
części. W ciągu pierwszych lat dyktatu 
ry — pouczał wysłannik centralnego 
komitetu partji — staraliśmy się pod: 
kopywać autorytet Cerkwi i zachęcaliś 
my do wystąpień świętokradzkich w 

religij- 

kościołach i do wymordowania duchow | 
nych. Następnie opracowaliśmy plan 
zniszczenia kierowniczego aparatu Cer- 
kwi. Rząd podtrzymywał i popierał 
wszelkie objawy nieporozumień i niesu 
bordynacji w łonie Cerkwi. Założona 
została słynna „żywa Cerkiew** która 
była organem GPU. Obecnie jesteśmy 
w ostatniej fazie, w fazie decydującej 
walki z Kościołem. Musimy dosłownie 
zgnieść wszelkie organizacje, wierzą” 
cych, pozbawić ich świątyń i osłabić 
duchowieństwo przez prześladowania. 

Ale — zaznaczył informator — za 
miast zmniejszyć się z powodu okrut- 
nych prześladowań autorytet Kościoła 
wzrósł. Duchowni są obecnie tak stra- 
sznie prześladowani przez władzę so- 
wiecką, że znajdują się na najniższym 
szczeblu nędzy i jeżeli nie umierają z 
głodu, to tylko dzięki troskliwości wier 
nych, którzy dzielą się z nimi ostatnim 
kawałkiem chleba. 

Ludność z takim zapałem podtrzy- 
muje kler, że w 1928 r. organy partji 
komunistycznej wydały tajną instruk- 
cję, by przy pomocy wszelkich środ | 
ków podburzać chłopów i robotników 
przeciwko duchownym. Ale i ta takty- 
ka zawiodła. Władze nie mogły popro- 
stu znaleźć osób, niezadowolonych z 
kleru. Nawet członkowie 
partji komunistycznej i młodzieży ko 
munistycznej, związanej z unją bezbo- 
żników, wypowiadali jednogłośńie po- 
chwały o duchowieństwie, które zaw. 
sze znajdowało siłę moralną do pode 
trzymania wiernych i miało ich zaufa- 
nie mimo straszliwej nędzy i nie mniej 
straszliwego prześladowania. 

Po tem niepowodzeniu wymyślono 
nową metodę walki. GPU poleciło a- 
gentom komunistycznym sporządzać 
wszędzie. listy duchowieństwa i pod- 
kreślać nazwiska tych jego członków, 
którzy posiadają zaufanie ludności. W | 

agent GPU | ten sposób skoro tylko 
wskazał jakiegoś gorliwego księdza, 
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popa, rabina lub mulię, wladze zaraz | 
przystepowaly do „likwidowania“ wska | 
zanej osoby. Miejscowy prokurator c--- 
trzymywał polecenie wytoczenia jej pro | 
cesu za wszelką cenę, prowokowano ja 
kieś zajście i sprawa była załatwiona. 

| Cytowany ex-bezbożnik twierdzi z ^ 
całą stanowczością, że ten ostatni etap —- 
walki przygotowany był od dawna 
przez komunistów i że całe prześlado- 
wanie religijne należy uważać za reali- 
zację planu, opracowanego i wykony- 
wanego przez rząd sowiecki. Rzad“ s0- 
wiecki wykonywa rozkazy antyreligij- 
ne przy pomocy całego aparatu pań 
stwowego. Co się zaś tyczy dobrowol- 

3 nego stowarzyszenia, to istnieje ono tyl 
ko na papierze. ' 

Budowa nawej radjostacji 
we Lwowie 

LWÓW, 8 IV. Pat, Ostatnio podpisana 
została między gminą m. Lwowa a spółką 
akcyjną Polskie Radjo umowa, mocą której | 
gmina wydzierżawiłałspółce akcsjnej Pol- 
skie Radjo na placu TargówWschodnich plac 
© powierzchni 5.500 metrów kwadratowych 
pod budowę przyszłej, wielkiej radjostacji 
lwowskiej. Plany budowy już są gotowe. © 
Do robót budowlanych przystąpi Polskie | 
Radjo natychmiast, skoro tylko ustali się 
pogoda. е ‹ 
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ECHA KRAJOWE 
D honor ziemiaństwa 
Ze wzgłędu na to, że poruszona ni- 

żej sprawa, zdawałoby się, wręcz lo- 
kalna ma szersze znaczenie społecz 
no - ekonomiczne, a poniekąd i polity- 
czne, gdyż zaszła ona w powiecie przy 
granicznym wrażliwym na agitację i de 
magogję, obowiązkiem społecznym jest 
sprawę wyświetlić wszechstronnie i ot 
warcie a między zdrowem i zepsutem 
wyraźną granicę przeprowadzić. 

Mam, więc, nadzieję, że Redakcja 
tak poważnego i objektywnego pisma 
łaskawie znajdzie u siebie miejsce dla 
celów wyżej wymienionych. 

Oświadczenie Woj. Zarządu Kres. 
Zw. Ziemian w sprawie W. Korsako- 
wej, umieszczone w Nr. 72 „Słowa 
piętnując najsłuszniej takt godny potę 
pienia i surowej kary w każdym zdro- 
wym moralnie społeczeństwie, a tem 
bardziej wśród ziemiaństwa ma w sobie 
przejaskrawienia z jednej strony i nie- 
dociągnięcia — z drugiej. 

Co do pierwszego: 
Na szczęście p. W. Korsakowa (po- 

chodzenia łotewskiego) w rzeczywisto- 
ści z ziemiaństwem naszym nigdy i 
nic wspólnego nie miała, oprócz, że 
tak powiem, mechanicznego połączenia 
przez zw'ązek małżeński z p. Grz. Kor- 
sakiem, wójtem gminy Zalesie, też nie- 
zbyt gorliwie sprawami ziemiaństwa 
przejętym. Jest to, więc, w pełnem zna” 
czeniu „homo novus“ i, jak się okazało 
„homo malus““. 

Opowieść o własnym majątku „Sta 
ry Dwór'—to zbyteczny nimb i mit, w 
rzeczywistości od jakiejkolwiek trady- 
cji starych gniazd ziemiańskich tak da- 
leki, jak Honolulu od Wilna. W tem 
miejscu, jeżeli już tak szczerze wzięliś- 
my się za prawdę należy dodać, że Sta- 
ry Dwór to rozparcelowany majątek 
Zabiełłów, i że W. K. użytkowała, (czy 
też władała, tytuł przecież obojętny), 
innymi kilkodziesięcio hektarawym ob 
jektem od p. Adama Korsaka pochodzą 
cym. 

Teraz co do drugiego, niedociągnię 
cia. 

Wybranie tej miary „działaczki* do 
zarządu oddziału zw. Ziemian w Głębo 
kiem jest faktem bardziej smutnym, o 
burzającym i przygnębiającym ziemiań 
stwo powiatu, niż, mówiąc prosto, 
„przekradzenie się* ziemianki takiej ka 
tegorji, która właściwie była na usłu 
gach demokracji i demagogji gorszych 
gatunków, panoszących się u nas w po 
wiecie. 

Wybranie to świadczy. wyraźnie, 
że ogół ziemiaństwa nie interesuje się 

" sprawami związku, a oddział nie umie, 
czy nie może zainteresować ogół. Że 
rej wodzą i stwarzają „widzimisię* zie 
miaństwa całego elementy nieodpowie 
dnie i nieodpowiedzialne przed nikim, 
zaprzepaszczając sprawę ziemiańską 
w powiecie. Że „Consules* nie odczu- 
wają dostatecznie wrażliwie nastrojów 
i potrzeb chwili tu na miejscu nurtują 
cych i nie mogą zdobyć się na odwagę 
wziąć w żelazną dłoń wewnętrzną pra- 
wofządność Związku wa statucie osnu- 
tą. 

Po dowody sięgać daleko nie po 
trzeba. Wyżej przytoczony stan rzeczy, 
wybranie d zarządu pp. W. Korsako” 
wej i Adama Korsaka i, wogóle „załat- 
wienie* wyborów obecnego Zarządu 
Od. Zw. Ziemian w Głębokiem, spo” 
wodowały w Związku rozłam i usunię 
cie się części ziemian mających, jak 
się teraz dosadnie okazało, słuszność 
zupełną i więcej idealne pojęcia o zwią” 
zku ziemian i o zarządach oddziałów 
takowego? Obecne oświadczenie Woj. 
Zarządu Zw. Z. może tylko dodać tym 
ziemianom otuchy do dalszych czynów 
uzdrowienia stosunków i, od rumień- 
ców wstydu zasłużenie zwolnić. 

Z oświadczenia Woj. Zw. wynika 
dalej, że czyn W.K. to jakby wystąpie- 
nie „solistki”', jednak trzeba przyznać, 
że oprócz tych pomocników wykryciem 
których zajmie się prokuratura, taki 
„kwiat* działalności społecznej i sa- 
morządowej mógł wykwitnąć tylko na 
glebie i klimacie odpowiednim, a naj 

VATTER TO S V IP TPS SIT 

BIEGAJĄCY SZEWE 
Dziś nie urządza się już biegów uli 

cznych, nie są w modzie, nie ściągają 
ttumów zawodników, nie są wogóle po 

i 
bez nich wspaniale na stadjonach i bie 
żniach. Ale dawniej, parę lat temu, były 
one niezastąpioną propagandą sportu, 
atrakcją sezonu, jedyną okazją wykaza 

Wzdłuż ulic, 
- kędy prowadziła trasa, stała zwarta ciż 

trzebne: lekka atletyka rozwija się 

nia swych umiejętności. 

ba odświętnych gapiów — przyszli po 
patrzeć na warjatów z porteczkach! Ca 
ła .Warszawa asystowała mna dorocz 
nych biegach Kurjera Polskiego i Bel- 
weder — Stare Miasto, z całej Polski 
zjeżdżali się zawodnicy: sławni, mniej 
sławni i całkiem nieznani. 

"Któż wtedy nie znał szewca z Pod 
wala pana 

rażliwie rudą głową, 

" no siwawego człowieczka 
a ten to szewc Jackowski! 

Dominika Jackowskiego? 
Pokazywano sobie palcami, wśród set- 
ki zawodników na starcie, Barana w 
niebieskich spodenkach, Ziffera z prze- 

Kurlettę łysego, 
Wolistahla malutkiego, Eysmonta zaw- 
sze spokojnego — kandydaci na pierw 
sze miejsce, zwycięzcy wielu biegów, 
rekordziści i mistrzowie. Zakładano się, 
stawiano na nich, eskantowano szanse 
każdego. A obok tych sław pokazywa- 

i mówiono: 

bliżej „kwiat* ów otaczającym. Imio- 
na jeszcze zawcześnie przytaczać ale 
czas je wymieni wszystkie. 

O ile lansowanie do zaszczytnych 
odznak państwowych odbyło się na 
szczęście bez najmniejszego udziału 
ziemiaństwa naodwrót za pośrednict- 
wem wiatrowskazówkowej demokracji 
(xaczej karjerokracji) i wywołało raczej 
uczucie zdziwienia o tyle natomiast, w 
akcie wybrania tej pani do komisji re 
wizyjnej sejmiku (nie do sejmiku, tam 
działała inna sprężyna) muszą poczu- 
wać się do winy ziemianie, zasiadujący 
w sejmiku i w wydziale powiatowym, 
jak związkowcy tak i niezwiązkowcy. 
Wyraźna odpowiedzialność ciąży nad 
tymi ziemianami, którzy otrzymali swo- 
je mandaty zawdzięczając poparciu 
ziemian. Nad nimi ciąży teraz wy- 
raźny obowiązek wyciągnięcia z tego 
stanu rzeczy wszystkich konsekwencyj 
jeżeli oni czują się ziemianami honoru, 
uczciwości i delikatności społecznej. 

Niema tu znaczenia to co pobudziło 
ich do takiego wyboru: czy nieświado 
mość, czy względy osobiste i materjal- 
ne, czy też nacisk z zewnątrz. Honor zie 
miaństwa łączy się nierozerwalnie w 
sprawie W.K. z Krzywdą, oburzeniem i 
odrazą szerokich sfer, ludności rolniczej 
Ujęcie się za krzywdę tych mas musi 
stać się zaszczytnym obowiązkiem pra 
wdziwego ziemianina. Czynne i wyraź- 
ne przeprowadzenie odgraniczenia się 
od zgnilizny moralnej to obowiązek ka” 
żdego. 

Bezwzględne oczyszczenie gruntu 
ziemiańskiego, uzdrowienie „„malarycz- 
nego klimatu“ tutejszego musi stać się 
dalszym logicznym i ziemiańskim* kro- 
kiem władz związku i ziemiaństwa po 
wiatu. 

Jeżeli czynem nie udowodnimy swej 
czystości i poszanowania dla honoru i 
tradycji, żadne oświadczenia najbar- 
dziej grzmiące potępieniem nie  po- 
mogą, lecz zaszkodzą. Czas już naj 
wyższy! 

P. Józefowicz 
były czł. Kres. Zw. Ziemian z pow. 

Dziśnieńskiego 

MEJSZAGOŁA. 

— Życie j praca stowarzyszenia mło. 
dzieży Polskiej. Będąc w dniu 1. 4. rb. prze- 
jazdem w Mejszagole zwróciłem uwagę na 
ładny szyld z nadpisem „Ognisko Stowa- 
rzyszenia Młodzieży Polskiej", umieszczony 
nad drzwiami plebanji Ponieważ niestety, 
często spotykamy ładne szyldy, poza któ- 
remi nie zawsze zawarte są ładne rzeczy, 
postanowiłem przez ciekawość zbadać, co 
kryje się za owym ładnym szyldem w Mej- 
szagole. A że plebanja jest przystanią dła 
strudzonych podróżnych, więc wszedłem tam 
bez obawy. 

Widok, jaki ujrzałem, pozostanie mi w 
pamięci na całe życie. Ujrzałem obrazek iš- 
cie piękny. W prześlicznie z wielkim gustem 
(co rzadko się zdarza) udekorowanej i ume- 
blowanej sali była licznie zgromadzona mło- 
dzież żeńska i męska, szczególnie młodzież 
żeńska robiła wrażenie swemi ładnemi unifor- 
mami, a przy stole, tak jak to bywa stół pre 
zydjalny, tylko jakoś bardzo mile wyglą 
dający, zasiadał ksiądz proboszcz Grabowski 
i jakiś drugi pan. 

Wyjaśniono mi na grzeczne zapytanie, z 
którem zwróciłem się do księdza i do owego 
pana, że był to kurs dla zarządów SMP, 

Co najbardziej utkwiło mi w duszy, to 
ta rzadko spotykana harmonja, jaka tam pa- 
nowała na tym zebraniu. Widać było, że tam 
głęboko rozumieli się: nawzajem i młodzież 
i jej kierownicy. Z każdego kącika tej prze 
ślicznej sali wyglądała serdeczna troskliwa 
opieka ks. proboszcza nad młodzieżą, a w 
oczach młodzieży łatwo dało się zauważyć 
miłość j przywiązanie do swego opiekuna i 
duchownego kierownika. 

Ten pan, który figurował przy księdzu 
proboszczu, jak mi wyjaśniono, był to p. An- 
druszkiewicz Eugenjusz, przedstawiciel Zw. 
Mł. Polskiej to znaczy Centrali. Widać z 
pierwszego wejrzenia, że ogromnie pasuje 
do młodzieży, a młodzież do niego się garnie. 

Gdy tak obserwowałem, zauważyłem, że 
do wzorowego współżycia młodzieży Stowa 
rzyszonej wielce przyczyniają się tutaj p. p. 
Fijołkowie. 
„Po paru godzinach wytchnienia w tej mi- 

łej atmosferze opuściłem Mejszagoię pod 
wrażeniem, które na długo opromieni. duszę 
wiarą że ta droga, po której kroczą SMP., 
jest drogą, prowadzącą do właściwego celu. 

„Przechodzień*. 

  

Znany był pan Jackowski niemniej 
od tamtych choć zupełnie z innych po” 
wodów. Zgóry wiedziano, że ostatnie 
miejsce jest już przezeń solidnie obsa- 
dzone, że nikt nie potrafi mu go wy- 
drzeć. 

Ledwo huknął strzał, ledwo różno” 
kolorowa ława ruszyła — Jackowski 
zostawał w tyle o jakieś sto kroków. 

Odstęp między nim a ostatnim za- 
wodnikiem zwiększał się z każdą se- 
kundą, rósł do rozmiarów śmiesznych, 
niewiarygodnych... 

I to właśnie stanowiło o jego popu 
larności. Gdy się naemocjonowano, 
gdy wszyscy przelecieli jak burza — 
stawało się wielu jmarkotno: „już po 
wszystkiem? tak długo czekali, a minę 
ło jak piorun; iść do domu czy co?* 

Doświadczeni powstrzymywali nor 
wicjuszy: „jeszcze szewc nie przebiegł 
— trzeba poczekać” 

Czekano. Nie z biciem serca, z za- 
partym tchem, jak przed chwilą na tych 
pierwszych, na Barana, Ziifera et <o., 
czekano teraz spokojnie, wesoło, z uś- 
miechem na ustach. 

Długa chwila już upłynęła, przeje- 
chali ostatni rowerzyści; przejechała 
komisja sędziowska autem — nic nie 
znamionuje zbliżania się marudera, — 
może odstąpił, wycofał się z biegu? 
Przenigdy! Jackowskiby nie skończył 
biegu? Takiej hańby jeszcze nie dożył; 

Ddznaczenie oficerów jugosłowiańskich 
BIAŁOGRÓD, 8. IV. PAT. Wczoraj w lokalu poselstwa polskiego p. 

minister Babiński wręczył odznaki orderu Polonia Restituta szefowi sztabu 
gen. Malanowiczowi, 

oficerów > 
jego zastędcy gen. Mariczowi i szeregowi innych 

W wygłoszonem z tej racji przemówieniu minister zaznaczył, że przy 
znanie orderów polskich oficerom jugosłowiańskim Świadczy o szczerej 
przyjaźni Polski dla Jugosławii. 

Klęska radykałów francuskich 
Wynik w częściowych wyborach na korzyść socjalistów 

PARYŻ, 8—IV. PAT. Sukcesy, które Fodniosło stronnictwo socjalistyczne w 
częściowych wyborach, odbytych ostatniej i przedostatniej niedzieli, są przedmiotem 
obszernych komentarzy. Dzienniki różnych odcieni podkreślają niepowodzenie „stron- 
nictwa radykalnego, które straciło 4 miejsca na rzecz socjalistów. Jest to zjawisko 
znamienne, które zapowiada, jeśli nie zupełny zanik mandatów radykalnych w 
przyszłych wyborach, to przynajmniej ;znaczne ich pomniejszenie na korzyść socjali- 
stów. Dziennik „La Volonte* nie przypisuje tego bynajmniej wyższości programu 50° 
cjalistycznego i wartości teorji nowomarksistów, lecz szuka powodu niepowodzenia 
radykałów w braku programu aktuslnego. Zwrócony on jest wyłącznie w przeszłość, 
nie licząc się wcałe ze współczesnym rozwojem pojęć. Mowy, które wygłaszają dziś 
przywódcy radykalni, nie różnią się niczem od tych, które „wygłaszali przed laty 30. 
Czyż mogą ' ne zadowolnić powojenne pokolenie, które stanowi obecnie prawie po- 
łowę ciał wyborczych. 

"Nie śpleszy im się powrócić do Rosi! 
Rząd sowiecki pod groźbą Śmierci wzywa swych obywa- 

teli do powrotu z Londynu 
LONDYN. 8.IV. Pat. Wicekonsul sowiecki potwierdził wiadomość, iż 

pewna flczba obywateli sowieckich w Londynie otrzymała rozkaz powrotu 
do Rosji, przyczem zaznaczył, iż na wypadek odmowy grozi im rzeczy- 
wiście kara Śmierci. Agencja Reutera dowiaduje się, iż zainteresowani oby- 
watele sowieccy, pośród których znajduje się szereg byłych 

odmawiają dotychczas poddania się temu sowieckiej misji handlowej, 
rozkazowi. 

członków 

Walka wśród tragarzy w Kuenos-Afres 
BUENOS-AIRES. 8 IV. Pat. Doszło tu do starcia między tragarzami zrzeszony- 

mi i niezrzeszonymi, W czasie wymiany strzałów rewolwerowych jedna osoba zginęła. 

Katastrofa w kopalni 
40 górników zagrzebanych pod gruzami zwalonej galerji 

SANTANDER, 8 IV. Pat. W jednej z kopalń zawaliła się galerja podziemną, przy* 

5 odniosło rany. 

czem pod gruzami pozostało 40 robotników. 

kową. Wiele osób odniosło rany. 

Nytychmiast zorganizowano akcję ratun- 

Spoliczkowanie greckiego ministra oświafy 
Dokonał tego na ulicach Aten nieznany władzom 

napąstrik 
ATENY, 8 IV. Pat. Nieznany osobnik, prawdopodobnie pomieszany umysłowo; 

napadł na ulicy na ministra oświaty i spoliczkował go. Policja aresztowała niezwłocz- 
nie napastnika. 

Mir. Wołoszynowski skazany na 2 laf więzienia 
ŁÓDŹ, 8 IV. Pat. Dziś zakończył się tu proces oskarżonego o aadużycia pobo- 

rowe mjr. Wołoszynowskiego. Oskarżony skazany został na łączną karę 2 Iat więzie- 
n'a, wydalenie z wojska, pozbawienie praw, wydalenie z korpusu oficerskiego i na 
grzywnę 9 tys. zł. z zamianą w razie nieściągalności na dodatkowe 9 miesięcy więzie- 
nia. Aresztowanemu zaliczono areszt prewencyjny od 13 listopada 1928 roku. Pozatemm 
skonfiskowano mu znalezione przy nim 200 dol. 
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UPĄDŁY ANIOŁ Е 
w dniach najbliższych w kino-teatrze „„Hołlywoodć. 

Н 99 
* 
cierpliwości, pomalutku aż do skutku. 

Ci i owi wyciągają zegarki, stają 
nowe zakłady: „będzie tu za kwadrans! 

nie za dziesięć minut! Ja trzymam, 
że za pięć! — Frajer! widać, że nie zna 
szewca!'* 

Słychać zdala grzmot oklasków. 
Zbliża się powoli, bardzo powoli — cią 
gnie szewc. Tłum przerwał szpaler, za 
lał jezdnię — wąziutką  šciežynką, 
wśród dechu tysięcy ust biegnie truch- 
cikiem pan Jackowski. 

Mały, króciutkie nóżki, nieproparcjo 
nalny tułów; koszulka bez rękawów, ja- 
kieś długie gacie zamiast majteczek; 
trzęsie głową, ruchem  wahadłowym 
kładzie ją to na jedno to na drugie ra- 
mię, oczy nawpół przymknięte, wąsy 
nastroszone, w prawym ręku trzyma 
jakiś badyl — coś niby pałeczka dyry- 
genta. Kroczki robi maleńkie, tak ma* 
leńkie jak pretensjonalna panna co 
pierwszy raz założyła pantofelki o wy- 
sokich obcasach. Nie zważa na krzyki, 
vivaty, docinki, oklaski — telepie się 
systematycznie w stronę mety. 

Przyczłapuje do niej wreszcie. 
Wszystko dawno skończone. Zawodni- 
cy ubrali się, odpoczęli i poszli, sę- 
dziowie dokonali obliczeń i rozbiegli 
się, organizatorzy zabrali taśmę i inne 
akcesorja, żadnego porządku ani ładu. 
Jackowski wie w którem miejscu po- 
winna być taśma — przyśpiesza kroku, 

  

KŹDŹWIEKOWE KIND "RELING" Su: ogede 

PDŹWIĘKOWE KINO HELIOS" 3% ofe 
Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

Moralność Pani Dulskiej 
Dramat obyczajowy i erot. plg rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. 
Oczaruje was muzyka znakomit. kompozytora Ludomira Różyckiego 

śpiewy chóruine = Śpiewy solowe. 
„Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejszych artystów polskich 

Dela Lipińska, Marta Flancowa, 
sełowski, A. Dymsza i inni. 

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi 

JÓZEF WĘGRYN. 
Sensacja! Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne wytworni „Warner 
Brothers New-Jork* 1) Orkiestra Jazzbandowa Abe Lymana i 2) Wszech- 

Światowej sławy ekscentrycy muzykalni Bracia Arnnaut. 
W celu uniknięcia natłoku, uprasza się Sz. Publiczność o łaskawe 

Sz. Publiczność uprasza się o łaskawe przybycie na początki 
seansów © godz. 4, 6, 8i 10, gdyź podczas wyświetlania obrazu publicz= 

Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 
|ERNZBGZIA 0 НОНЕ EMI CYNKU GD) LUŻOTA WEJ ZZO TRY (ŁAD GEN ZEG: AO UEI GEB 

  

otwarcie sezonu. 

(Miss Polonja na rok 1930). 
Tad. We- 

i. "
>
 

tiniszuje; z rekoma podniesionemi, lek- 
kim półmetrowym susem przerywa chi 
meryczną taśmę — skończył bieg! Spo 
cony, zinęczony, ale rozradowany po- 
dąża do szatni. Udał się dzień! Pogoda 
dopisała, publiczność również, trasa 
zajmująca, forma wspaniała — szewc 
jest zadowolony i dumny z siebie. 
Gdzie drugi człowiek w Polsce co ma- 
jąc 63 lata przebiegnie 6 kilometrów!? 

Żadnemu biegowi nie przepuścił pan 
Jackowski. Zawsze się zgłaszał, zawsze 
stawał, zawsze zajmował ostatnie miej 
sce. Gdy ogłoszono maraton nie wahał 
się ani chwili — przybył na start. 

Komisja lekarska badała skrupulat- 
nie zawodników, uznano, że 60 parę lat 
jest wiekiem nieodpowiednim dla 42 ki 
lometrów, zabroniono szewcowi  bie- 
gać. Mruknął tylko: durnie” i odszedł 
zapomniano wkrótce o nim. 

Ruszyli wreszcie maratończycy. Po 
dziesięcu kilometrach dogonili szewca. 
Biegł swym lekkim truchcikiem ścieżka 
obok szosy, u pasa pętała mu się wiel 
ka butla z której pociągał co jakiś czas 
— było to wino — na pokrzepienie. 

Nadjechał „samochód sanitarny. 
„Siadaj pan — zawołali sędziowie — 
pokazałeś klasę, dość*! Gdzie tam, 
trieba było wciągnąć szewca. Bro 
ni się zażarcie, ugryzł nawet szofe- 
raw palce — ale był rozpromieniony 
— taki świetny kawał, tak nabrał wszy 

Następstoń przyśpieszone] kolektywizacii 
W związku z rozpoczęciem zasie 

wów wiosennych zaczynają się w Ro- 
sji ujawniać już pierwsze następstwa 
przyśpieszonej kolektywizacji  gospo- 
darstwa wiejskiego. O tem, ca w chwi 
li obecnej dzieje się we wsi rosyjskiej, 
referują bardzo szczegółowo gazety so 
wieckie, które zmuszone są w ten, czy 
inny sposób usprawiedliwiać przed czy 
telnikami niepowodzenia akcji kolekty 
wizacji. Tak więe moskiewska „Praw 
da'* (oficjalny organ partji komunisty- 
cznej) stwierdza w jednym ze swych 
ostatnich numerów, że przy realizacji 
planu kolektywizacyjnego popełniona 
liczne błędy i że obecnie kułacy (zamo- 
żni włościanie), „na błędach tych spe 
kulują'. Na czem te popełnione błędy 
polegają? Zdaniem pism sowieckich — 
na zbyt daleko idącym radykaliźmie ko 
lektywizacyjnym. Tak naprzykład w 
rejonie Dniepropietrowskim działacze 
kolektywizacyjni postanowili odrazu 
przeprowadzić  uspołecznienie wszy- 
stkiego, co do poszczególnych wieśnia 
ków należało, a więc całego bez wyjąt- 
ku inwentarza martwego i żywego, nie 
wyłączając nawet kur, królików i t.d. 
To wywołało wielkie wzburzenie nie- 
tylko wśród: chłopów zamożniejszych, 
lecz i wśród t.zw. „biedniaków'', któ- 
rzy przeciwko takiemu pojmowaniu ko 
lektywizacji w energiczny sposób  za- 
częli się przeciwstawiać. W związku 
z tem agitacja przeciwkolektywizacyj- 
na w rejonie Dniepropietrowskim w 
czasach ostatnich zyskała bardzo ma 
swej intensywności. Liczni chłopi do- 
magają się zwrotu skolektywizowane- 
go inwentarza, oświadczając równocze 
Śnie, że zasiewy wiosenne przeprowa 
dzać będą indywidualnie, a nie zbioro- 
wo. W niektórych okolicach komuniści 
przystąpili nawet do organizowania go- 
spodarstw - komun, których organiza” 
cja jest jeszcze radykalniejsza niż w 
gospodarstwach kolektywnych. Wobec 
jednak negatywnego stosunku chłopów 
do tych eksperymentów, komuny takie 
szybko się rozpadają (naprzykład zor- 
ganizowana w przyśpieszonem tempie 
komuna w Woronowie znajduje się już 
w stadjum zupełnego rozpadu. 

Na Kaukazie w rejonie Kabaryń- 
skim, gdzie skolektywizowano  akoło 
80 „proc. ogólnej liczby gospodarstw 
wiejskich, rolnicy obecnie oświadczają 
„Nas oszukano, kolektywy stworzone 
zbyt wcześnie, sam Stalin o tem pisze“ 
i domagają się „odkolektywizowania* 
gospodarstw zbiorowych. W jednej 
wsi w przeddzień rozpoczęcia — га$1е- 
wów dwaj wieśniacy — członkowie go 
spodarstwa kolektywnego uprowadzili 
w nocy c ztery konie ze stajni zbioro- 
wej i poszli „urządzać się samodziel- 

W Ferganie, gdzie uprawiana jest 
bawełna, doszło na skutek zbyt szyb 
«iego tempa kolektywizacji do takie- 
go chaosu, že przeprowadzenie wio- 
sennych zasiewów znalazło się pod zna 
kiem zapytania. „Zamieszanie i poś- 
piech, — pisze „Prawda*, — dopro- 
wadziły do tego, że rozpoczęcie prac 
w polu w niektórych gospodarstwach 
zbiorowych opóźniło sięo kilka dni i 
niebezpieczeństwo niepowodzenia za 
siewów stało się w chwili obecnej re 
alne“. 

Z rejonu Kaszyrskiego donoszą, že 
nie bacząc na to, iż ruch kolektywiza- 
cyjny nosił tam początkowo charakter 
masowy, obecnie obserwować można li 
czne wycofywania się chłopów z gospo 
darstw zbiorowych. Zjawisko ta przy- 
pisać należy temu, że masowy ruch 
kolektywizacyjny nie był zabezpieczo- 
ny należytą organizacją. Pod presją 
organów komunistycznych wieśniacy 
masowo wstępowali do gospodarstw 
zbiorowych, które jednak nie były ab- 
solutnie przygotowane do zadań, jakie 

  

stkich — wybiegł cichaczem o półtory 
godziny wcześniej ha, ha, ha — a ci 
doktorzy myśleli, że go nie stać na 
maraton. 

Największą sławą wszelako okrył 
się pan Jackowski nie w biegu, a w cho 
dzie — i to na trasie zgoła nieklasycz- 
nej, w meczu nader oryginalnym. Było 
tak: do Warszawy przybył jakiś Fran- 
cuz Casadese — inwalida wojenny o 
drewnianej nodze, Odbywał podróż na 
około świata piechotą; w każdem mie- 
ście, dla zainteresowania publiczności 
swą osobą, chodził; wokoło największe 
go placu przez całą dobę — w między 
czasie sprzedawano pocztówki z jego 
podobizną. Otóż Casadese ogłosił, że 
przez 24 godziny będzie się kręcił wo- 
koło soboru na placu Saskim. Pan Ja- 
ckowski ujrzał w tem wyzwanie rzuco 
ne całej Polsce — byle Francuzina do- 
każe takiej sztuki, a Polacy co? Posta- 
nowił bronić honeru ojczystego. 

P. amiętny mecz rozpoczął się o 4 
pp. Francuz, zdziwiony  niespėdzianą 
konkurencją, zabrał tempo i postukując 
protezą maszerował tak, że mało zdro 
wych mogłoby mu sprostać; wielki 
czarny pies, którego ciągnął na smyczy 
rychło się zmęczył. 

Zato szewc się nie męczył. Dreptał 
spokojnie, nie zważając, że co pół go 
dziny dystansuje go Francuz o całe 
koło. Trzymał grubą pałeczkę i co ш- 

  

miały do wykonania. Wszystko to spra 
wiło, że chłopi bardzo szybko się roz 
czarowali i obecnie z gospodarstw ko- 
lektywnych masowo uciekają. 

Bardzo ciężką jest obecnie w Ro 
sji sytuacja tych zamożniejszych chło- 
pów, którzy od samego początku zaj 
mowali negatywne stanowisko wobec 
gospod. zbiorowych. Wieśniakom tym 
odebrano po większej części ich zie 
mię, którą przyłączono da gospodarstw 
zbiorowych, a wzamian za to obiecano 
dać im parcele, leżące dalej od koł- 
chozów. „Jednakowoż dotychczas ziemi 
tej chłopi samodzielni jeszcze nie otrzy 
mali i nie wiedzą, gdzie mają zasiać 
zboża jare. Ponadto sytuację kompli > 
kuje w wielkiej mierze brak ziarna pod, 
zasiewy, gdyż organy rządowe, czu 
wające nad przydzielaniem poszczegól- 
nym gospodarstwom ziarna siewnego, 
dotychczas jeszcze nie zdołały ziarna 
oczyścić. Również. sprawa przydzia- 
łu chłopom inwentarza nie została 
dotychczas załatwiona, tak że istnieje 
uzasadniona obawa, iż w całym szere 
gu prowincyj zasiewy wiosenne nie zo 
staną w czas przeprowadzone. 

i GŁO 
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Prosimy się przekonać 
że pończochy j skarpetki modne i 
mocne oraz płótna, flanele, satyny, 

jedwabie, kołdry watowe 
SPRZEDAJE NAJTANIEj 

WIŃSKI—Wileńska 27. 

ZARZĄD 
WILEŃSKIEGO 
Bunku Ziemskiego 

podaje do wiadomości, że na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia 
Akcjonarjuszów z dnia 7 kwietnia r. 

a b. wypłaca dywidendę po 20 zł. 
RZ akcji. о 

53 20 1Б 6 0В Е 2 С ЕСО В ЕНО Н Н НБО З 

Ę rena PO] I Klemens 
UL. Wileńska 14, tel. 114 

į zawiadamia, IŁ ZOSTAŁ OTWARTY 

FRYZJERSKI 
LON MĘSKI. 

20-18 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
5.ta klasa — 28.my dzień ciągnienia. 

(Tabela nieurzędowa). 
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Przed przerwą. 

Po 3.000 zł. w; nr.: 173331 180393 
Po 2.000 zł. WE. nr.: 56581 96222 

Po 1.000 zł. wygrały nr. 4335 20294 53071 
53750 54004 60145 126137 131790 136317 
209672. 

Po 600 zł. wygrały nr. 11195 23982 37557 
98185 97426 100539 103630 113886 182406 
183498. 

Po 500 zi. wygrały nr.: 6001 6145 10406 
12493 13389 16569 20246 28516 30040 30056 
36021 38699 40871 46920 51597 53836 58821 
59192 65218 65667 66043 66117 67638 70561 
70782 72233 75028 76936 77270 83022 84351 
85224 90448 70712 91268 92854 97905 
102601 102834 106394 117393 117582 119866 
120102 124447 125434 126589 127355 129069 | 
130881 121733 188911 140947 144914 149632 
153000 155736 158790 158876 159041 164145 
164305 166633 167943 171176 173688 175646 
180663 181975 183895 184819 186752 187372 
188507 191939 194251 194927 200408 201732 
201912 207374. 

Po przerwie. 

Po 5.000 zł. wygrały nr.: 195997 118909 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 27044 90970 

136034. 
Po 2.000 zł. wygrały nr.: 164310 172920 

193108. 
Po 1.000 zł. wygrały nr.: 79721 146001 

152456 175100. 
Po 600 zł. wygrały nr.: 40361 47751 

49366 74699 83423 85493 86741 113156. : 
„ Po 500 zł. wygrały nr.: 221 720 2875 
2945 9122 13142 15332 15563 17428 22235 
24554 27293 28544 32055 35003 39615 42334 
43414 44225 52931 53905 58011 58920 58968 
60873 61668 63119 65616 66989 67074 69250, 
70698 72547 80245 81311 82569 84621 85950 
9153697311 102265 102361 103617 105606 
108738 114344 117514 118268 118547 122744 
126150 129763 132360 135920 139615 140087 
141787 144146 148460 148824 150334 
155783 156901 159979 161706 163501 165160 
165524 168469 169269 175222 175239 180316 
184401 188280 189249 189942 190024 193508 
193843 197797 198163 202874 203302 206472 
208846. 

  

szedt jedno okrąženie — puk, w latar- 
nię. Publiczności natłoczyło się tyle, że 
ledwo została wąziutka Ścieżka wzdłuż 
parkanu. 

Chodzili i chodzili. Żona Jackow- 
skiego, poczciwa pani Agata, przynio 
sła mu kolację i dużo morałów: 

„Wstydź się Domciu! Takiś stary 
a taki głupi. IDaj pokój, co ci po tem į 
łażeniu, lepiejby roboty pilnował, chodź 
do domu. Rozchorujesz się i tyle!“ 

— Nie pyskuj Agatko, nic mi nie 
będzie, a ratować honor polski muszę. 

I Domcio chodził przez całą noc. W 
dodatku chodził sam, gdyż Casadese 
położył się o północy spać uważając, 
że nie warto się starać gdy widzami są 
jedynie policj” ant i paru 'apaszów. Prze 
spał do szóstej rano. \ 

Przez ten czas Jackowski nietylko 
odrobił wszystkie stracone okrążenia, 
ale nadrobił ich jeszcze tyle, że zwy- 
cięstwo było nieuniknione — byle wy 
trzymać do końca. 

Zataczał się, a szedł, Powoli, bar- 
dzo powoli — jednak co kwadrans roz- 
legało się systematyczne: puk, puk, 
puk! Latarnia dawała znać, że praca 
nie ustaje. 

24 godziny upłynęły. Musiano od- 
nieść szewca na Podwale taki był wy” 
czerpany, przechorował potem ten 
mecz, ale radość i duma z spelnione- 
go obowiązku nie miały granic. 

4 

4 
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@ Dziś Wschód sł. g. 4 m 53 
Marji Zachód sl. g. 6 m. 22 
Jutro 

Ezechiela 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
0. 8 В. у Wilnie 

z dnia 7 — IV. 1930 r. 

+ Ciśnienie 1 
średnie w mm | 766 

Temperatura | 
Z OŚIE j 

2 
- 

Temperatura najwyżzna: r 1590. 

Temperatura najniśsza: +- 19C 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwag: pogodnie 

+9*C 

j Północno-zachodni 

2 NABOŻEŃSTWA 

‚ — (k) Nieustanna EEN e 

świętszjego tu. Dnia 11 kwietnia w 

Pi w* Głębokiem przypada całodzienna 

adoracja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 

12 kwietnia w kościele w Konstantynowie. 

URZEDOWA 

uzyc a ot jego. W dniu 7 kwietnia r. b. pod prz 

maż jewody Raczkiewicza odby- 
ału wojewódzkiego, 
5 odwołań od doko 

w 
wodnictwem woj : 
lo się posiedzeniė wydzi 

„na którem rozpatrzono | с ( 

Įmanego przez Magistrat m. Wilna wymiaru 

odaikoėw przyczem w 2 wypadkach odwo- 

Bi zostały uwzględnione, w 13 zaś odrzu 

cone, zatwierdzono statut etatów stanowisk 

służbowych w. Magistracie, nowoutworzone- 

go miasta Mołodeczna, rozpatrzono i odrzu- 

cono odwołanie Magistratu m. Nowej Wilej 

ki od decyzji wydziału powiatowego w М 

nie w przedmiocie zmian w budżecie miasta 

na rok 1930—31, zatwierdzono 2 uchwały 

sejmiku święciańskiego, dotyczące przeniesie 

mia kredytów w budżecie na rok 19: 30 

w ogólnej kwocie 9.030 zł. oraz upowaź 

nia wydziału powiatowego w Święcianach 

do zaciągania krótkoterminowych pożyczek 

obrotowych na wykonanie budżetu do wyso 

kości 100.000 zł., rozpatrzono i zatwierdzono 
budżet święciańskiego powiatowego związku 

komunalnego na rok 1930—31. ; 

— (0) Ulgi podatkowe dla rolników. 
Okólnikiem Min. Skarbu z 4.1V 1930 L.D.V. 

2078'1'30 przyznano włościcielom posiadłości 

rolnych pewne podatkowe ulgi, mianowicie 
1) rolnikom, zalegającym do dnia I 

stycznia: 1930 r. z zapłatą podatku gruntowe- 

go, dochodowego i majątkowego, w kwocie 

ponad 100 zł. rozkłada się spłata tych na 

leżności na 4 równe raty, płatne w marcu, 

w czerwcu, wrześniu 1930 r. i w styczniu 
1931 r. CH 

2) rolnikom których zaległości wyżej 
wymienione nie przekraczają 100 zł., гог№ а- 

da się spłatę na 2 równe raty, platne we 

wrześniu 1930 i w styczniu 1931 r. ! 

3) od zaległości wymienionych pobiera- 

ne będą tylko odsetki za odroczenie w wy 

 . sokości-ł proc: względnie pół proc. miesięcz 

nie od ustawowych terminów płatności po- 

cząwszy. 
Ulgi te stosowane będą tylko do tych, 

którzy zapłacą w ustawowych terminach 
bieżące (za rok 1930) należności podatku 
gruntowego, dochodowego i majątkowego. 

Każda niezapłacona w wyżej wyznaczo- 

nych terminach rata zaległości będzie ścią: 

gana w drodze przymusowej z kosztami 
egzekucyjnemi, przyczem nastąpi utrata ulgi 
co do odsetek za odroczenie, a więc pobra- 
ne będą kary za zwłokę w wysokości 2 proc. 
względnie I i pół proc. miesięcznie od usta- 
wowych terminów płatności począwszy. Do 
wyznaczonych wyżej terminów płatności po 
szczególnych rat nie ma zastosowania 14-dnio 

wy termin ulgowy. : 
Ulgi wymienione są generalne, a więc 

ich zastosowanie następuje z urzędu bez 
p dań. Urzędy skarbowe otrzymały zlecenia 
ceem wydania odpowiednich zarządzeń. 

SADOWA 
— (y) Zmiany w prokuraturźe wileń- 

skiej. jak się dowiadujemy w prokuraturze 
wileńskiej przewidywane są zmiany. | 

Wiceprokuratorzy przy Sądzie Okręgo 

wym p. p. Bagiński i Zahorski wybrani zo- 

stali na stanowisko sędziów Sądu Okręgo- 

wego w Wilnie, a wiceprokurator p. Sako- 
wicz otrzymuje nominację na stanowisko pre 
zesa Sądu Okręgowego w Mławie. 

S Nowy ekspert przy Sądzie Okrę. 
»  chalter Wdleńskiego Banku Pry- 

watnego p. Jurewicz mianowany został bie 

głym do spaw buchalterji przy wileńskim 
Sadzie Okręgowym. 

  

   

   
| 

  

“ 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisla poborowa. 

* Dziś, dnia 9 kwietnia, w lokalu przy ul. Ba- 

zyljańskiej 2, odbędzie się dodatkowa komi- 
sja poborowa dla mężczyzn, zamieszkałych 
na terenie m. Wilna. Na komisję tę winni 

  

się wszyscy ci poborowi, którzy do 
z jakichkolwiekbądź przyczyn nie 

się do przeglądu. 

stawić 
tychc 
stawili 

: MIEJSKA 
— (y) Przygotowania do II Tar- 

gów Północnych. Komitet Wykonawczy 
Il Targów Północnych w Wilnie pod 
dyrekcją inż. Jana Łuczkowskiego przy 
stąpił już do prac przygotowawczych 
do Targów, które odbędą się w defi- 
nitywnie już ustalonym terminie od 14 
do 28 września r. b. W najbliższych 
dniach obradować będą sekcja rolnicza 
oraz sekcja sztuki i przemysłu ludowe 
go. Komitet Targów pragnąc zdobyć 
jaknajbardziej efektowny plakat dla 
Targów, podkreślający w swej kompo- 
zycji ideę tych Targów ze szczególnem 
zaakcentowaniem handlu, przemysłu, 
rzemiosł, rolnictwa, i sztuki ludowej, 
zaapelował do naszych artystów mala- 
rzy. Ogłoszony został konkurs z termi 
nem 25 b. m. na plakat o wymiarach 
70X100 cm. w 4 kolorach wyznacza” 
jąc nagrody w kwocie 300 zł. i 200 zł. 
Dyrekcja Targów urzęduje w Magistra- 
cie m. Wilna pokój Nr. 25, I piętro, tel. 
28, narazie od godz. 13 do 14. 

— (0) Frekwencja kina miejskiego. W 
marcu r. b. w kinie miejskiem sprzedano 
64295 biletów na sumę 35.346 zł. Oprócz te- 
go, udziełono bezpłatnie 9356 biletów wej- 
ściowych, z czego korzystały ochrony, szko 
ły, wojsko, wycieczki i różne organizacje. 

POCZTOWA 

— (y) Inspekcja urzędów owych. 
Prezes Dyrekcji P. i T. inż. K. Żuchowicz z 
naczelnikiem wydziału inż. Nowickim i i 
Małochlebem wyjechał na kilkodniową 
spekcję urzędów. pocztowych. 

SZKOŁNA. 

— Е iny z zakresu 7.klasowej szkoły 

Na mocy rozporządzenia p. ministra wyznań 

religijnych i oświecenia publicznego z dnia 

31: marca 1926 r. Nr. 1 —-4818 egzaminy 

nadzwyczajne z zakresu programu T-klaso 

wej szkoły powszechnej odbędą się w termi- 

nie od 5 do 10 maja b. r. włącznie w loka 

lu publicznej szkoły powszechnej Nr. 1. ul. 

Żeligowskiego, róg ileńskiej. Do egzaminu 

mogą przystąpić osoby, które przekroczyły 

już obowiązkowy wiek szkolny (14 lat), a 

nie uczęszczały do szkoły powszechnej, lub 

jej całkowicie nie ukończyły. 3 

" Zezwolenia na składanie tego egzaminu 
udziela inspektor szkolny. Do podania wniesio 

nego do inspektora szkolnego należy dołą- 

czyć: metrykę urodzenia, świadectwo moral 
ności, krótki, własnoręcznie napisany życio- 

rys, Ostatnie świadectwo szkolne, fotografję 

stwierdzającą tożsamość osoby, 0 ile nie moż 

na tożsamości osoby stwierdzić w inny сро- 

sób. 
Jeeżeli kandydat przekroczył 18 lat ży 

cia winien również w podaniu zaznaczyć, 

czy pragnie być zwolnionym od składania 
egzaminu z rysunków, robót ręcznych, Śpie- 
wu i ćwiczeń cielesnych. Е 

Taksa za egzamin nadzwyczajny z za- 

kresu materjału naukowego 7 klasowej szko 

ły powszechnej wynosi 20 zł. Sa 
— (0) Z opieki higjeniczno-lekarpkiej w 

szkołach powszechnych m. Wilna. Liczba 
szkół odwiedzonych: w marcu r. b. wynosi 42 
Stan czystości i schorzenia wśród dziatwy 

przedstawia się następująco: liczba brudnych 
2202, zawszonych 1000, šwieržba 6 i inne 
choroby skórne 168, gruźlica płuc podejrza- 
na 26, gruźłica płuc stwierdzona 4, grużli- 
ca guczołów chłonnych 62, gruźlica in. na- 
rządów 6, choroby nerwowe 10, choroby no- 

sa 94, uszu 62, jaglica 38, inne choroby 
oczu 137. Odprowadzono do kąpieli 3761, 
ostrzyżono w Szkole 1290. Przeprowadzono 
badań indywidualnych 890 psychologicznych 
29, zakwalifikowano do szkoły specjalnej 11, 
dokonano badań zbiorowych 101. 

RÓŻNE 

‚ — (a) Zerwali z partyjnictwem. Liczna 
grupa robotników budowlanych zerwała zu- 
pełnie ze związkami zawodowemi pozostają- 
cemi w zupełnej zależności od P. P. S. i 
utworzyła własny związek pod nazwą „Go 
spodarczy związek zawodowy robotników 
budowlanych woj. wileńskiego". 

Onegdaj odbyło się przy ulicy Zawalnej 
Nr. 1 zebranie członków tej organizacji i 
wybrano zarząd z Romanem Szczukiewiczem 

jako prezesem na czele. . Ё 
— (y) „Towagzysz“ Dina zostanie uka 

raną. W sobotę ubiegłą odbył się w Wilnie 
wiee młodzieży bundowskiej. Po przemówie- 
niach Aronowicza i Żeleźnikowa zabrała głos 
jedna z działaczek występująca pod pseudo 
nimem „Dina“. 

| Ponieważ w przemówieniu jej znalazły 
się zbyt ostre wyrażenia, pociągnięta została 
do odpowiedzialności sądowej. 

— (y) Nie wolno ć opłat za mel 
dunki. Wobec licznych skarg czytelników 
złożonych władzom przypominamy o istnie- 
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ČK ITS L TNN IO UTE OAS EISASTETTALASEA 

Dał dobrze Francuzowi, pokazał co 
Polacy potrafią! 

W. parę miesięcy później  dowie- 
dziano się, że Casadese umarł w Bia 
łymstoku— nie z wycieńczenia, z pijań 
stwa— był przecie nałogowym alkoho 
likiem. Jackowski posłał na pogrzeb 
wieniec z napisem: zwyciężca zwycię- 

* żonemu. Było coś rzymskiego w tym 
dzewckim geście. ; 

Znanym i cenionym jest w Warsza- 
wie pan Jackowski. Szkoda, że obec- 
nie tak rzadko się go widuje. Bo na 
bieżni nie może występować — w przy 
zwoitych zawodach wolno startować 
tylko członkom klubów, a on zapisać 
się da żadnego nie chce — „jestem bez 

partyjny“ mówi. W zeszłym roku star 
wał do chodu Warszawa — Poznań. 
Przebył cały dystans — ku rozpaczy 
organizatorów, którzy stracili dwa ra- 

zy tyle czasu ile obliczali. 

  

W skromnym sklepiku na Podwalu 
urzęduje pan (Dominik. Ma dwóch cze 
ladników, sam niewiele robi, zabawia 
gości rozmową. Oczywiście głównym 

„/ tematem jest sport. Nazwiska, rekordy, 
wyniki, olimjady, meetingi — wszyst- 
ko się plącze w jakiejś zawrotnej sara 
bandzie — mistrz dratwy nie ma dob- 
rej pamięci, co przeczyta wnet przekrę- 
Ci, przeinaczy. 

Ale słuchają go wszyscy z uwagą. 

Nastrój pani Agaty i czeladników, któ- 

rzy, gdy majster zabiera głos, otwie 

rają usta z zachwytu, udziela się Ка- 

ždemu. Jak przeczyč temu staruszkowi 

co parę tysięcy kilometrów wydusił w 

różnych zawodach. Zresztą skoro ktoś 

próbuje oponować, nie zgadza się z wy 

wodami szewca ten wpada nań z góry: 

Co mi pan będziesz mówił = mnie, 

co do tylu biegów stawałem i nigdy 

nie zrezygnowałem. Patrz pan, oto mo- 

je nagrody! I drżąc ze wzruszenia 

wskazuje ręką na parę żetonów zawie: 
szonych na ścianie nad ladą. „Najstar- 

szemu zawodnikowi* figuruje na wszy: 
stkich — tak, innych nagród i z innego 

powodu nie mógł pan Jackowski otrzy” 
mać. i 

Co to ma do rzeczy. Patrząc na te- 
go zdrowego, rzeżkiego staruszka po- 
równuje się go w myśli z tylu innymi, 
szewcami: połamanymi,  zapijaczony 
mi... 60 parę lat — zdrowia i wytrzy- 
małości mógłby mu każdy pozazdros 
cić. jakby też on wyglądał gdyby czas 
stracony na treningach i zawodach spę 
dził w szynku. Karol. 

Эй 

SŁ O 

jącym zakazie pobierania jakichkolwiek opłat 
za przeprowadzanie mełdunków przyjazdów 
i wyjazdów. х 

Winni nieprzestrzegania tego 
będą do odpowiedzialności. 

— (y) Wilno na czele miast poł. 
skich pod względem ilości czytelników 
robotników. W końcu 1928 r. Dyrekcja 
państwowego monopolu spirytusowego 
zorganizowała przy państwowych wy- 
twórniach wódek bezpłatne bibljoteki 
dla robotników i ich rodzin. 

Jak wynika z materjału. statystycz- 
nego na Wilna wypadł największy pro 
cent pracowników korzystających z 
książek. Procent ten wyniósł 86,3 pod- 
czas gdy np. w Warszawie zaledwie 32 

Czytelnicy wileńscy wyróżniają spe 
cjalnie Żeromskiego, a zwłaszcza „Po- 
pioły*. Pozatem większą poczytność 
Reymonta zanotowano też w Wilnie. 

Zainteresowanie wojną, sądząc z 
poczytności książek, których tytuł wy- 
raźnie wskazuje temat, jak np. „Mogiła 
Nieznanego Żołnierza” Struga, jest du- 
że, natomiast nie mają zupełnie powo” 
dzenia książki omawiające zagadnienia 
niewątpliwie ciekawe jak: uprawnienia 
robotnicze, kooperatywy, organizacje 
pracy i t. p. 

Najbardziej poczytną książką nau- 
kową była „Księga wynalazków, przy” 
gód i podróży'* — Gustawicz i Wyro- 
bek, w dziale historji książki o Napołeo 
nie. 

pociągani 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
robotnicy — czytelnicy nie niszczą pra 
wie książek. 

— (k) Sprawozdanie ze zjazdu ćelega. 
tów S. M. P. Dnia 6 kwietnia odbył się zjazd 
delegatów żeńskich S. M. P. związku wileń- 
skiego. Po wysłuchaniu nabożeństwa o godz. 
9 w kościele św. Jana wszyscy delegaci, jak 
przedstawiciele zarządu związku wileńskie 
go i goście zebrali się w sali gmachu głów» 
nego U. S. B. Zebranie pošwiecane bylo 

s omówieniu ważnych kwestyj z życia S.M.P. 
Wykazano że leaderom i szermierzom St. 
"Młodzieży Polskiej nie chodzi o liczebne po- 

  

wiekszenie S. M. P. lecz chodzi o jakość St. 
M. P. o pogłębienie pracy w nich. Wygłoszo 
ne zostały referaty:i sprawozdania z dziedzi- 
ny W. F.i P. W.i referaty z dziedziny ku!- 
turalno-oświatowej referaty rolnicze i z dzie 
dziny organizacyjnej. Zjazd zaszczycił przy- 
byciem j. E. arcybiskup Romuald Jałbrzykow 
ski. 

— (y) Folkiści nie wezmą udziału 
w akcji przedwyborczej w Lidzie. Fol- 
kistyczno demokratyczna partja posta- 
nowiła wycofać się z kampanji wybor 
czej w okręgu lidzkim. 

Powodem ido tego posłużył brak wi 
doków na przeprowadzenie posła żyda 
w tym Okręgu oraz niedotrzymanie 
przez koło żydowskie umowy zawartej 
swego czasu w sprawie bloku. 

— Konkurs modeli latających. Wzorem 
lat ubiegłych zarząd komitetu wojewódzkie- 
go LOPP organizuje w dniu 29 maja na lot- 
nisku na Porubanku Konkurs Modeli lata- 
jących dla uczni. kursów modelarskich jun- 
jorów i instruktorów. 

Regulamin konkursu jest do przejrzenia 
w biurze komitetu przy ul. Mickiewicza. nr., 
7 w godzinach urzędowych oraz w poszcze 
gólnych  modełarniach szkolnych. Zapisy 
przymuje się do dnia 20 maja w biurze ko- 
mitetu i u instruktora modelarstwa p .Ro- 
mualda Szukiewicza w gimnazjum im, Le- 
lewela. 

— (a) P i yjne w 
marcu. W miesiącu ubiegłym władze policyy 
ne sporządziły 2300 protokułów za różnego 
rodzaju wykroczenia administracyjne. W tej 
liczbie było: 400 protokułów za niestosowa- 
nie się do przepisów Sanitarno - porządko- 
wych, 260 — za opilstwo i zakłócenie spoko 
ju publicznego, 270 — za nieprzestrzeganie 
przepisów o ruchu kołowym, 129 — za tamo 
wanie ruchu kołowego, 110 — za handel w 
godzinach zakazanych, 90 — za niezapalanie 
latarni i niezamykanie bramy, 30 — za po 
zostawianie dzieci bez opieki i t. d. 

— Urlop starosty Iszory. Z dniem 8 b.m. 
starosta grodzki p. Wacław lszora rozpoczął 
urlop wypoczynkowy:i wyjechał do och. 

Na czas trwania urlopu pełnienie obo- 
wiązków starosty grodzkiego p. wojewoda 
powierzył zastępcy naczelnika wydziału ad- 
HE urzędu wojewódzkiego p. 
Antoniemu 'worzeckiemu-Bohdanowiczowi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt. Staraniem Wileńskiego Koła 
Związku Polskich Inżynierów _ Kolejowych, 
wygłoszony zostanie w sali Stow. Techni- 
ków (Wileńska 33) dnia 11 b. m. w piątek 
o godz. 19, odczyt inż. Włodzimierza Bud 
kiewicza, na temat: „O próbach niwelacji to- 
ru kolejowego przy pomocy aparatu do auto- 
matycznego niwelowania, który to aparat 
skonstruowany został przez prelegenta. 

— Z Polskiego T-wa Fizycznego. W ce- 
lu rozpowszechnienia wiedzy fizycznej wśród 
szerokiego ogółu wileński oddział Polskiego 

nego urządza we czwartek dnia 
a b. r. w godz. 11—13 i 15—20 

w Zakładzie Fizycznym U. S. B. (Nowo- 
gródzka 22) pokaz szeregu ciekawych do- 
świadczeń fizycznych. Wyjaśnień udzielać bę 

    

  

dą p. p. asystenci i pracownicy zakładu fi - 
zycznego. 

. Wejście dla dorosłych 50 gr. dla młce 
dzieży 20 gr., dla wycieczek szkolnych 10 
groszy od osoby. 

KOMUNIKATY. - 

. 98 Środa Literacka dzisiaj, o godz. 8 
wiecz. w murach pobazyljańskich poświęco- 
na będzie sztuce filmowej. W dwóch refera- 
tach omówione będą zasadnicze zagadnienia :/ 
stosunku kina do literatury (p. A. Bohdzie 
wicz) i naturalizmu w filmie (p. S. Kla- 
czyński). Poruszone będą także tak aktualne 
tematy, jak film dźwiękowy i samowola fil. 
mowców w przeinaczaniu treści dzieł literac 
kich przerabianych na ekran.  Spodziewać 
się więc należy ożywionej dyskusji, na którą 
Związek Literatów zaprasza swych członków 
i wprowadzonych gości, oraz zarejestrowa- 
nych sympatyków. 

— Zjazd koleżeński b. wychowanków 2- 
go Gimnazjum w Kijowie odbędzie się w dn. 
3 maja 1930 r. w Warszawie. Uprasza się 
P. T. Kolegów o łaskawe nadsyłanie zgło» 
szeń do dnia 10 kwietnia rb. pod adresami: 
Aleksander Korybut - Daszkiewicz Warsza. 
wa Mokotowska 51. lub Jerzy Dorożyński, 
Warszawa, Marszałkowska 15 - a. 

Ewentua'na składka bez bankietu wynie- 
sie 10 zł. 

Komitet Organizacyjny. 

TEATR ! MUZYKA. 
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Sfudenf U.S.B —groźnynagilaforem komunistycznyn 
Został aresztowany pod zarzutem uprawiania akcji antypaństwowej stu- 

dent Uniwersytetu Sfefana Batorego Samuel Mendelson jeden z wybitniejszych 
działaczy tutejszej P.P.S. Lewicy. 

Komunista ten przyjechał do Wilna przed czterema laty z Chełma 
odrazu nawiązał kontaktz miejscowemi organizacjami ;wywrotowemi. W pierw- 
Szym rzędzie Mendelson począł pracować na terenie związków zawodowych 
Mendelson był organizatorem strajku robotników na szosie Wilno—Raduń. 

Mendelson widząc że wśrod robotników budowlanych nic nie wskóra 
przerzucił się do związku szewców który należycie zorganizował, znajdując 
wśród członków tego związku wielu „pojętnych uczniów*, zainteresowanych w 
utrudnianiu pracy tym którzy chcieli pracować. Wreszcie władze sądowe po 
stwierdzeniu że związek istnieje jedynie dla (prowadzenia wywrotowej roboty 
«śród rźemieślników wileńskich, postanowiły go zamknąć. Związek ten mieścił 

ta tla ulicy Turgielskiej. W czasie swej działalności pozostawał w kontakcie 
z burtkami ra Nowym Świecie. 

W czasie pogrzebu komunisty Juchny,—Mendelson zorganizował pochód 
at Nowy Swiat na terenie której zmarły Juchno prowadził robotę par- 
ylną. 

Ukeronowaniem działalności komunisty-studenta było jego wystąpienie 
podczas wyborów do Stowarzyszenia wzajemnej ;:pomocy studentów-żydów kie- 
dy to Mendelson łącznie z grupą zwolenników po nieudanych próbach zerwa- 
nia zgromadzenia, wszczął awanturę w sali Śniadeckich i zaintonował pieśni 
komunistycznych. 

Aresztowano go w czasie najintensywniejszej agitacji wywrotowej wśród 
młodzieży za wzięciem udziału w organizowanych przez komunistów pocho- 
dach w dniu I maja, (c) 

Kamień w okno szkoły 
Przed paru dniami we wsi Piotrowo zminy daugieliskiej do mieszkania nauczy 

cielki tamtejszej szkoły powszechnej p. Marji Jankowskiej rzucono przez okno dużych 
rozmiarów kamień, który rozbił jedynie okno nie czyniąc szkody będącej wówczas 
w pokoju nauczycielce, 

‚ , W wyniku śledztwa w tej sprawie tamtejsza policja aresztowała winnych, który- 
mi okazali się dwaj mieszkańcy tej wsi 22-letni Bronisław Mundzinas i 17-letni Onufry 
Mundzinas, którzy po pewnym czasie przyznali się do rzucenia kamienia nie mając 
jednak wcale na myśli terroryzowania nauczycielki i zmuszenia jej do opuszczenia 
szkoły w Piotrowie. 

W odróżnieniu od zeznań złożonych przez Muadzinasów władze są w posiada- 
niu pewnych danych, že jest to planowa akcja prowadzona przez niektórych z tam 
tejszych mieszkańców, skierowana do zamknięcia szkoły. (c) 

Warja czy symułani? 
Jaki los spotka mordercę kochanki? 

Latem roku ubiegłego nielada sensację w Lidzie wywołało aresztowanie tamtej- 
szego felczera weterynarji Wróblewskiego, oskarżonego o bestjalski mord dokonany na 
osobie narzeczonej, również mieszkanki Lidy. 

e.ząbił kochankę stanowczo się nie przyznawał twierdząc, że jest niewinny. 
w — począł zdradzać objawy choroby umysłowej. W grudniu r. ub. stanął 
przed Sądem. 

Sprawę przeciwko niemu odroczono w celu ściślejszego zbadania poczytalno- 
ści. W rezultacie Wróblewski został przywieziony do Wilna na dłuższą obserwację le- 
karską i ulokowany w szpitalu św. Jakóba. 

Jakie są wyniki badań dowiemy się niebawem, gdyż z Wilna wyjechał już do Li- 
dy Sąd pod przewodnictwem sędziego Kaduszkiewicza w celu powtórnego rozpozna” 
nia tej sprawy. (c) 

SOTREARY KANI ZTOTAETWOROW TECT ADR JTEOZECZREZZYE OW DORA SPI Z DCYCTSYWZK CH 

go Leszczyńskiego. Dziś czarować będzie po Zjazd spółdzielczy 
tęgą swego wielkiego talentu znakomity arty- 

W dn. 11 i 12 b. m. w sali Klu- 
sta teatrów warszawskich Jerzy Leszczyński, 
który rozpoczyna w Wilnie krótkotrwałą go- 

ścinę w świetnej pełnej humoru i aa bu Handlowego w Wilnie, przy ulicy 
DC” W. Rapackiego „Czarują Adama Mickiewicza Nr. 33a, odbę- 

ИЕ = ja“ dzie się zjazd delegatów z trzystu — Opera „Jaś i Małgosia* w Teatrze dZ g У 
Lutnia. W wiedzieię nadchodzącą o godz. 12 kilkudziesięciu spółdzielni rolniczych, 
w POWIE A EA aina mających swe siedziby na terenie wo- 
teatru Lutnia po cenach znižonych a; M 
opera Humperdincka „Jaś i Małgosia* w wy. U kpi pe 

konaniu wybitnych solistów i chóru wileń- go I częściowo atostockiego (pow. 

skiego zespołu operowego. Efektowne deko- grodzieński i wołkowyski). 
OE, ZE RE EO JE W dn. 11 b. m. delegaci wezmą 
ranek operowy wywołał wielkie zainteresc- A 

wanie. Akadetnicy i uczniowie korzystają ze udział w V  Okręgowem Zebraniu 
apecjalaych ulg. Bilety w kasie zamawiań. _ Swej centrali patronackiej, a mianowi- 

— Przedstawienia idniowe. W obu cje Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
line ORC OO, Mais Rolniczych (Jagiellońska Nr. 3). 

qadchodząc: rzedstawienia / popołudni 

po Gad zniżonych. W teatrze na Pohulan Na porządku obrad zebrania po- 
za sprawami wewnętrznemi Związku, 
jak sprawozdanie z działalności, wy: 
bory do Rady Okręgowej,  przewi- 
dzłany jest, budzący powszechne za- 
interesowanie ze względu na sam 
temat, jak też i na osobę prelegenta, 

ce ukaże się sensacyjna sztuka amerykańska 
„Broadway“, w teatrze Lutnia wesoła ko- 
medja p a z życia Kresów Wschodnich 
„Miłość Ор > 

— cy Dawneį Muzyki w Wilnie. 

Jutro we czwartek 10 b. m. w Teatrze Miej 
škim na Pohulance wystąpią ze wspaniałym 

    

k rtem muzycy warszawscy zgrupowani 

w *Stowatzyczakwć. Miłośników Dawnej Mu- referat zasłużonego  kooperatysty 
zyki. Goście nasi mają w swem gronie chór prof. Stanisława Wojciechowskiego 

Pp. t. „Zadanie wychowawcze  spół- 
dzielni rolniczych". 

W drugim dniu zjazdu, t. j. 12 b. 
m., delegaci wezmą udział w Wal- 
nych Zgromadzeniach swych central 
gospodarczych, a mianowicie Cen- 
tralnej Kasy Spółek Rolniczych (Wi- 
leńska Nr. 39) i Związku Spółdzielni 
Mleczarskich i Jajczarskich (ul. Koń- 
ska Nr. 12). 

„. Obrady Zjazdu rozpoczną się 
dnia 11 b. m. o godzinie 9:ej, po- 
przedzone Mszą Św. w kościele Św. 
Jakóba 

trójkę aresztowano i osadzono w więzieniu. 
(c) Spadł znowu. Na M. Pohulance 

począł ponosić koń zaprzężony do wozu An- 
toniego Janowskiego z pod Rzeszy. Lecąc ze 
strony ulicy w dół wóz wywrócił się i Jan 
kowski wypadł na kamienie doznając ogól- 
nych potłuczeń całego ciała. 

mieszany pod dyrekcją prof. Rutkowskiego 
oraz szereg solistów ze znaną i wysoce u nas 
cenioną uroczą śpiewaczką Marją Modrakow 
ską na czele. Wykonane będą genjalne arcy- 
dzieła takich mistrzów jak Palstrina, Bach, 
Vivaldi, Gomółka, Szamotulski, Szarzyński i 
in. W programie: motety, psalmy, canzony, 
koncerty, suity. Będzie to wyjątkowa okazja 
do usłyszenia tej miary utworów we wzoro- 
wem wykonaniu. Początek o godz. 8 wiecz. 
Bilety zawczasu do nabycia w kasie Teatru 
Lutnia, zaś w dzień koncertu także w kasie 
Teatru na Pohulance od godz. 5 po poł. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Ich czworo 
Heljos — Rozkosz zemsty- 
Lux — Burza nad Azlą. 
Światowid — Noc miłosna skazańca. 
Wanda — Miłość księcia Sergjusza. 

iżby Пу — . 
Kino Miejskie — (uda kinematografji. 
Ognisko — Adjutant. 

WYPADKI I KRADZIEZE. 

dziei. Przed kilku miesiącami 
mieszkanie Aleksandra Rotkiewicza przy ul. 
Szopena 4, któremu 
ilość garderoby oraz bieliznę ogólnej warto- 
ści 1200 zł. Narazie sprawców kradzieży nie 
można było ujawnić i dopiero teraz wyszło 
na jaw, że dozorca domu gdzie mieszka Rot 
kiewicz ukrywa u siebie bieliznę niewiadome 
go AE Policja natychmiast przepro 

„.  wadziła u niego rewizję, która potwierdziła 
— Teatr Miejski na Pohułance. Dziś w całkowicie powzięte ŚodoRZEGiE gdyż 

dalszym ciągu porywająca sztuka wojenna L. szkodowany poznał, że ukrywana | 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 
sie od 7 do 8 b. m. do godziny 9 rano za- 
notowano w Wiłnie różnych wypadków ogó 
łem 49. W tej liczbie było kradzieży 6, za 
kłóceń spokoju publicznego i nadużycia al 
koholu 14, przekroczeń administracyjnych 21. 

Resztę wypadków podajemy w skróceniu 
w tej samej rubryce. 2 

— (c) Gajowy oskarżony o postrzelenie. 
W lesie, wpobliżu Brasławia znaleziono 
ciężko rannego mieszkańca jednej z pobli 
skich wsi Szymona Tuchorokowa, do które- 
go strzelił gajowy tamtejszych lasów Mi 
chał Błudzin. 

Wobec stwierdzenia, że Błudzin użył 
broni w okolicznościach niewymagających 
tego został on aresztowany i do czasu zło- 
żenia kaucji w wysokości 3 tys. zł. osadzony 
w więzieniu na Łukiszkach. 

— (c) Strach ma wielkie oczy, Onegdaj 
wieczorem na posterunek p. p. w Rudominie 
zgłosił się Izrael Sołoduch, zamieszkały w 
Wilnie przy ul. Sadowej 21 ; zameldował że 

   

  

na trakcie lidzkim koło zaścianku Ustronie 
zastąpiło mu drogę dwuch osobników, któ- 
rzy usiłowali go zatrzymać grożąc karabinem 
Sołoduch począł uciekać, zaś napastnicy dali 
do niego kilka strzałów. Gdy policja poczęła 
bliżej badać okoliczności wypadku Sołoduch 
nie mógł dać konkretniejszych wyjaśnień. 
Zachodzi przypuszczenie że napad symulo 
wał. 

— (c) Dozorca domu wspólrtkiem zł0. 
okradziono 

wyniesiono większą 

PC, 
bielizna 

Franka „Karol i Anna“ odzwierciadlająca z jest jego własnością. Występny dozorca Mi- 
całą dokładnością i grozą przeżycia w okre: chał Kozłowski gdy go przyparto do muru 
sie wielkiej wojny światowej. W rolach głów przyznał się do udziału w kradzieży przez 

TB 
dyr. Zelwerowicza. 

„występują H. Ceranka, R.. Wasiłewski nastręczanie całej „roboty” ; wskazał sprawe 
iałoszczyński. Opracowanie reżyserskie ców w osobach Władysława Bojarojcia, za 

> : / mieszkałego przy ul. 
— Teatr Mielski Lutnia. Występiy Jerze. fanji Pisarskiej (Kwaszelna 

trycharskiej 12 i Ste. 
41)  Dobraną 

Do rannego wezwano Pogotowie Ratun- 
kowe i po nałożeniu opatrunku ulokowano w 
szpitalu. 

— (c) Profanacja cmentarza prawosław 
nego. Nieznani sprawcy dostali się na teren 
cmentarza prawosławnego przy ul. Beliny i 
po splądrowaniu grobów skradli jeden z nich 
wykuty z kamienia wartości 20 

Kradzież zauważył duchowny prawosław 
ny Krasowski i powiadomił o tem policję. 

‚ — (©) Zatrzymanie złodziei. Pod Hala 
mi zatrzymano Mojżesza Nerona i Stanisła- 
wa Batkiewicza, mieszkańców  „menažerji“ 
przy ul. Połockiej 4, przy których znaleziono 
12 par kopyt szewckich. 

. „Okazało się, że zatrzymani są sprawca- 
mi kradzieży u Salomona Rozera zamiesz 
kałego przy ul. Kwaszelnej 3, u 
kopyta te skradziono. 

SPORY 

PIĘŚCIARZE  WILEŃSCY NA FORUM 
OGÓLNOPOLSKIEM. ; 

W. niedzielę odbyły się w Poznaniu bok- 
serskie mistrzostwa Polski, do których za 
kwalifikowani zostali trzej zawodnicy wileń- 
scy: Łukmin (w. piorkowa),  Marynowski 
(w. lekka) i Wojtkiewicz ( w. średnia). 

. Nie omawiając całości zawodów wspo- 
minamy tylko o wynikach naszych, wileń 
skich pięściarzy. 

Łukmin, odpadł po spotkaniu z Orliczem 
(Warszawa), Marynowskiemu nie powiodło 
się też gdyż w spotkaniu z Arskim (Poznań) 
został zwyciężony przez K. O. już w pier- 
wszem starciu. 

„ Najlepiej zaprezentował się Wojtkiewicz 
który jakkolwiek przegrał do Stahlfa (Łódź) 
jednak stawiał on zacięty opór. 

Jak widać z powyższego wileńska klasa 
boksu nie ma jeszcze nic do mówienia w 
zestawieniu z innemi ośrodkami bokserskie- 
mi jak: Śląsk, Łódź łub Pągnań. Na uspra 
wiedliwienie zaznaczyć należy, że  piešciar- 
stwo nasze jest. bodaj najmłodszem w Pol- 
sce i... powiedzmy sobie szczerze, nie cieszy 
się zbytnią popułarnością. (y) 

którego 

  

W © Pułk ułanów wileńskich 
W poniedziałek 7 kwietnia odbyła 

się w kasynie oflcerskiem 13 pułku 
uroczystość smutno-wesoła, jak ją 
ktoś nazwał. Mianowicie korpus ofi- 
cerski pułku żegnał swego dowódcę 
pułkownika Korytowskiego i jedno- 
cześnie witał nowego dowódcę podpuł 
kownika Chmielewskiego. 

Pułkownik Korytowski otrzymuje 
brygadę kawalerji w*Równem. Jest to 
zasłużony awans dla tego zdolnego 
i starannego oflcera. W czasie żspra- | 
wowania |funkcyj dowódcy pułku 
stosunki jego z podwładnymi įbyly 
jaknajlepsze, a sumienność i gorliwość 
któremi otaczał pracę w pułku „były 
godne najżywszego uznania.4 

Nowy dowódca, ppułk. Chmielew- 
ski przyszedł x ułanów  Krechowiec- 
kich. Ma za sobą piękną przeszłość 
bejową. Przedstawiony jest do złote- 
go Krzyża Zasługi. Brał udział w 
słynnej szarży pod Krechowcami. Za- 
ciśnie te węzły sympatji, które łączą 
dwa bratnie pułki 1-szy krechowiecki 
i 13 wileński, 

Podczas poniedziałkowego obiadu 
panował nastrój niezwykle serdeczny. 
Przemawiali pani !rotmistrzowa Za- 
wadzka, pułk. Korytowski, ppułk. 
Chmielewski, major Plisowski, rtm. 
Jurgielewicz, rtm. Prosiński, rtm, Za- 
wadzki, adjutant pułk. de Virion. 
W imieniu oficerów rezerwy serdecz- 
nie przemawiał rtm. Stanisław Bro- 
chocki. 

Uroczystość skończyła się późno 
po północy. 

z SĄDÓW 
GĄSIOROWSKI CONTRA  RACHALSKI 

_ Echem sprawy karnej przeciwko urzęd- 
nikom Wil. Kuratorjum Szkolnego spowodo- 
wanej nadużyciami, jest druga, z oskarżenia 
b. naczelnika wydziału Alfreda Rachalskiego 
pociągniętego do odpowiedzialności sądowej 
przez ówczesnego kuratora Zygmunta Gąsio 
rowskiego. 

. Oskarżony w pierwszej sprawie i unie 
winniony przez Sąd Okręgowy Rachalski wy- 
stosował do jednego z pism wileńskich list 
otwarty, w którym zarzucił kuratorowi Gą- 
siorowskiemu obciążanie budżetu kuratorjum 
swemi prywatnemi wydatkami. 

Ten zwrot był przyczyną wystąpienia 
kuratora Gąsiorowskiego na drogę sądową. 

Sprawa znalazła się w Sądzie. Po odr 
czeniu jej kilkakrotnie Sąd Okręgowy roz- 
poznał ją j w rezultacie wyniósł wyrok unie- 
winniający oskarżonego Rachalskiego. 

Wyrok ten opark Sąd na sprawozdaniu 
specjalnej komisji rewizyjnej powołanej do 
zbadania ówczesnej gospodarki w Kurato 
rjum. Komisja w konkluzji swych wywodów 
napisała też, że uważa kuratora Gąsiorow- 
skiego winnym korzystania z sum budżeto- 
wych dla osobistych potrzeb. 

Pełnomocnik kuratora" Gąsiorowskiego 
złożył skargę apelacyjną i wczoraj sprawa ta 
znalazła się na wokandzie Sądu Apelacyjne 
go, któremu przewodniczył sędzia Kontowtt. 
‚ — Ро zapoznaniu się z materjałem znajdu- 
jącym się w aktach sprawy i wysłuchaniu 
przemówienia kuratora Gąsiorowskiego, jego 
pełnomocnika mec. Jasińskiego i obrońcy 
oskarżonego mec. Szyszkowskiego, Sąd za- 
twierdził wyrok pierwszej instancji uniewin 
AS, nacz. Rachalskiego. 

. Należy przypuszczać, że wyrok ten bę- 
dzie ostatnim aktem tego sporu dwuch b. 
współpracowników na.... niwie oświaty. (y) 

„Antygona“ na stenie rini 
W sobotę ubiegłą pó raz trzeci zespół 

uczniów i uczenie gimnazjów im. E. Orzesz- 
kowej i im. Króla Zygmunta Augusta odė: 
grał tragedję Sofoklesa „Antygonę”. Nieste 
ty, zbyt mało liczna publiczność oglądała 
odwieczną sztukę, odegraną jak tylko można 
najstaranniej przez młodzież klas  najstar- 
szych i wyreżyserowaną doskonale przez 
art. dram. p. Kisielewicza. Z prostej gimna- 
zjalnej sceny bił tak klasycznie grecki spo 
kój 1 powaga, przez dobrą grę młodych ar- 
tystów były tak oddane wszystkie idee sztuki 
że widzowie mogli z łatwością odczuć nie- 
śmiertelne piękno i niespożytą wartość 
„Antygony. Nie chcąc zbyt chwalić mło 
dzieży przyznać jednak należy, że wielu gra 
ło jak wyrobieni artyści Antygona jako pow 
stać czołowa była posągowo spokojna i peł 
na siły gdy występowała w obronie odwiecz 
nych praw boskich, —. pełna głębokiego 
uczucia, gdy żegnała się, z życiem, którego 
jeszcze nie zaznała. Kreon może trochę za 
mało był tyranem, jednak dobrze grał jako 

  

  

dumny władca u szczytu władzy i złamany | 
człowiek i ojciec po stracie całej 
widząc sprawiedliwy wyrok 
bogów. Hajmon wystąpił doskonale, grając 
może najlepiej obok Antygony, pozatem 
wszystkim innym artystom, Ismenie, żonie 
Kreona, wieszczbiarzowi z przewodnikiem i 

posłańcom możnaby wiele siów uznania po- 
wiedzieć, tak samo zresztą jak obu chórom. 
Płaczki wykonały harmonijne i efektowne 
tańce rytmiczne, chór męski starców tebań 
skich grający jedną z głównych ról impono- 
wał dosami oraz pełnemi powagi ruchami. 

„ Widać było w całem przygotowaniu wido 
wiska obok režyserji wiele pracy włożonej 
przez, polonistki obu gimnazjów, p. p. Pasz- 
kowską i Przybytkową, i publiczność ocenia 
jąc to oklaskiwała głośno artystów, a obec 
ny na sali p. prof. Ruszczyc wyraził szczere 
swoje uznanie. 

„ rodziny, 
rozgniewanych 

  

j RADJO 
roda, dnia 9 kwietnia 1930 roku. 

16.5—16.30: „Mala skrzyneczka“ kore- 
PSE ST iai ciocia Hala. 

„30—17: Koncert życzeń : jt gra 
mofonowych. NRA 

17—17.15: Chwilka strzelecka. 
__ A17.15—17.40: Rekolekcje radjowe. Poe: gad. IV p. t. „Włócznia Longinusa" wygiosi 

ks. dr. Walerjan Meysztowicz. 
17.45—18.45: Koncert popularny z War 

szawy. 
18.45—19,5: Pogad. / muzyczna przed 

czwartkowym koncertem Stow. Miłośników 
Dawnej Muzyki. 

19.5—19.30 Audycja wesoła: „Jestem 
rabusiem* zradjofon. farsa H. Rieffa w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgłośni Wil. " 

19.30—19.45: 41 lekcja włoskiego —dr. 
J. Rostkowska. 
19.45—20.5: Program na czwartek, sygnał 
czasu i rozmaitości. 
20.5—20.30: Przegląd 
Bohdziewicz. 

20.30—23: Transm. z Warszawy. Kon. 
cert solistów (Berta Crawfort — sopran, J. 
Kamillier -Hepnerowa — fort.). W progra 
mie: Schumann, Bellini, Brahms, Friedman i 
inni. Po koncercie feljetony i komunikaty. 

23—24: Muzyka lekka z kina „Holiye 
wood* w Wilnie. . 

filmowy — Antoni 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 

Z dnia 8 kwietnia 1930 roku. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.90—8.92—8.88, Gdańsk 173,47 

—173.90 — 173.04. Holandja 358.40 — 359 

30 — 357.50. Londyn 43.39 — 43.50 — 43.28 

Nowy York 8.908 — 8.928 — 8.888. Paryż 

34.94 — 35.03 — 34.85. Praga 26,41 i pół 

— 2648 — 26.35. Szwajcarja 172,83 — 173. 

26 — 172.40. Stokholm 239,88 — 240.48 — 

239.28. Wiedeń 125.72 — 126.03 125.41. Ber 

im w obr. prywatnych 212.90. 

    

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 121.75 — 122. 

Premjowa dolarowa 74.50 — 74.25. 5 proc. 

konwersyjna 55. 5 proc. kolejowa 50. 10 

proc. kolejowa 104.50. 8 proc. L. Z. B. G. K. 

i B. R. obl. B G K. 94, te same 7 proc. 83.25 

3 proc. budowlane B. G. K. 93, 7 proc. ziem 

skie dolarowe 75. 4 i pół proc. ziemskie do- 

54,50 — 54.25. 5 proc warszawskie 58.25. 

8 proc. warszawskie 77 — 76.75. 8 proc. Czę 

stochowy 67. 8 proc. Łodzi 69.50 — 69. 10 

proc. Siedlec 79. 

  

Akcje: 

Bank Dyskontowy 116. Polski 167, Siła 

i światło 93. Węgiel 54.50 — 54. Cegielski 
14, Ostrowiec serja B 60. Haberbusch 108— 

108.25. i 

GIEŁDA WILEŃSKA 

Z dnia 8 kwietnia 1930 roku. 

Złoto: 

Marki niemieckie 47.10. 

CENY .WWALNIE 

Z dnja 8 kwietnia 1930 roku. 

Ziemiogłody: pszenica 30—34, żyto 23— 

24, jęczmień na kaszę 20—21, browarowy 

21-22, owies 18—19, gryka 24—25, wyka 
29—30, otręby pszenne 15—16, żytnie 13— 
14, siano 6—8, koniczyna 12—13, słoma 5— 

1, makuchy lniane 35—36, słonecznikowe 
25—26. Tendencja na żyto zwyžkowa. Do 

wóz dostateczny, zapotrzebowanie małe. 

Nasiona: Koniczyna czerwona 180 — 200, 

biała 200 — 300, szwedzka 250 — 300, łu- 
bin 27, seradela 30, wyka 35, peluszka 28, 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
'5 — 27, pytlowa 36 — 38. = 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
“— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —108, 
»erlowa 60 — 80, peczak 50 — 60 za I kig. 
manna 100 — 140. 

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

*ana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za I klg. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 

650, sołone 500 — 550. 
Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 

та — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 2!. 

Mięso: wolowe 130 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
120. sadio 380 — 400, smalec wieprzowy 

420 — 440. 
Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 

niała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 0, (za kig.), buraki 10 — 15 (za 
<ilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zt za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

Ryby: liny żywe 400—450, śnięte 300— 

M       
Geny wryiątkowo 

ŁGUIS VINSE. 

"RA$SKE 
" Adjutant zerwał się od stołu i Sa- 

- futując wchodzącemu generałowi, po 
dał mu całą plikę depesz i papierów. 
Oficer wziął papiery, usiadł przy stole 
i przejrzał je, poczem wydał kilka krót 
kich rozkazów adjutantowi. Wreszcie 

‚ zwrócił się do kaprala: 
— Możecie odejść kapralu! 
Kapral zasalutował i szybko zaczął 

wchodzić na schody. Widząc że gene” 
at prz ygląda mu się badawcz.. 
niec zbliżył się do stołu. 

— Kim pan jest? 
Jeniec obejrzał się, jakby bojąc się, 

by ktoś poza generałem nie usłyszał 
jego odpowiedzi i rzekł cicho: 

— jestem Laniare... Michał Lania- 
fe 

Imię to zrobiło piorunujące wraże 

nie na generała. 
,  — Wilk - Pustelnik? 
/, — We własnej osobie, — potwier 
dził jeniec, a na twarzy jego mignęło 
coś, co przypominało uśmiech, i dodał: 

— Tak, generale Vertcheymer. 
Nie jestem generałem Vertchey* 

merem... 
— W' jem o tem. Wymówiłem to 

nazwisko tylko dla tego, aby przeko- 
nač pana. jest to nazwisko, pod któremi 
znałem pana niegdyś... wtedy, gdy pan 

_ służył w angielskiej tajnej policji, wte 
dy... kiedy ja był em sławnym złodzie 
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SME GTE, Z. 
S TAR AKA RC 

BFIARY, 
Emilja Bułhakowa na remont sal Domu 

Dzieciątka |ezus zł. 5. 
M. R. na remont sal w 

Jezus zł. 10. 

Zebrane przez panią Wisię dnia 6 bm. 
w restauracji „Europa* na schronisko dla 
nieuleczalnie chorych zł. 15. 

Domu Dzieciątka 

osam 

i RADJO! i 
Najlegszy podarunek na święta. 

Sprzedaż na dogodnych warunkach. 

Zamiejscowym obstalunki wykoRy- 

wują się odwrotną pocztą — --& 

Wileńska Pomoc Szkolna 
Wilno, Wileńska Nr 38. 

GB CO BEE SEE CZATA AGD TO CR R KO L 

й 
й й 
й B 
B й 
B й 
й й 
“ # 

AK BTI RA 
p 
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ŻĄDAJCIE | 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, B, PAKA. 

350, szeczupaki žywe 4.50—480, śnięte 250— 
300, I ze žywe 400—450, šniete 280—300, 
karpie żywe 400—450, śnięte 250—300, ka- 
rasie żywe (brak) śnięte 180—200, okonie 
żywe 400—450, śnięte 280—300,  wąsacze 
żywe 400—450, śnięte 300—350, węgorze 
550—650, miętusy żywe 250—300, śnięte 
180—200, stynka 100—120, płocie 150—180, 
sumy 250—300, drobne 30—50. 

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

  

ORDON“ gy. nie 
ul. Niemiecka 26. 

Ostanie 4 dni: 4, 8, 9 110 kwietnia!  F 
Wielka przedświąłeczna | 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru ; 

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

niskie. 

wyznaczono jem, a na głowę moją 
cenę. 

— Pamięta pan generał, jakieśmy 
się bawili w chowanego po całej Euro 
pie, wtedy, kiedy to Morbigan, Popi - 
no i... 

— I Extrom, — wtrącit general, wi 
dząc dziwne zmieszanie Laniara. 

Na chwilę zapadło głuche milcze- 
nie przerywane miarowem -ch tapa- 
niem żołnierzy, potem generał rzekł, 
jakby do siebie: 

— Wszyscy oni zginęli. 
Tak wszyscy... prócz jednego. 

Generał podniósł ma mówiącego 
zdumione spojrzenie. 

— Prócz kogo? 
— Prócz tego, o którym pan wspa 

minał. 
— Extrom? Ależ on umarł na na 

szych oczach! Przecież pan sam go za” 
strzelił... 

— To nie byt Extrom. Ten czło 
wiek nie lubił nigdy ryzykować własną 
skórą: zamiast siebie podsunął jedne 
go ze swych podwładnych!  Zapew- 
niam pana, że widziałem go przed inie 
siącem — żywego i zupełnie zdrowe: 

  

„ go! W dalszym ciągu służy swemu Fa- 
terlandowi. Zaprzedał swe życie szpie 
gostwu, dzięki któremu przeklęci bosze 
znają naprzód nazwy pułków, zmie” 
niających się w naszych okopach i si- 
łę naszych oddziałów! 

— (o też pan mówi! 
— Mam dowody: przywiozłem taj- 

ne wiadomości, które umożliwią panu 

KREM 
7ИЙ 

Nu” METAMORPHOSA 
MRadydalrke USLUG DIEG. 
PIO SZCZAW IWIE GAMY CEL 4 

Sprzedaź normalna odbywa się na parterze. 
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KUMCER 
Dwaj przyjaciele Jean i Jacques wybrali 

się razem na bal. Jean zobaczył piękną „dz = 

wczynę. Podszedł do niej i spytał uprzejmie: 

—- Czy mogę być pani kawalerem przez 

ten wieczór. | 
— Bardzo chętnie. Ale jeden warunek. 

Widzi pan tamtą brunetkę. Mogę z panem 

tańczyć, ale tylko wówczas, gdy, znajdzie pan 

kawalera na cały wieczór dla mojej mamy. 

Jean podszedł do jacjuesa i powiedział 

— Jacques, musisz mi wyrządzić przysłu” 

gę. Teraz albo nigdy. Idź do tamtej brunetki 

i zajmij się nią. To matka mojej wybranki. 

Jacques zgodził się. Podchodzi do damy 

ofiarowując swoje usługi. Dama się zgadza. 
Ale pod jednym warunkiem: 

— Widzi pan damę pod lustrem? To mo 

ja mama. Musi pan znaleźć kogoś, ktoby się 

zgodził przefłirtować z mamą całą noc. Wie- 

dy będę wolna... 
* 
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Pani R. jest naturą despotyczną. Lubi prze 

wodzić nad swoim małżonkiem. Nietylko go 
ujarzmiła, ale nawet lubi się chwalić tem 
przed przyjaciółkami. н 

— Mój mąż to wzorowy małżonek. Nie 
pije, nie gra w karty, nigdy nie wychodzi 
bezemnie... 

— A pali? 
— Ach, tylko po dobrym obiedzie. A zda- 

rza się to najwyżej raz na kwartał... 

* * * 
Żetrak chodzi od drzwi do drzwi. By łat- 

wiej wzbudzić litość nie prosi o pieniądze, 
tylko o „kawałek chleba”. 

Wreszcie ma pełne kieszenie chleba. 
Zjawia się z kolei do dziesiątych drzwi. 
— Proszę o kawałek chleba. 
— Nie mogę wam dać, mój człowieku, bo 

mam tvlko niezaczęty bochenek... 
— To nic nie szkodzi, — przerywa żes 

brak. — Ja mogę wydać reszty. 

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, 
NIE MOŻE ŻYĆ NIECZUŁYM NA PO: 

„.  TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM ; 

DZIECIĄTKA JEZUS! 
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pokrzyžowanie planėw wrogów, przer 
wanie sieci szpiegowskiej, którą oni 
was otaczają i... 

Głos jego zamarł nagie. Generał 
zauważył dopiero teraz, że Laniar jest 
bardzo blady i drży. 

— (Co panu jest? Czy pan jest ran 
ny? : 

— Nie, ale przemarztem do szpiku 
kości i umieram z głodu. Nawet żołnie 
rze niemieccy mrą z głodu, a ludnośc 
cywilna tembardziej... a ja... ja przeby 
łem tam cały rok żywiąc się, jak wró- 
bel! 

— Proszę usiąść John! 
Zjawił się ordynans i na pewien 

czas rozimowa została przerwana, nie- 
tylko dlatego, że generał chciał dać mo- 
žnošė Lamarowi  wypoczęcia i požy- 
wienia się, ale i dlatego, że uwagę je” 
go pochłonęły nowe wiadomości z 
frontų. 

Laniare z wilčzym apetytem rzucit 
się na mięso i chleb i ciekawie oglą- 
dał się po piwnicy, która ożywiła się 
nagle. Telegrafiści przyjmowali depe- 
sze, przy nich, nachylony nad stołem, 
generał odczytywał chciwie każde sło 
wa i szybko wydawał krótkie rozkazy. 
Adjutant budził, spiących na słomie 
żołnierzy i wysyłał ich kolejno do od- 
działów z rozkazami. Żołnierze ci wra” 

  

Kino Miejskie 
3ALA MIĘJSKA 

ui. Qstróbramska 5. 

Od dnia 8 do 10 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„CUDA KINEKATOGRAFJI““ 
W czasie wyświetlacia wystąpi osobiście reżyser tego filmu p. Józef MAYEN reżyser filmowy z 
Berlina, nąsz rodak współtwórca Światowych filmów „Student z Pragi* i „Alraune”, objaśniając 
tricki i zakulisowe tajniki kinematografjii PO RAZ PIERWSZY w POLSCE: film sylwotkowy, - 
film kolorowany ręcznie i najnowszy wynelazek niemiecki (patent „Sirius*)>—film o łudząco natu- 
ralnych barwach. Nad program: 1) „MISS POLONIA". 2) „ŁOWIECTWO w POLSCE". Kasa 
czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4 ej. Następny program: „WILK i SZAKALE* 

  

KINO-TEATR 
„WObLYWOOD" 
Mickiewicza 22. 

oaza „YCH CZWORO” 
Skandaliczny szantaż w Lońdyńskim eleganckim Świecie. W rolach głównych cztery gwiazdy filmowe 
LIVE BROOK, EWELIN BREN, WILJAM POWEL i DORIS KENJON. Nad program; Komedja w 2 akt. 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

erotyczny. Przepiękua kirabina 
Dziś! Przebój Agues Estethazy, 

" DAISY D'ORA i GUSTAW DIESSL 
ме wspaniałym dramacie erotycznym 

„ROZKOSZ ZEM$TY“ 
Mistrzowska gra! Fascynująca treść! Seansv o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

TEN į 

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 

Wielka 30. 
Tel, 14-81. 

PIANINA | FORTEZIANY 
światowej sławy „ARNOLD 
nie AR: 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger). 

CHSTEIN, BLUTHNER, DRY 
SOMMERFELD etc. 

K. Dąbrowska m. wiemicza 3: m. 6 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

; WMMUDORK URCHW ZORG DOKI MALL NE MEE EPOK WADA DRO BUIE BA 

PLEYEL, B 

Fenomenalny 

zzszme A uu 
Arz 
Gabinet 

Kacjonalneį Kosme- 
tyki Leczniczej. 

Wiino, 
Mickiewicza 31 me. 4. 

kobiecą kon- 

FiBIGER“ (nie maj 

5, 

  

Radjoapara 
przerabia 

bez akumulatora i baterji. 

na nowoczesne Fleyfif (0 

Wilno, ul. Wileńska 24, telefon 1038. 
Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy 
na ekranowy Oraz zasilany wprost z sieci oświetleniowej 

Dogodne warunki. 

Dradę serwuje, dosko- 

przestarzałej sa odświeża, uv 
skazy ra) 

konstrukcji Mał twarzy i ciała 
pe Sztuczne opa= 
lenie cery» Wypada- 
nie włorów i łu- 
pież. Najnowsza zdo- 
bycze komnetyki ra- 

cjonalne 
Codziennie od gi 10—8. 

W. Z. P. 43.   
  

wyrabia wszelkiego 
rodzaju BUTELKI 

  

   
! Wilno, Niemiecka 23, 

  

  

poleca 

najįlepsza wlna I miady 
„po cenach konkurencyjnych. 

KAUONZUWCEZNARANENKANZNAEWANAAA 
i я, 

Wyjazd do Warszawy zbyteczny! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w 

sądach, urzędach państwowych 1 Ко- 
munalnych, iastytucjach finansowych 
i wszystkich innych w Warszawie, ca= 
łei Polsce i zagranicą. 

Legalizącje dokumentów, sprąwy 
konsularne (wizy), spadkowe; hipo- 
o (wyciągi), poszukiwanie rodzin, 
etc. 

laterwescje, zastępstwa, porady, 
informacje, pośrednictwo we wszel- 
kich sprawach. i 

BIURO REKLAMOWE 
Dział Pośrednictwa i Handlowo- 

Informacyjny 
ST. GRABOWSKI 

Wilno, ul, Garbarska 1, tel. Nr 82, 
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Baterje niemieckie zaczęły znów 
bombardować wioskę, chcąc uniemożli- 
wić działalność wrogich bateryj, któ- 
rych ogień przeszkadzał w szykowaniu 
się do ataku .Pociski .przelatywały ze 
złowieszczym wyciem i pękały z ogłu- 
szającym hukiem. Z trzaskiem runęło 
kilka chat. Z pierwszych liniį dolaty 
wał nieustanny turkot karabinów ma- 
szynowych i strzelanina  karabinowa. 
Od strony angielskiej rozpoczęła ogień 
ciężka artylerja. Ściany piwnicy drżały 
przy. każdym nowym pocisku. 

Zza ściany dolatywały jęki i krzy- 
ki rannych, Gospodarowali tam dokto- 
rzy. Czuć było zapach jodoformu, któ 
ry stawał się coraz silniejszy. Świece 
migotały niespokojnie i wielkie cienie 
tańczyły na brudnych ścianach jakiś 
niesamowity taniec. 

Huraganowy ogień trwał koło go- 
dziny, potem kanonada zaczęła cichnąć 
Ciężkie działa angielskie zamilkły. Ba- 
terje polowe również zamarły. |eszcze 
roziegły się nierównomierne salwy ka- 
rabinowe. Atak Niemców został odpar 
ty. 

Generał usiadł przy stole i oparł 
gtowę na rękach z wyrazem bezgrani- 
cznego zmęczenia. Zdawało się, że Z 
największym wysiłkiem woli zmusił 
siebie do zwrócenia się do Lamiara i z 

cali, po pewnym: czasie, jedni ranni, trudnością podniósł ciężkie powieki. 
wpelzali do następnej piwnicy, gdzie — Myślałem, że pan jest w Ате- 
znajdował się punkt opatrunkowy, in- ryce, — rzekł głucho. 
ni rzucali się na słomę i zasypiali mo 
mentalnie. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyiło. 

— Tak, byłem tam. 
— Wrócił pan, aby służyć Francji? 

HUTA SZKLĄNA,„WETEĘW 
Wilno, ul. Krakowska 41 

oraz „KRONEN-KORK“ i inne 

firma egzystuje od r. 1890, 
Obstalunki są wykonywane w ciągu 24 godzin. 

ADO CEZAREI SKK 

BEATS! 

Wytwórnia win i miodu 

»Й НО ВОМЕ 
Wilno, ul. Straszuna 13 

  

Urod KOBIECĄ 
Bonserwuje, 

doskonali, odświeża. 
usuwa braki i skazy, 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet . Kosme i 
Leczniczej  „CEDIB* 

Hryniewiczowej. 

66E 

EE VE 10—1 į 4—7. 
W. Z. P. 26. 
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ва mj | POSADY ; 
($2 rozmaitych materjałów i najlepszej waty wyrabia i sprze” р 
ы daje po NAJTAŃSZYCH CENACH Poszukuję 

znana inteligentnej młodej 

firma B-cia Chanufin dziewczynki, <skrom- 
nych wymagań — па 
wieś do 3 i pół let- 
niego chłopczyka i 
do pomocy w &05ро- 
darstwie  domowem. 
Zgłaszać siłę: Biało- 
stocka 6—3, do 9—12 

i otrzymać po- 
(2 sadę? Musisz 

ukończyć kursy fa- 

    

chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 
Żórawia 42-Hl. Kursy 
wyuczają — listownie: 
buchaltecji, rachunko= 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji haadlo- 
wej, stenografii, nauki 
handlu, prawa, kali: 
grafji. pisania na ma- 
szynach. towaroznaw* 
stwa,  augielskiego, 
francuskiego, niemiec 
kiego, pisowni Oraz 
gramatyki _ polskiej. 

Mickiewicza 21, 122 koi, Świa- 
tel. 152. gęgr—g | dectwa. Ządajcie pro- 

nna SPEKŁÓW. 1861 -4 

  

| Pożyczki 
udzielamy ną za- 
bezpieczenie hipo- 
teczne i wekslowe 
Wileńskie = Biuro 
Komisowo - Handl. 

      

ai Potrzebne 
2—3 pokoje na biura 

BNS NA SZWAAAA ją poważnej insty- 
tucji, nie wyżej 1-g0 

Aiaszertaśadałowske piętra w centrum 
oraz Qaubinet Kcsme- miasta. _ Wiadomość: 
tyczny usuwa «mar Dział Pośrednictwa 
amczki, piegi, wągry, Biura Reklamowego 
łupież, brodawki, kus. Garbarska 1. —0 
szajki, wypadanie wło= WROCE 
sów. idiekiawicza 46, 

(2 MMA, 

METAŃ 

Lamare kiwnął głową. 
— Wróciłem do Europy na wiosnę 

przed rozpoczęciem się wojny. 
— Poco? 
— Wygryziono mnie z New - Yor 

ku. Bosze nie dawali mi spokoju. 
— Bosze? — zdziwił się generał. 
— Tak, a raczej, ściśle mówiąc, 

Herr Extrom.. Ale przez długi czas 
nie wiedziałem, że to on jest przyczyną 
moich niepowodzeń. Dowiedziałem się 
tylko, że amerykańska policja doszła 
do przekonania, że ja i „Wilk - Puste 
nik“ — to jedna osoba, i usiłowala 
wpakować mnie na katorgę. Musia 
łem więc uciekać z Ameryki. Nie imo- 
głem już tam dłużej zarabiać na chleb. 

— A żona pana? Przecież pan był 
żonaty? 
"  Lan.are skinął głową twierdząco. 

— Lucy była ze mną do końca... 
Miała trochę własnych pieniędzy, któr 
re przydały się nam w chwili stanow- 
czej. 

— Wróciliście potem do Paryża? 
— Nie, Francja, jak i Anglja były 

zamknięte dła „Wilka * Pustelnika*, U- 
lokowaliśmy się więc w Belg ji. Z Lu- 
cy i synkiem, który miał wtedy trzy 
miesiące. Najęliśmy maluśki domek.. 

Przerwał i po chwili ciągnął dalej, 
z widocznym wysiłkiem. 

— Mogliśmy żyć spókojnie i szczę 
šliwie. Nikt nas nie znał, a i nam nie 
brakowało nikogo do szczęścia. Ale nie 
miałem pracy. Przyszło mi do głowy, 
że moje pamiętniki mogłyby mieć po” 

Drukarnia „Wy 

J. 
Wielka 18 m. 9. Przyj. niach i innych dzia- 

Dzis Potężne arcydzieło, W PŁOMIENIACH REWOLUCJI PŁONIE ŚWIAT! Spała się na popiół namiętna 

„MIŁOŚĆ KSIĘCIA SERGIUSZA epokowy dramat w 12 aktach. Tułaczki 
arystokracji rosyjskiej. W rol. gł.: najpiękniejsza kobieta 

świata BILLIE DOVE amant ANTONIO MORENO, pikantna LUCY DORAINE i znakom. MIKOŁAJ SUSANISZ 

  

R i anga!  Astomobiicit 
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. 16-72 

tiekrologi, 
OGŁOSZENIA, |PAR0ZO_dozoi- 

Załatwia na 

FÓŻNE mych warunkach 

reklamy Bino Reklamówe 

aż = Garbarska 1, wl 82 

  

Ogrodnik BWAWAEEM 
znający się na szkiar= R ÓŻNE 

BRWATAB 
łach i na pszczelnict- 
wie, potrzebny Od za- 
raz do m. Szemetow* 

  

ER, s SKIE: ai 
munia. Pocita WI DOBRE 

miejscu: ——1| ZABEZPIECZENIE 
deje przy lokowa- 
niu różnych kwot 
pieniężnych w do- 
larach lub złotych 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza | 22, 
tel. 152. 0££I-0 

Kucharka 
z bardzo dobrem go 
towaniem i Znajo- 
mością gospodarstwa 
wiejskiego potrzebna 
do majątku. Zgłosić 
się 9 kwietnia od g. 
5 do 6 wiecz. Hotel 
„Europa*, pokój 16. 

    

  

    

Do wydzierżawienia 
„Folwark 

52 ha, oraz zabudo” R hUKAKE 2 в 
wacie w pow. Osz- 

GENE EPA AKA CAB. afiskim, jeden kilo- 
Mieszkanie pad wyolazaay: 

zelki ow. się Piłsudskie- 

3 ‘ъз:гіёкёе';‘‹іж:{ё,в o go 8 z 1, Galpera 

kuchnia, łazienka, uj. 9d SiĘ -ej do dnia 

Tartaki 34, od godz. 2589. kwietnia: _—o 

9 do 4 pp. —0 : 

EYRBATAM 
HERZ? UB GZAYDEDE AU МЕН 

NOBRO | S2RIED, 
aavawan ZSWEBW 
DOMY ubion: książki 

DOCHODOWE, Z wojskowa idż 
kamienice bez се- przez P. K. U. 
kretu najkorzyst- | Święciany; rocznik 
niej do kupna przy | 1902, na imię Ignace- 
matej gotówce ;,go Baniewiczą, unie- 

poleca wążnia się, szk 
D, kL-K. „Zachęta” 

Mickiewicza 1 

0! 

  

  

Le B 0! Zaginął plas 
wyżeł, maści bronzo= 

Samochód wej).  Odprowadzić: 
do sprzedania 6-cio Białostocka 6 m. 5. 
osobowy 45 sił, w Przywłaszczenie będę 
dobrym stanie, marki scigał sądownie, —o 
europejskiej.  Sołtą- į 
niszki, ul. Lipowa 13, 
Jak óbowski. —z 

wodzenie w Paryżu. Francuzi są ró- 
wnie dumni ze swych zbrodniarzy, jak 
wy, Anglicy ze swych aktorów. Pierw 
szego sierpnia wyjechałem do Paryża, 
dla porozumienia się z.pewnyim wydaw 
cą. W czasie mojej nieobecności, Niem . 
cy napadli na Belgję, zanim się zorjen 
towałem co mam. przedsięwziąć, mia- 
sto nasze zostało spalone i zniszczone. 

Zamilkł i generał ze współczuciem 
patrzał na jego bólem zmienione rysy. 

ałem wracać kołując, po” 
anicę w przebraniu chłopa bel- 

Ale zamiast. domu znala 

  

    

  

złem... 

A
 

zecież cały świat wie, co ony” 
zrobili z Belgji. Żona i syn zginęli. Szu“- 
kałem ich trzy miesiące. Lucy umarła 
na moich rękach w nędzy okropnej. Te 
zwierzęta zabiły dziecko na jej oczach. 
A ją samą... 

Pięść Lamara zacisnęła się mocno i 
trzasnął nią w stół. Oczy błędnie wpar 
trywały się przed siebie. Wreszcie opa 
nował się i mówił dalej: 

— Extrom, który szedł z niemiecką 
armją, poznał Lucy i dlatego znęcał się 
nad okropnie... Nad jej grobćm 
przysięgłem, że zniszczę go i będę wal 
czył z jego plemieniem. Robiłem wszy- 
stko, co byłó w. mej mocy, aby odna- 
leźć Extroma, ale to się mi nie udawało. 
Mówiono, że wie iż go szukam. Raz 
widziałem go, ale byłem wtedy bezsil- 
пу... 

    

   

  

lawnictwo Wileńskie* Kwaszełna 23,


