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Przed 
Wczorajszy „Robotnik* takie daje 

baczność swoim towarzyszom: 

Ponadto „dowiadujemy się, iż na 

mieście kursuje jakaś podejrzana od+z- 
wa .komuzistyczna, będąca dosłowna 

kopją Odezwy Pierwszomajowej PPS., 
z temi tylko zmianami, że wszędzie za- 

miast „socjalizm*, „socjaliści* wstawio- 
no „komunizm“, „komunišci“, a na miej- 

sce „P. P. S.* wstawiono K. P. P. 
I przed tą Zaįdacką prowokacją 

ostrzegamy szeroki ogół, a przedewszy= 

stkiem naszych towarzyszów. 

Człowiek cbjektywny musi  prze- 

dewszystkiem zapytać, na czem pole- 

ga „łajdactwo”, Ze szczególaym na- 

giskiem zadać to pytanie žmusi teore- 

tyk programów  spoleczno-politycz- 

nych. Na czem polega różnica? Na 

tem, że komuniści nie. są patrjotami,ga 

socjaliści są. Ale patrjotyzm? czy da 

się Ściśle określić to słowo. Są ende- 

cy, dla których brakiem  patrjotyzmu 

jest pozwalać w Polsce mówić po 

ukraińsku. Dla „Słowa” nie jest patrjo- 
tą ten, który chce, aby Polska była 

tak mała, aby w niej mogła się po- 

mieścić tylko jedna narodowość. 

Granice patrjotyzmu są więc nie- 

ustalone, 

Przed wielką wojną _ socjaliści 

wszystkich krajów twierdzili, że jeśli 

wybuchnie wojna, to robotnik ubrany 

w mundur nie będzie strzelał do ro- 

botnika brata z tamtej strony, lecz do 

własnego „oiicera, Tak twierdzono 

jeszcze na dwa tygodnie przed wojną. 

Gdy wojna wybuchła żwielu  robotni- 

ków okazało się bohaterami, a stano: 

wisko socjalistycznych parlamentarzy- 

stów niemieckich wywołało łzy roz: 

czulenia ich Cesarza. Jestem głęboko 
przekonany, że niejeden z nielicznych 

stosunkowo zresztą „komunistów pol- 

skich w razie wojny nie opariby się 

biciu własnego serca i poszedł za 
sztandarem wojskowym. 

Ale ostatecznie możemy naszemu 

P. P. S. pozostawić ten wyraz „„patrjo- 
' tyzm”, jako ich ;zasadnicza różnicę z 

komunistami. Ale pozatem”—W „Wil 

nie jest sędzia pokoju, przed którym 

stanął robotnik oskarżający swego 

kolegę, że ten go nazwał komunistą. 

Ten sędzia, uczony, teoretyk, czło- 

wiek o wrażliwem uczuciu Sprawie- 

dliwości, od życia partyjnego ©- 

derwany, — zapytał się 'owego robot: 

| nika. „A czy może mi Pan powie- 
dzieć, [jakie różnice zasadnicze 

zachodzą pomiędzy socjaliz- 

mem a komunizmem“, Robotnik ten 
tego powiedzieć nie umiał i Ępowie- 
dzieć tego nikt nie potrafi. Szko: 

„ła socjalistyczna i komunistyczna 12а- 
zębiają się o siebie, komunizm dzi: 

Siejszy nie jest komunizmem 4 przed 

kilku lat, nie można mówić o żad. 
nych zasadniczych granicach, za- 
sadniczych przedziałach pomiędzy ko- 
munizmem a socjalizmem. Conajwyżej 

mogą to być różnice kwantatywne, a 
nie kwalitatywne, jakościowe, a nie 
ilościowe. 

Odezwa, którą piętnuje organ P.P.S. 
jako łajdactwo, jest identyczna z ode- 
zwą socjalistyczną, dlatego, bo mo- 

že być identyczną i nie jest. to 
identyczność przypadkowa, z któ. 
rej tak się cieszy gawiedź w Sejmie 
i na galerji, gdy dwuch przeciwników 
przypadkowo, z innych zupełnie 
motywów, popiera jeden i ten sam 
wniosek, —ale identyczność wynikają- 
ca z faktu, że ideologia komunistycz- 
na i socjalistyczna, to są dwie siostry, 
które łatwo bardzo wziać jedną za 
Mrugą. 

Teraz druga rzecz smutna. W cią: 

gu lat ostatnich wiele osób opuściło 

szeregi partii P. P. S. I o każdym, 
kto odszedł, jego towarzysze uprzed- 

ni odzywali się w sposób następujący: 
„Świnia 
„kryminalista“ 
„žiodziej, defraudant, wsp6!pracow- 

nik ochranki, szuja z pod ciemnej 
gwiazdy". 

Takie charakterystyki są notorycz- 
ne. | chce się wtedy p. p. Socjalistów 
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1 Maja 
zapytać: „czy wszystkie Świnie już od 

was wyszły, czy też jeszcze niektóre 

zostały?" 

Notoryczność tych charakterystyk, 

wraz z faktem, że temu, kto szeregi 

P. P. S. opuści, socjaliści na po- 

żegnanie drukują różne kryminalne 

dokumenty, — stwierdza, jak nie- 

wybredne jest to stronnictwo w 
doborze swoich partyjnych dzia- 

łaczy. Stwierdza także tę podwójną 

moralność: - póki nasz, to dobry, jak 

przestał być nasz, niech soble idzie 

do kryminału. 

Te dwie rzeczy chcieliśmy p. p. 

socjalistom przed 1 maja przypomnieć. 

Możnaby ten artykuł zatytułować o 

programie i o personelu socjalistycz- 

nym. obi, 

REIKIA EEST 

Uroczyste otwarcie wystawy W Antworpji 
DLA UPAMIĘTNIENIA  100-LECIA 

PAŃSTWA BELGIJSKIEGO. 

ANTWERPJA, 26.IV. PAT. W dniu 
dzisiejszym nastąpiło otwarcie wysta” 
wy ogólnej dla upamiętnienia 100-lecia 
państwa bejlgijskiego. Po przemówie- 
miu min. Hepmana i prezesa komitetu 
organizacyjnego wystawy zabrał głos 
król Albert, który stwierdził, iż konsty” 
tucyjna Belgja może służyć jako przy- 
kład kraju, który umiał skorzystać z 
dobrodziejstw niezależności. Kiedy się 
spojrzy na drogę, przebytą przez Bel- 
gię od 1830 roku, odczuwa się prawdzi 
wy i głęboki podziw. Następnie król 
powitał przedstawicieli zagranicy, wy” 
rażając im żywą wdzięczność za udział 
w uroczystościach jubileuszowych, 
czem dają Belgii nowy dowód, ich 
przyjaźni. Po skończonem przemówie- 
niu król i królowa zwiedzili poszczegól 
ne pawilony. 

* * * 

ANTWERPJA, 26.IV. PAT. Z po- 
wodu uroczystości otwarcia wystawy 
całe miasto zostało. wspaniale udekoro- 
wane sztandarami różnych narodów. 
Wystawiono łuki tryumtalne z zieleni. 
Wojska tworzyły szpaler wzdłuż ulic, 
któremi przechodził orszak królewski. 
Wszystkie okręty, stojące w parcie, 
podniosły bandery. Wspaniała pogoda 
sprzyjała uroczystości. Na ulicach ze-. 
ły się olbrzymie tłumy, które owacyj- 
nie witały orszak królewski. Nad mia- 
stem unosiły się aeroplany. Dały się 
słyszeć wystrzały armatnie. 0 godz. 
15 orszak przybył do sali, gdzie odbyła 
się uroczystość otwarcia, wchodząc 
tam przy dźwiękach hymnu Brabancon 
ne wśród entuzjastycznych owacyj ze 
branych. 

Nowy skład senatu gdańskiego 
GDAŃSK, 26-IV. PAT. Wedle doniesień 

pism tutejszych nowy senat, który oprzeć 
się ma na koalicji złożonej z nacjonalistów 
niemieckich, centrum i zjednoczenia pracy, 
miałby następujący skład: 6 nacjonalistów 
niemieckich, z wiceprezydentem senatu, 4 
członków zjednoczenia pracy i 4 senatorów 
centrum, razem 14, senatorów parlamentar- 
nych obok 10 senatorów w urzędzie głów- 
nym z prezydentem senatu na czele, pozosta 
jących na urzędzie pomimo ustąpienia po- 
pszedniego. 

SEN. JEVELOVSKY O© POŁOŻENIU WOŁ- 
NEGO MIASTA. 

GDAŃSK, 26.1V. PAT. W: związku z 
obecnem przesileniem w senacie wołnego 
miasta odbyło się tu zgromadzenie niemiec- 
kiej partji liberalnej, na którem sen. jevelov- 
sky wygłosił dłuższe przemówienie o położe- 
miu w. m. Gdańska. Omówiwszy deficyt w 
budżecie wolnego miasta, sen. Je ky 
wskazał na konieczność załatwienia szeregu 
spraw, gospodarczo-politycznych. W tym ce- 
lu konieczne jest porozumienie z Polską, któ 
re dopiero umożliwi sanację gospodarczą i 
finansową wolnego miasta. Porozumienie z 
Polską powinno doprowadzić do zawarcia 
układu, obejmującego wszystkie sporne  je- 
szcze sprawy. Poruszywszy w dalszym cią- 
gu swych wywodów sprawę podziału  do- 
chodów celnych, sen.' Jevelovsky 
dłuższym ustępie budowę portu w 
której dawniej Gdańsk nie doceniał. 
uczynił sen. Jevelovsky znamienne 
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czenie w tej sprawie, zaznaczając co na” 
stępuje: Nie możemy spokojnie przyglądać 
się codaz szybszej rozbudowie portu w Gdy- 
ni. Niestety, brak nam w tej sprawie właśnie 
zastanowietjia, tem więcej, że porty niemiec- 
kie, jak Szczecin i Królewiec, robią Gdańske 
wi i Jego portowi najostrzejszą konkurencję i 
usiłują pyzyciągnąć do siebie polski handel. 

ZEE ZY ОНа ан ас анна лннн лнг 

Powrót kierownika Ministerstwa 
Przemysłu i Handin 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski 
który przebywa na urlopie wypoczyn- 
kowym w Jugosławii, powraca do 
Warszawy dnia 30 bm., a z dniem 
1:go maja rb. obejmie urzędowanie. 

Dzisłejszy numer zawiera 24 strony | 
PRZEDSTAWICIELSTWA 

  

Gpłeta pocztowa uiszczone ryczałiem. 
Rednkcja rękopisów nie zaniówionych nie zwraca, Aamtistram 
cja cis uwzgiwydnia zastrzeżeń co de 

ECHA STOLICY 

Wyjazdy urzędowe do Poznania 

WARSZAWA, 26.IV. PAT. Na 
otwarcie międzynarodowych targów 
poznańskich w dniu 27 b. m. udaje się 
z ramienia Ministerstwa Przemysłu i 
"Handlu delegacja w osobach p. p. wi- 
ceministra Kożuchowskiego, dyrektora 
departamentu handlu Sokołowskiego, 
naczelnika wydziału Sągajły oraz rad- 
cy jackowskiego. 

Wymiana dskumentów ratyfika- 
tylnysh 

Traktatu kondyljacyjnego z Norwegią. 

WARSZAWA, 26.IV. PAT. Dnia 
25 kwietnia r. b. nastąpiła wymiana 
dokumentów ratyfikacyjnych traktatu 
o koncyljalji, arbitrażu i postępowaniu 
sądowem między Polską a Norwegją, 
podpisanego w Oslo 9 grudnia 1929 r. 
Wymiany dokonali: ze strony Polski 
p. August Załeski, minister spraw za- 
granicznych, ze strony Norwegji p. 
Ni-ls Christians Ditlefi, charge d'afiai- 
res Norwegji w Warszawie. 

P. Prezydent zwizdza Jasną Górę 

WARSZAWA. 25. 1V. PAT. Dnia 
21 bm. Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej z małżonką udają się Samocho- 
dem ze Spały do Częstochowy celem 
zwiedzenia klasztoru Jasnogórskiego. 
Towarzyszyć będą Panu Prezydento: 
wi kapelan przybcczny ks. prałat Bo- 
janek, płk. Fyda, zastępca szefa gabi- 
netu wojskowego dr. Skowroński, za” 
stępca szefa kancelarji cywilnej, radca 
Michał Mościcki, dowódca O.K. Łódź 
gen. Małachowski, dowódca garnizo- 
nu częstochowskiego gen. Dąbkowski 
wojewoda kielecki Paciorkowski oraz 
adjutanci. 

Przed przyjazdem P. Prezydenta do 
Częstochowy. 

CZĘSTOCHOWA, 26-1V.:PAT. Czynio+ 
ne są tu ostatnie przygotowania celem powi- 
tania Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, któ 
ry w dniu jutrzejszym przyjedzie ze Spały 
dła zwiedzenia klasztoru Jasnogórskiego. Po 
za powitaniami przez duchowieństwo i wła- 
dze państwowe, gorące przyjęcie przygoto- 
wuje Dostojnemu Gościowi tutejsze , społe- 
czeństwo, które zorganizowało specjalny ko- 
mitet z prezydentem miasta na czele. Po raz 
pierwszy odegrany będzie z okazji przyjaz- 
du Pana Prezydenta hejnał z Jasnogórskiego 
klasztoru. Dotychczas był on grany wew- 
nątrz kościoła w czasie odsłonięcia cudow- 
nego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Całe miasto jest kogato udekorowane. Wy- 
stawiono wiele wspaniałych bram tryumial- 
nych. Przyjazd Dostojnego gościa nastąpi 
jutro o godz. 10 rano. 

Nowy affache szwańzki 
Nowomianowany, pierwszy w Polsce 

szwedzki attache wojskowy, kpt. Mill- 
kvist, rozpoczął składanie wizyt urzę- 
dowych i wczoraj był przyjęty przez 
szefa Sztabu Głównego, gen. Piskora. 

Pierwszy poseł meksykański 
w Polses 

Do Warszawy przybył wczoraj 
pierwszy w Polsce. poseł nadzwyczaj- 
ny i minister pełnomocny rządu mek- 
sykańskiego p. R. A. Neryo. 

Uchylenie kaniiskafy „Rohofnika” 
z polecenia min. Carą 

WARSZAWA. 24.1V. Pat. Sąd okręgowy 
w Warszawie na wniosek prokuratury, po- 
stawiony z polecenia ministra sprawiedli- 
wości, jako naczelnego prokuratora, uchy- 
Mż zajęcie czasopisma „Robotuik* z dnią 24 
bm., dokonane z powodu artykułu p. t. 
„Sprawa honorowa p. Cara i list towarzy- 
Sza Liebermana*, 

Skauci angielsty pa zwiedzeniu 
Poznania wyjechali do Berlina 

POZNAŃ. 25:1V. Pat. Skauci angielscy 
zwiedzający Polskę Spędzili dzień wczoraj- 
szy w Poznaniu. uoście angielscy udali się 
autobusami celem zwiedzenia miasta, ро- 
czem © godzinie I2-ej w południe odbyło 
się śniadanie w sali ratusza. PO południu 
zwiedzano wspólnie izbę harcerską oraz 
ONO się popisom drużyny poznań. 
skiej. 
Bo zwiedzeniu Bazzru goście udali się 

  

/ na przedstawienie do teatru Wielkiego. Po 
przedstewieniu ;,goście angielscy odjechali, 
żegnani serdecznie przez poznańskie har- 
cerstwo-i społeczeństwo, do Berlina. 

Zjazd nauczytizlski w Gdańsku 
Prezesem T-wa N. Szk. Ś. i W. prof. 

Uniw. Warsz. Sierpiński. 
  

  

   

    

. GDAŃSK, 25.IV. PAT. Przez cały dzień 
dzisiejszy toczyły się tutaj w sali Domu Pol 
skiego ob dorocznego walnego zjazdu 
T-wa Nauc eli szkół średnich i wyższych 
Rzeczypospolitej Polskiej. W_ ciągu przedpo= 
łudnia obradowały komisje, Po południu Od- 
było się zebranie pienarne zjazdu, na którem 
przeprowadzono dyskusję nad  sprawozda- 
niem zarządu głównego, poczem wysłuchano 
sprawozdań i wniosków poszczególnych ko- 
misyj i sekcyj. Po przegłosowaniu tych wnio 
sków dokonano wyborów uzupełniających 
do zarządu głównego T-wa. Prezesem wy- 
brano ponownie prof. uniwersytetu warszaw 
skiego dr. Sierpińskiego. Po dokonaniu wy- 
borów przewodniczący zamknął obrady zja- 
zdu walnego.   

rozmieszczenia ogłoszeń. 

BARANOWICZE —- ai. Szeptycziego — A. Łaszuk. 1 
m AKONIE, — Butet Kolejowy. i 
BRASLAW — Maiegarnia T-wa „Lot“, | 

| 
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DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskięza, 
LUNSZTY — Baiet Kolejowy. 
GLĘGOKIE — nl. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNQG — Księgamia T-wa „Ruch“, 
HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyśski 
TWYENIEC — sklep tytoniowy $. Zwierzyński. 
KLECK -— cklep „łedność”, 
LIDA -— t. Suwslaka 13, S$. Mateski, 
MOLODECZNO — Ksiegaruia Town „Ruck“, 

ATEŚWIEŻ — ul Ratuszowa, Księgarnia jazwinskiega. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Mic: 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgernia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK -— Księgarnia + olska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. - 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Ti 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickie 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

  Iskiego. 

Mickiewicza 14. 
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Zamach czy prowokacja 
Bomba w kominie gmachu poselstwa 

sowieekiego w Warszawie 
WARSZAWA, 26. 4. (tel. wł. „Słowa*) Władze śledcze zosta- 

ły dziś o godzinie 3:ciej po południu zaalarmowane przez 11 ty 
komisarjat policji dla wysłania wywiadowców do domu przy ul. 
Poznańskiej Nr 15 t. j. sąsiadującego z poselstwem sowieckiem 

mieszczącem się w domu pod Nr 17, 
Dozorca domu przy ul. Poznańskiej Nr. 15 zameldował w 

komisariacie policji, iż na dachu tego domu wykrył instalację 

elektryczną, od której przewodniki prowadziły do gmachu po- 

selstwa sowieckiego. Władze policji śledczej po zbadaniu insta- 

lacji ujawniły na dachu domu Nr 15 przy ulłcy Poznańskiej me: 

chanizm zegarowy włączony do miejskiej sieci elektrycznej i po- 

łączony przewodnikami z kominem gmachu poselstwa sowiec- 

kiego. 3 

O godzinie 4tej po południu w poselstwie sowieckiem zja- 
wił się naczelnik Wydziału Wschodniego p. Hołówko w towa- 
rzystwie oflcera pyrotechnika, który przystąpił do badania owe” 

go komina. Okazało się, iż w komin wpuszczony był cięźki przed- 

miot zawieszony na przewodniku elektrycznym, który usiłowano 

wyciągnąć. Po wielkich trudach udało się wreszcie ów przedmiot 
wydostać. Była to żelazna rura o wymiarze 70x18 cm. wagi oko- 

ło 30 klg.! 
Przy pomocy oddziału saperów rurę ię przewieziono za mła- 

sto, gdzie stwierdzono po jej rozebraniu, 12 jest to bomba zała- 

dowana mieszaniną wyjątkowo ostrych środków wybuchowych. 

Bomba byłaby zapalona przy pomocy iskry zlektrycznej i me- 

chanizmu zegarowego, działającego automatycznie na dachu są- 
sładującego domu z poselstwem sowieckłem. Siła wybuchu bom- 
by byłaby olbrzymia i gmach poselstwa byłby zniszczony do- 

szczętnie. 
Wiadomość o wykryciu bomby w kominie poselstwa sowiec 

kiego wywołała w Warszawie olbrzymie poruszenie. Daisze 

śledztwo prowadzą władze śledcze. 
EKT ES 

B. pos. Taraszkiewicz zostaje warankowo Zwolaieny 2 Wigaienia 
WARSZAWA, 26 IV. (tel. wł. „Słowa”*) Minister Sprawiedliwości pod- 

pisał rozporządzenie © przerwaniu odbywania kary pósłowi Taraszkiewi- 

czowi, aż do wyjaśnienia sprawy jego ułaskawienia. 

AS TEST L NT TNA a KDS TAIKOS III OR SONATA S 

lzha iraneuska obnižyla pėdaiki 
PARYŽ, 26 IV. Pat. Na dzisieįszem nocnem posiedzeniu Izba uchwa- 

liła jednogłośnie 460 głosami z wyjątkiem głosów. socjalistów, którzy po 
wstrzymalł się od głosowania, zniżki podatkowe, obejmujące ogółem 1.500 
miljonów franków na rok 1930 i 1.800 miljonów na rok 1931. Ogółem 
zmniejszenie podatków, uchwalone przez lzbę od grudnia ub. roku, obej- 
muje około 6 miljardów iranków. 

Hugenberg ma pawód czuć się silnym 
BERLIN, 26. IV. PAT, W 'zakończeniu całcdziennych wczorajszych 

obrad zaiząd naczelny niemieckiej partji narodowej przyjął większością 4-5 
obecnych członków rezolucję, w której wyraża przewodniczącemu partii 
Hugenbergowi i prezesowi frakcji w Reichstagu Oberichrenowi podzięko- 
wanie za ich stanowisko, zgodne z zasadami programu niemiecko-nerodc- 
wego, wzywając jednocześnie obu, aby nie rezygnowali z zajmowanych 
godności. Zarząd wyraża ubolewanie, że część irakcji niemiecko-narodowej 
głosowała w Reichstagu za programem finansowym rządu. Stoimy w opo- 
zycji—zaznacza rezolucja, do gabinetu Brueninga, który utwcrzony został 
wbrew woli partji niemiecko-narodowej, w tym celu jedynie, aby wypełniać 
zobowiązania, wynikające z traktatów pokojowych i prowadzić politykę 
umów handlowych. 

Zarządcą deminjum australijskiego Anglii fubyleg 
LONDYN, 26. IV. PAT. W procesie uniezależniania się dominjów bry- 

tyjskich od macierzy nastąpić ma wkrótce bardzo znaczny zwrot. Po raz 
pierwszy bowiem w historji Imperjum Brytyjskiego stanowisko generalne- 
go gubernatora, reprezentującego w każdem dominjum , króla W. Brytanii, 
a mianowanego i upełnomocnionego bezpośrednio przeż "monarchę, objąć 
ma nie brytyjczyk, lecz tubylec danego dominjum. Fak taki nastąpi w nie- 
długim czasie w Australji. Przywódca australijskiej Labour Party Frullin 
wysunął jako kandydata na stanowisko namiestnika królewskiego dla 
Australji australjczyka, pochodzącego z „rodziny „irlandzkiej sira Isaaca 
Isaacsa, sędziego sądu najwyższego w Austrelji. Ponieważ propozycja Scul- 
lina uczyniona została przypuszczalnie w porozumieniu z rządem Labour 
Party w Londynie można się spodziewać, że ten pierwszy wyłom w  do- 
tychczasowej tradycji mianowania namiestalków królewskich zostanie istot. 
nie dokonany. Precedens ten będzie miał oczywiście olbrzymie znaczenie i 
stanowić będzie następny znamienny krok w kierunku unięzależnienia się 
dominjów. 

UDE TI 

Niemiła* przygoda b. kanclerza Husfii 
WIEDEŃ. 26.iV. Pat. W chwili, gdy były kanclerz ks. Seipel chciał dziś wejść 

do klasztoru OO. Kapucynów, mieszczącego się w śródmieściu, został zaczepiony 
przez, jak się później okazało, niejakiego Reyndia, kelnera i przewodnika  turystycz= 
nego, Reyndel schwycił ks. Seipla za ramię I chcisł go zaprowadzić do niejakiego dr. 

Salmana, aby—jak mówił—załatwić nareszcie sprawę 7 tysięcy szylingów. Ks. Seipel 
wyrwał się z rąk napastnika, którego następnie aresztowano. Po : sprawdzeniu jego 

tożsamości wypuszczono go na wolną stopę, Czyni on wrażenie ,człowieka umysłowo 
chorego. 

Proces nareńcwzów chorwachich w Zagrzebiu 
WIEDEŃ. 26.1V. Pat. Dzienniki wiedeńskie donoszą z Białogrodu: Wczorajsze 

rozprawę wypełniło przesłuchanie oskarżonego Bernardicza. Obrońca postawił wnio- 
sek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej naczelnika policji zagrzebskiej Bedą= 
kowicza, ponieważ zeznał on pod przysięgą, że nikt z aresztowanych nie był kstowa* 
ny w aresztach policyjnych, podczas gdy oskarżeni stwierdzają, że znęcano się nad 
nimi z jego polecenia. ; k 

Obrońca zażąda? następnie przesłuchania całego szeregu sędziów i prokurato- 

rów, którzy widzieli ślady znęcania się na ciałach aresztowanych, Dalszy ciąg roz- 
prawy dziasiaj. | 

(zwarty układ w sprawie odszkodowań wschodnich 
PARYŻ. 26.1IV. Pat. Czwarty ukłąd, który ma być podpisany przez komisję 

odszkodowań wschodnich, dotyczy utworzenia funduszu iB, wynoszącego 1080 miljo- 

nów koren w złocie, który w całości spłaci Francja, Anglja i Włochp. 

miimietr 6U gr. Wnumerach świątecznych oraz z prowincji o. 
yczne 6 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

wientane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowedowego 20 groszy. 

6 25 proc. drożej. 

  

SATYAGRANA 
Dnia 8 marca Mahatma Gandhi, du 

chowy wódz całych Indyj, obwołany 
dyktatorem przez Kongres Narodowy, 
proklamował Satyagrahę. 

Cóż to jest Satyagraha? Mianem 
tem, zaczerpniętem z sanskrytu, a 0- 
znaczającem potęgę ducha, nazwał Ma 
hatma swój system walki. Walki bez- 
krwawej, pokojowej, toczącej się na 
planie duchowym jedynie. Walki miłoś 
ci z nienawiścią, spokoju ze wściekłoś 
cią, bezgranicznej cierpliwości z okru 
cieństwem. Walki tej samej zupełnie 
miary, jak ta, którą męczennicy chrze- 
ścijańscy toczyli z okrutnemi prześla- 
dawcami. Walki asque ad finem — aż 
do ostatecznego zwycięstwa. 

„W. naszej walce — mówi Mahat- 
ma — nie ten zwycięży, kto umie za- 
dać najsroższe cierpienie, iecz te n, kto 
potrafi znosić je mężnie i ze spokojem 
Nie po-raz pierwszy podejmuje Mahat 
ma tę nierówną walkę z wrogiem swej 
ojczyzny. Zna on dobrze tę drogę mę 
czeńską, na którą wiedzie sw ój na- 
ród. Długo się też wahał i zwlekał. 

„Z przerażeniem myślę 0. tem co się 
dzać będzie* — powtarzał niejedno- 
krotnie. Wreszcie zdecydował się. In- 
dje bowiem stoją dziś wobec straszli- 
wej alternatywy: walka o niepodleg- 
łość lub całkowita duchowa i materjal 
na zagłada. 

Jakże to dawniej było, jaki był po- 
czątek innych Satyagrah? 

Rok i917. Rok tytanicznych zma- 
gań na froncie zachodnim. W chwili 
krytycznej, gdy nawała niemiecka gro- 
ziła klęska ostateczną, pada w Londy- 
nie rzucona I ndjom obietnica: „Speł 
nią się marzenia ojców waszych o sa- 
modzielnym bycie narodowym, jeno 
nam dopomóżcie, dajcie pieniędzy i żoł 
nierzy““. 

Mahat ma Gandhi uwierzyt obietni . 
com. Na jego zew bezmała miljon ocho 
tników hinduskich pośpieszyło na front . 
a kilkadziesiąt miljonów funtów sterlin 
gów zasiliło skarb impe-jum. 

A potem rok 1919. Obietnice zapo” 
mniane. Zamiast szerokiej narodowej 
autonomii, utrzymały system rządów 
despotycznych. Zawrzał gniewem na- 
ród cały. Na czele opozycji stanął Gan- 
dhi. Rozpoczął akcję od ogłoszenia je” 
dnodniowego strajku powszechnego, 
połączonego ze ścisłymi postem. „Hai 
tel" odbył się w całych Indjach dnia 
50 marca 1919 roku. Pod rozkazami 
ubóstwianego wodza całe Indje stanęły 
w karnym szeregu. Spokój nie został 
nigdzie naruszony. Wojsko angielskie 
jednak rozpoczęło ogień do spokoj- 
nych, rozniodlonych tłumów. 

Proklamowano stan wojenny. 
Wszelkie zgromadzenia zostały zabro” 
nione. Wieść o tym zakazie nie dotarła 
na głuchą prowincję. Dnia 11 kwietnia 
by: w Amritsar dzień targowy. Tłumy 
20.000 okolicznych włościan 
się na otoczonym wysokim murem pla- 
cu. Wtedy niespodziewanie przybył z 
artylerją gen. Deyer. Rozpoczął ogień 
bez uprzedzenia, a wystrzeliwszy 164 
bębny ładunków karabinów maszyno- 
wych, odszedł nie zatroszczywszy się ° 
o los kilku tysięcy zabitych i rannych. 
Mało bowiem komu udało się wydo- 
stać przez kilka wąskich otworów w o- 
grodzeniu lub przesadzić mur. Nikomu 
z mieszkańców nieszczęsnego miasta 
nie wolno było pośpieszyć im z pomo- 
cą. Wojsko bowiem strzelało do każde- 
go, kto pokazał się na ulicy. Przez noc 
całą trwały jęki konających i rannych, 
dogryzanych przez drapieżne zwierzę- 
ta. 

Fakty te wiadome są z zeznań lu 
dzi powszechnie szanowanych i wiaro* 
godnych, misjonarzy, lekarzy. Indje sta 
ły się widownią największych 
cieństw Doprowadzona do ostatecznści 
ludność jęła na gwałt odpowiadać 
gwałtem. Gandhi potrafił ją od tego | 
powstrzymać — ale obecnie straciła | 
panowanie nad sobą. 

  

  

Święfa 3 Dywizjonu | 
Artylerii Komnej | 

Święte 3 dywizjonu _artylerji *konnej 
przypadające na dzień 4 maja obcho- 
dzone będzie w bieżącym roku tylko 

* w.ramach dywizjonu. 
Msza Święta odbędzie się w kapli- 

cy Chrystusa przy kościele garnizo- 
nowem w Wilnie dnig 4 maja o go- 
dzinie 10. 

Specialne 
nie będą. 

zaproszenia rozsyłane   
Ghrady G.KW. P.P.S. 

W dniu wczorajszym obradował w | 
Sejmie C. K. W. P.P.S. Powzięto cały 
szereg uchwał jako wytycznych dla 
Rady Naczelnej PPS., która zbierze się 
dn. 3-g0 maja. 

tHoczyty | 

okru- 
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ECHA KRAJOWE 
Dilarność nauczycielsfwa 

Dziwnem może się wydać 
czytelnikowi, dlaczego chcę wyró 
ność nauczycielstwa od ofiarności 

   ni 

innych? 
Tak, istotnie jest« to dziwem i dlatego właś- 
nie wybrałem sobie ów temat. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż nauczy- 
ciel jako fachowiec jest u nas stanowczo żle 
uposażony. Otrzymuje on bowiem miesięcz- 
nie (samotny 10 kat.) zaledwie 219 zł, z 
czego około 5 zł. oddaje dobrowolnie na 
zrzeszenia zawodowe, słowem — : otrzymu- 
je na ręce 214 zł. co stanowi: za mało, aby 
żyć, za dużo zaś, aby umrze: 

Od sumy tej należy odjąć jeszcze „onaj- 
mniej 20 zł. na furmanki, które wydaj 
uczyciel miesięcznie na dojazd po pen 
konierencję urzędową, nie licząc oczy 
dojazdów na wypadek choroby i 
mu więc pozostaje — niecałe d 
tych! Lecz i ta „suma* nie jest 
własnością. Znam wielu nauczycieli, którzy z 
własnych funduszów opłacają nawet dzier- 
żawę za przechowanie szkolnego drzewa(!) 
sąsiadowi, gdyż gospodarz lokalu grzeszy 

przeciwko siódmemu przy 
? — Oj, nie, 

zmuszony j 
j miesięcznie na um 

go posłańca, który przynosi mu chociaż raz 
w tygodniu pocztę, musi wreszcie zakupić 
sporą dozę trucizny na myszy, pluskwy i in- 
ne pasożyty, które mu po ciężkiej pracy spać 
mie pozwałają; musi także za własne pienią- 
dze smarować podłogę szkolną t.zw. olejem 
pyłochłonnym, gdyż nie każda gmina poczu- 
wa się do obowiązku sanitarnego kiasy. Nie 
wspominam tu o częstych dość wypadkach, 
kiedy nauczyciel, dzięki swej ofiarności wpa 
da w liczne długi i naraża siebie potem na 
głodówkę. Weźmy tylko pod uwagę trzy naj 
pospolitsze wypadki: kupno szkolnych świa 
dectw radja lub „kina“ dla szkoły i „zagubie 
mia* książek przez ludność z bibijoteki szkol- 
nej — Wypadek pierwszy: niektórzy kiero- 
wnicy 
sowych nawet nie wspominam) gdzie liczba 

_ dzieci sięga do sześciuset i więcej — zakupi- 
„li za swe pieniądze na ub. półrocze tyleż 
świadectw po 13 gr. — co stanowi od 78 — 
100 zi. 

Rezultat jasny: Świadectwa rozdane w 
końcu stycznia, a w szkatułce nauczyciela 

$ Ss się do tej pory zaledwie parę zło- 
tych! Wypadek drugi: ludność ma wielką 0- 
chotę na radjo. Któż więc, jeśli nie nauczy 
«ciel zajmie się tą sprawą? Ludność zapew- 
nia, że na audycje będzie uczęszczała, że 
nastąpi dobrowolna składka į t.d. Nieszczęs- 
ny nauczyciel podpisuje weksle, (gdyż żaden 

s, RZ na to się nie godzi) instaluje ra- 
2 jo, z początku ludność się zbiera, lecz już 
“o miesiącu, właszie, wówczas kiedy trza pla 

cić ratę — przy nauczycielu ani jednej du- 
szy; Sapienti sat. Wypadek trzeci: wiadoma 
rzecz, że do czytania książek trzeba ludność 
zachęcać, namawiać, więc nie może być na- 
wet mowy o jakimś tam zastawie. Poż 
się więc książki niekiedy i drogie, po 12 i 
więcej złotych. Na zwrot tych książek trzeba 
czekać (mimo częstych upomnień) dość dłu- 
go wracają więc one po całych miesiącach, 
Oczywiście zabrudzone, bez okładek, z bra- 
kiem całych dziesiątków kart i kilku najciekaw 
szych ilustracyj. Nauczyciel załamuje ręce, 

" wzdycha, wzywa przez dzień winowajców, 
- |ecz gdzie tam! — nikt się nie zgłasza. A ileż 

to wypadków takich, że książki te giną bez 
śladu, a w pierwszym i drugim wypadku od- 
powiada nauczyciel ze skromnych swych po- 
borów? Najpraktyczniejsi nawet  pokutują 

7, często za te wypadki, bo trzeba mieć stale 
"na uwadze, że pracują oni wśród nieoświe- 

conego jeszcze ludu, a więc w najcięższych 
warunkach, Przejdźmy teraz do innej kate- 
gorji ofiar, ponoszonych przez nauczyciel- 
stwo. 

‹ __ Niema święta narodowego, by nie obesz- 
. ło się bez list i ofiar i innego rodzaju zbiórek 

     

    

    

   

  

     
     

  

        

  

   
   

niu... Czy to już 
rtelų iku, nauc 

  

    

   

        

   

   

    

    

     

sosnowych, jedyne na 

CZOLNA, 

"PRZEGLĄD SPORTOWY 
  

PIŁKA NOŻNA. 

" Podczas świąt ustała młocka ligo- 

| wa i sprowadzono cały szereg zagrani- 

_ cznych drużyn. W Poznaniu mistrz Pol 

ski Warta sprał grubych Szwabów z 
_ Berlina, we Lwowie Węgrzy sprali Po- 

_ goń i Hasmoneę, Cracovia zadokumen 

ŻAR jednym kornym rzutem swą 
wyższość nad Wiedeńczykami, wresz 

e w Warszawie Polonia wygrała i 
przegrała z żydami wiedeńskiemi. 

' Hakoah nie jest żadną extra klasą, 
ale przyjeżdża do Polski rok rocznie i 
awsze tłumy wokoło boiska. Tak też 
było i teraz — 6.000 orlich nosów ba- 
cznie śledziło każde poruszenie, każde 

_ drgnienie hakoahistów. 8 
„A oni nic nadzwyczajnego nie Wy- 

czyniali — ot jak to zwykle: kiwali do- 
„skonale, szybko dochodzili do piłki, nie 
źle kombinowali; strzału, przeboju, ©- 
ner ni za grosz. Przygniotą Polonię, 
ša ją 

ы 
KA 
     

    

    

    
   

     

     
    

      
    

        

11а się pod jej bramką *nic — tamci 
yrwą się raz, drugi, jeden piękny 
eg, Szybkie podanie, warjacki strzał 
- 1 gol siedzi. Pierwszego dnia Polo 

nja wygrała 431. 
_ Nazajutrz było gorzej. Śwęcone, bu 
leczki zrobiły swoje. Poloniści pomy- 

śleli, że nie warto się oszczędzać bo i 

Ё jatkiem, o dziwo, Ziem Wschodnich!) 
42 Cają się drogą listowną do nauczyci 

siedmiok lasowych szkół (0 mniejkla- , 

Uzdrowisko położone nad Niemnem w 

Kąpiele solankowe, borowinowe, kwasowęglowe. 

Przyrodolecznictwo, hydropatja, 
Kąpiele w Niemnie i kaskadowe w Rotniczaąnce. 

Sezgn trwa od 15 maja do 30 września 
Pohyt kuracjuszy urozmaleony przez wycieczki 

90 bliższych I dalszych okoliz. 

Ceny za kąpiele i karty kuracyjne obniżone. _y 

Aiks Aa i a k Ada bid tów 0850 Ba ała Jud dada 

Nauczyciel, wiedząc, iż wieśniak 
kupuje nawet własnemu dziecku najniezbęd- 
niejsze przybory piśmienne, wyjmuje z wła- 
snych głodowych funduszów ostatnie grosze 
wypisując dla pozoru na tych listach miej- 
scowe imiona i nazwiska i tak wysyła, jak- 
by w myśl przysłowia — mundus vult decipi 
— ergo decipiatur. (Świat chce być oszuka- 
nym, więc go oszukajmy). 

Każdy niemal nauczyciel jest c złonkiem 
Tow. Czerwonego Krzyża, następnie LOPP i 
wielu, wielu instytucyj dobroczynnych, kul- 
turalno = oświatowych etc. [a zresztą nie 

   

     

  

dać grosza ma Sprawy s e Subtelna 
dusza nauczyciela nie potr: y nawet od- 
mówić pomocy dla tych spraw. Weźmy cho    

  

ciażby taką sprawę: wszys 
mitety budowy kościołów w Polsce (z 

  

   
     ą o zakupienie cegiełki. Oto ż 

y przykład: leży przede mną 
otrzymany list z poc — pochodzący od 
komitetu budowy kościoła w Przytyku, die- 
cezji sandomiers , woj. Kieleckiego na któ 
ry w żaden sposób ofiary nie można odmó 
wić. List ten wyciska wprost łzy, list podpi- 
sany przez całe grono osób miejscowych, 
gdzie nie brak ani księdza, ani nauczyciela, 
ani ziemianina, ani lekarza, ani sędziego, ani 
aptekarza į t.d. i t.d. List ten kończy się ża— 

sną wprost prośbą: „Zaznaczamy jednak, 
że wolelibyśmy otrzymać w ostateczności 
nawet równoważnik listu poleconego niż 
zwrot". 

Któż więc mógiby nie przyjąć i nie u- 
względnić prośby komitetu budowy kościo 

ła, który dzięki ofiarności ludzi dobrej woli 
ma stanąć na miejscu drewnianego kościoła 
starego, gdzie, jak wiadomo z literatury — 
odbył się ślub autora „Trenów* Jana Kocha- 
nowskiego z Czarnolasu. 

Reasumując to wszystko dochodzimy do 
adczenia, iż nauczycielstwo polskie. 
st najgorzej sytuowane na świ 

nak do _ najofiarniejszych z ofiar 
w imię — „Bóg zapłać”. J. Hopko. 

  

    

  

   

  

  

  

    

      

ŚWIR. 

— Kursa dla dorosłych. W r. 
b. staranien: nauczycielstwa 7 kl. szk. 
powszechnej w Świrze, w listopadzie 
zostały zorganizowane  trzystopniowe 
kursa dla dorosłych. Prawie 50 osób 
młodzieży chętnie uczęszczało na na- 
ukę trzy razy tygodniowo. 

W dniu 9. 4. b. r. nastąpiło uro- 
czyste zakończenie powyższych kur- 
sów. Z pośród zaproszonych gości 
obecni byli księża miejscowi, wójt gm. 
Świrskiej, dr. B. Habdank iinni. Chór 
ludowy pod batutą p. Aleksandra Ko- 

: walewskiego wykonał szereg pieśni 
ludowych. Następnie po przemówie- 
niu miejscowego kierownika szkoły 
P. Т. Juchniewicza nastąpiło rozdanie 
świadectw z ukończenia powyższych 
kursów. Miejscowy. 

  

Przy zwapnieniu naczyń  krwionosnych, 
używając codziennie małą ilość naturalnej 
wody go „szkiej Franciszka AGS 
osiąga się łatwe wypróżnienie. ybitni 
profesorowie — kierownicy klinik chorób we 
wnętrznych nawet u ludzi z porażeniem po- 
łowy ciała osiągnęli za pomocą wody Fran- 
aiszka - Józefa doskonały skutek w funkcjach 
trawienia. Żądać w aptekach i drogerjach. 
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lasach 

Ziemiach Wschodnich. 

elektroterapja. 

PLAŻA, 

tak wygrają — no i popuścili sobie 
cugli. Gdy stracili kondycję fizyczną 
— ulec musieli lepszej technice. Ha- 
koah zwyciężył 2:0 ku niesłychanej ra- 
ddości widzów: jak oni grają; jak oni 
kiwają! słychać było mlaskanie — ха- 
chwytu. Gęsia i Nalewki rozeszły się 
przekonane, że Hakoah dlatego prze- 
grał pierwszego dnia, że chciał. Szczę- 
śliwi ludzie — tacy optymiści. 

Hakoah wziął 1500 dolarów za swą 
przejażdżkę. Zawodowcy — z czegoś 
żyć muszą. Polonja mimo to zarobiła 
parę złotych. 

TENTS. 

Nigdy jeszcze nie szykowano się u 
nas tak solidnie do puharu Davisa jak 
obecnie. |-go maja gramy z Rumunją 
która stoi mniej więcej na tym samym 
poziomie co my — patałachy. Od mie- 
siąca trener niemiecki H uhn ćwiczy na 
szych najlepszych. 

Przyjemnie patrzeć na jego grę: 
stoi na końcu placu i spokojniutko wy- 
syła piłki w przeciwległe rogi. Maszy- 
na nie człowiek — stale te same ude- 
rzenia, stale te same kanty. Rozkłada 
naszych mistrzów t.j. Stolarowa Ma- 
ksa,, Marszewskiego, Tłoczyńskiego i 
Warmińskiego jak sam chce. 6:2, 6:3, 
6:1 — oto normalny wynik, zależny 
od tego czy Huhn więcej się stara czy 

ЭОО МО 

Nowe plany Ghandiego 
BULSAR, 26. IV. Pat. w czasie zebrania w Szarwada Ghandi przedstawił nowe 

plany, dotyczące kampanii nieposłuszeństwa cywilnego, a obejmujące "między 

niechętnie zajęcie w ciągu kilku dni rządowych składów soli. 

innemi 

Liczba ofiar w Peshawar 

LAHORE, 26, IV. Pat. Według urzędowych danych, liczba ofiar ostatnich rozru- 
chów w Peshawar wynosi około 50 osób. 

Brytyjskie władze wojskowe opanowały całkowicie sytuację, 

  

uuwo piegł 
OQDO/ENIZNĘ, 
*WGEY JADE 
HRIATIZCZKĄ 

(dA KOTA 

  

Jik nacjonalista niemiecki prezydent sónatu W. M Gdańska 
określa cel wystawy gdańskiej w Wiedniu 

WIEDEŃ, 26. IV. Pat. Wczoraj w południe otwarta została w sali posied:eń 
sejmu austrjackiego wystawa gdańska, zorganizowana przez niemiecki instytut propa- 
gandy gdańskiej. 

Na otwarc'e przybył prezydent senatu dr. Sahm i sea. Kurowski, Ze względu 
jednak na prywatny charakter tej podróży nie zjawili się na dworcu žadii przedsta- 
wiciele rządu austrjackiego. 

Pierwszy przemawiał prezydent niemieckiego komitetu zagranicznego komisji 
generalnej Wann r, który wskazał 
trzech państw niemieckich, a mianowicie Niemiec, Austrii i 

ua symboliczne znaczenie wystawy jako syntezy 
Gdańska: Prezydent dr. 

Sahm w swem przemówieniu zaznaczył, że Gdańsk za pomocą wystawy chce zazna- 
czyć swą wolę do utrzymania kultury niemieckiej na wschodzie. 

Gzy słuszne zarzuty przeziwko Królowi Hiszpanii? 
HANDAYE, 26. Vi. Pat. Jak podaje agencja Havasa, osoby przybywające z Ma: 

drytu opowiadają. że przywódca socjalistów Goria Prietoz w czasie wygłoszonego 
odczytu uczynił koronę odpowiedzialoą zą dyktaturę, która, zdaniem mówcy, pozba- 
wiła naród jego praw. 

Prietoz apelował do partyj lewicowych. ażeby starały się wprowadzić ustrój re- 
publ kański, uciekając się w razie potrzeby do akcji rewolucyjnej. Prelegeat dowodził, 
że konieczne jest ukaranie osób odpowiedzialnych za dyktaturę, przyczem oskarżył 
szereg wybitaych osobistości, że osiągnęlo znaczne zyski dzięki wprowadzeniu mono 
polów 

Wreszcie Prietoz zaznaczył, że Hiszpanja nie pozwoli rządzić się ambasadorowi 
zast pującemu nieudolnych potomków króla. Odczyt Prietoza przerywano częstemi 
okrzykami: „Niech żyje republika“. 
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Wielki wybór wszelkich towarów 

ESEG LEA ka Da nana ba naio Lana ka E nana ob >|) 

ERRA 

: JÓZEF KŁODECKI ża 
(obok kościoła Św. Jana) 

Zawiadamia Sz. Kllentelę, że na nadchodzący sezon wiosenny 
poleca: 

Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 
KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE 

płótna bieliźniane, bieliznę damską I męską i pościelową 
WEŁNY NA SUKNIE i PŁASZCZE 
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GALANTERJA MĘSKA i DAMSKA 
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Olhrzymi pożar we bwowie 
LWÓW, 26, IV. Pat. Lwowski Ucząd Wojewódzki komunikuje: W nocy z 25 na 

26 bm. wybuchł pożar w śródmieściu m. Przeworska na strychu realności, 
cej się w sąsiedztwie rynku 

Znajdują 

Pożar rozszerzywszy się, zniszczył 13 domów murowanych w północnej stronie 
rynku oraz 30 innych zabudowań. 

Oglen zlokalizowano około 5:€j nad ranem przy pomocy miejsowej oraz oko- 
licznych straży pożarnych, oddział P. W., Strzelca i kompanji wojska. Szkód dotych- 
czas nie ustalono. Wynceszą one jednak w przybliżeniu okołe 300 tysięcy złotych 
Wszystkie spalone budynki były ubiezpieczone. Poszkodowanych jest 324 osoby, prze- 
ważnie z pośród ludności żydowskiej. 

Na miejsce pożaru wyjechał wojewoda lwowski Gołuchowski; naczelnik wy- 
działu bezpieczeństwa Rogowicz oraz naczelnik lwowskiej straży pożarnej. 

NSA YORKE OPEC NIK 21) DC 
№ Juž wkrėtce ukaže 516 arcy- 
[ dzieło dramatyczne stano- 

włące tryumi produkcji te- 
gorocznej z udziałem 

mniej. Nie chodzi nigdy da s**tki choć 
i przy niej jest świetny — zato mija 
innych bajecznie. Loth i Warmiński, 
najlepsi nasi siatkarze, są poprostu 
biedni — piłka zawsze im  mignie 
wzdłuż linji, zawsze jest niedosięga|- 
ua. Li AP tę: 8 

Niewiadomo czy wygramy z Rumu 
nami. Ale nie oberwiemy 0:5 jak do- 
tychczas stale bywało. Jakiś punkcik na 
pewno nam przypadnie w udziale 
może Stolarow w singlu, może obaj 
bracia w doublu, może wreszcie Tło- 
czyński, który wprawdzie gra jak sza- 
leniec, waląc ile sił, ale c zasami do- 
kazūje cudów. 

Oczywiście rozchodzi się tylko o 
moralny sukces; zwycięzca meczu Pol: 
ska — Rumunja gra ze zwycięzcą me- 
czu Amglja — Niemcy, a więc z mi- 
strzami, którzy będą darowywać conaj- 
wyżej parę gemów. Nie mamy szans 
zabrnięcia daleko w rozgrywkach puha 
rowych, ale w przeciwieństwie do po” 
przednich lat możemy sforsować cho- 
ciaż jedną rundę. 

BIEGI NAPRZEŁAJ. 

W każdym szanującym się mieście 
urządza się obecnie parę biegów t. zw. 
crossy. Bieżnie są jeszcze nieuporząd- 
kowane, pogoda nieodpowiednia, se 
zon nie w pełni — to też gania się po 

Ramona Nawarro” "7" 
filmie 

dźwiękowym 1 Anity Page 

wertepach: po piaskach, śŚcieżynkach 
lesaych i pagórkach, Kusociński przy” 
pomniał się sportowcom. Wygrał jeden 
cross w Warszawie, w tydzień potem 
startował 'w Katowicach i zdystanso- 
wał 270 zawodników, ostatnio zwycię 
żył w Łodzi. Organizatorzy i publicz- 
ność są uradowani gdy startuje Kuso- 
ciński — konkurenci są wściekli, bo 
— pierwsza nagroda się wściekła. Ka* 
żdy okrąg ma jakiegoś mistrza, jakie- 
goś domowego genjusza, który stale 
leje wszystkich i chodzi w 'aureoli nie- 
zwyciężoności. 

Niezwyciężony, bo nigdzie nie jeź 
dzi, nie wychyla nosa poza swe Kato- 
wice czy Łódź — a tu nawija się taki 
Kusociński i odstawia niepokońanego 
mistrza o 300 — 200 metrów. Wstyd 
przed znajomymi, żal za puharem, 
złość — poco tu się przypętał. 

Napsuł krwi Kusociński Marujkowi 
na Śląsku, Staroście w Łodzi. Okazał 
się absolutnie bezkonkurencyjnym. Za- 
pomniano nieco o nim, przyćmiła go 
sława Petkiewicza, teraz doszedł do 
formy i będzie groźnym dla Ameryka” 
nina. ё 

Amerykanin t.j. Petkiewicz nie star 
tuje wobec dyskwalifikacji. Łazi pełen 
swej wielkości, opowiada i pisze 
o swych sukcesach, zadziera nosa por 
wyżej drapacza newjorskiego. Narobił 
związkowi lekkoatletycznemu kłopotów 

„Skrzydlata Flota” 

® 

Tajemniczy prozes przed lwowskim sądem 
DLACZEGO DR. MAĆKÓWNA ZABIJA 

SWEGO NARZECZONEGO. 

Przed sądem przysięgłych we Lwowie 
toczy się od kilku dni sprawa, niesłychanie 
charakterystyczna dla stosunków powojen 
nych, panujących w wielkich miastach. „Bo- 
haterką“ tragicznego procesu jest kobieta — 
lekarz, która dosłownie własnemi rękami i 
własną pracą wyszedłszy z najuboż: 

      

ego DC 
środowiska zdobyła dzięki nadludzkiej pracy 

stopień naukowy i stanowisko. 
zczęście Maćkówny na drodze 

iejaki szewski, w któ- 
) ówna, jako stokilkoletnia 
panna zakochała się przed dziesięciu laty. 
Niemal od pierwszej chwili poznania Teli- 
szewskiego, młodzieńca o bardzo  przecięt- 
nych zdolnościach ; mniej niż skromnych 
aspiracjach, Maćkówna postanowiła „zrobić 
z niego człowieka”. I znowu dzięki niesłycha 
nej energji i wytrwałości, doprowadziła Mać- 
kówna do tego, że Teliszewski zdobył sto- 
pień doktora medycyny i stanowisko asysten 
ta w jednym z Iwowskich szpitali. 

   

  

lm lepiej układały się dzięki Maćkównie 
sprawy materjałne Teliszewskiego, tem głęb 
sze rysy zaczęły się zaznac w stosunku 
jego do narzeczonej. Zdobywszy stanowisko 
Teliszewski zaczął coraz gorzej traktować 
Maćkównę, która, nawiasem mówiąc. pode 
czas kilkoletniej nadludzkiej pracy nad ugrun 
towaniem karjery Teliszewskiego, zmieniła 
się bardzo pod względem zewnętrznym i 
postarzała, Teliszewski nie krył wzrastającej 
niechęci do Maćkówny, opowiadając o za” 
miarze wyjazdu na stałe zagranicę. 

Pewnego dnia podczas jednej z rozmów 
Maćkówna doprowadzona do stanu najwyż- 

    

szego zdenerwowania, wyciągnęła rewolwer 
* położyła Teliszewskiego trupem. 

CO MówI OSKARŻONA. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia zeznawa 
ła przez trzy godziny Maćkówna. Naogół 
nie obciąża ona zbytnio Teliszewskiego. Po 

isaniu historji narzeczonego, Maćkówna 
šia, że podczas ostatniej rozmowy, 

ski robił jej wyrzuty, dlaczego „nie 
e zgodzić na ślub z nim wbrew woli 

rodziców. 
Co do samego zabójstwa,  Maćkówna 

nie umie sobie zdać sprawy, w jaki sposób 
padł strzał, Usłyszawszy huk rewolweru, 
uciekła do domu, gdzie dopiero zdała sobie 
sprawę, że strzelała. W pierwszych godzi? 
nach nie wierzyła, że Teliszewski może być 

  

   
   

   

    

     

ciężko, śmiertelnie ranny. Rewolwer nosiła 
zawsze przy sobie, gdyż nieraz myślała o 
samobójstwie. 

Naogół zeznania Maćkówny są  niesły, 
chanie mglis się wrażenie, że ta ruina 
człowieka ż jakimś transie, nie umie i 
nie chce oświetlić ponurej zagadki, nie chce 
grzebać się w przeszłości, na której pieczęć 
położyła ierć. 

Gdy powód cywiiny zgłasza powódz- 
two w wysokości 1000 zł tytułem zwrotu ko- 
sztów pogrzebu, oskarżona oświadcza, że 
chce pieniądze te zapłacić, by mieć moralne 
prawo do opieki nad grobem narzeczonego. 

fPodczas czytania orzeczenia z oględzin 
zwłok Teliszewskiego, oskarżona dostała 
ataku nerwowego, tak, że musiano ją wypro 
wadzić z sali. 

Zainteresowanie pr 
kie, tembardziej, że: Mać 
kę nie idącą po linji obrony. 

    

   

    

   

    

    

em bardzo wiel. 
na obrała takty 

  

WYROK. 

LWÓW, 26.IV. PAT. Dziś o godz. 
14 zapadł wyfok w sprawie doktora 
medycyny Marji Maćkówny, oskaržo 
nej o zabójstwo swego narzeczonego 
doktoja medydyny Teliszewskiego. Po 
przemówieniu prokuratora, przedstawi 

ciela powództwa cywilnego i obrony, 
Sąd po wysłuchaniu opinji przysię 
głych, że zbrodnia została popełniona 
w afektacji, wydał wyrok uniewinnia 

Jacy. « 

„Bartenon” będzie wyposażony w elek-tryczne oświetlenie i centralne ogrzewanie 
(Z. K.) Partenon wyposażony w 

elektryczne oświetlenie, centralne ogrze 
wanie i podziemną salę; posiedzeń, 
urządzoną z całym możliwym komfor- 
tem obecnej doby, na taki luksus po- 
zwoliło sobie Nashville,. stolica stanu 
Tennessee w Ameryce. 

Na małem wzniesieniu, w jednym 
z parków pięknego tego miasta, od 
blisko dziesięciu lati prowadzone są 
prace, mające wiernie odtworzyć sław- 
ną świątynię z epoki Peryklesa, któ- 
rej n'estety tylko ruiny, są największą 
ozdobą Akropolu. 

Historja zapoczątkowania tej no: 
wożytnej żel.-betonowej rekonstrukcji 
starożytnej Świątyni jest niesłychanie 
ciekawa. 

Nashville jak każde szanujące się 
miasto amerykańskie, obchodziło w 
roku 1897 setaą rocznicę wcielenia 
Tennessee do Stanów Zjednoczonych 
Oczywiście, dla tem większego splen- 
doru jubileuszu, w Nashville odbyła 
się wówczas wystawa. Największą 
atrakcją tych” targów handlu i prze- 
mysłu był Partenon, nieudolna kopja 
greckiego, zbudowany z desek i wa- 
pna. Nietrwałość materjału budowla- 
nego, była przyczyną Szybkiej jego 
ruiny. Ale mieszkańcy Nashville, przy 
zwyczaili się już do Partenonu i chcie- 
li go mieś na stałe. W roku 1920 
zdecydowano dawną konstrukcję zbu- 
rzyć a na jej miejsce wznieść z żela- 
za i betonu wierną kopję Świątyni z 
Akropolu. 

Wysłano w tym celu_ kilku archi- 
tektów do Grecji, którzy na miejscu 
zrobili najdokładniejsze pomiary i pla 
ny budowy. Pracę ' rozpoczęto natych- 
miast po powrocie architektów do 
Ameryki, a obecnie są już one na 
ukończeniu. 

Co do zewnętrznego wyglądu bu- 
downiczowie nowoczesnego Parteno- 
nu mieli dosyć wskazówek, dzięki 
rozlicznym ornamentom i rzežbom 
rozmieszczonym po różnych muzeach 
całego Świata, brakujące części można 
było zrekonstruować z rysunków, Ja- 

В 
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w knie „HObLYWODD" B 

finansowych: przywiózł całą plikę ra- 
chunków (w dolarach!) i żąda zapłaty. 
Wysłano go na mocy umowy z pry- 
watnym managerem — umowa ta zo- 
stała zerwana — kto co pokrywa i ile? 
Wszystko jest niejasne. Amerykanie 
nie mają zwyczaju żądać, by robiono 
coś darmo. Petkiewicz Ściągał publicz- 
ność, która płaciła — organizatorzy ró- 
wnież płacili. Ale komu? Ale ile? Nie 
mówi się o tem głośno. Poczciwy о- 
piekun Weinthal, co do którego mieliś- 
my tyle słusznych uprzedzeń, zabawił 
wracając miesiąc na Rivierze — frajer 
ten co przyjeżdża z Ameryki bez gro- 
sza zarobku. Zresztą wyjechał on 
przed Petkiewiczem tak, iż nie rozwi- 
kła całej sytuacji. Zdaje się, że PZLA 
nie będzie zbyt. szczegółowo badać 
sprawozdań kasowych: Petkiewicz mu 
si przecie uchodzić za amatora! 

BOKS. 

Nasi bokserzy mieli jechać do Bu- 
dapesztu na czwórmecz z Węgrami, 
Austr jakami i Niemcami. Odwołany 
wyjazd w ostatniej chwili. Górny cho 
ry Arski i Majchrzycki mają nadwerężo 
ne pięści, Kazimierski ma egzamina, 
Seweryniak w wojsku więc bez formy, 
Konarzewski to, Forlański o. i tak 
jedno nieszczęście oboki drugiego. 

Amatorzy bokserzy są dumni — zna 

  

kóba Garre'a, datujących z przed ro- 
ku 1640, a wiec z epoki przed zbom- 
bardowaniem Greckiego Partenonu. 

Jednem słowem dzięki tym |wska- 
zówkom architektura zewnętrzna ame- 
rykańskiego Partenonu stała się wier- 
ną kopją greckiej Świątyni. Ale co do 
dekoracji wewnętrznych, nie mając 
żadnych wskazówek, trzeba ją było 
całkowicie samemu tworzyć, to też po- 
mimo usilnych starań, naśladowania 
architektów i artystów greckich, urzą- 
dzenia wewnętrzae grzeszą; moderniz* + 
mem. Na szczęście nawet Amerykanie 
nie odważyli się odtworzyć fsławnego 
posągu Pallas-Atene, ;ze złota i kości 
słoniowej, ; która ponad dwanaście 
metrów wznosiła swą dumną głowę, 
w epoce konsekracji Świątyni * staw- 
nych igrzysk Panateńskich w 438 ro- 
ku przed narodzeniem Chrystusa. 

| RAKANNANNNNA NENZNNUNZWENM 

nata wróżka Chitomantka 
Przepowiada przyszłość, Sprawy SĄ- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 

‚ 10-е] 40 7-те] wieczór. Adres: ul. 
| Młyaowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Lu aa ZRDRZOTOSWOZW ROZOWE 

POGOTOWIE RADJOWE 

Niedawno powstała w Polsce potężna i 
rozgałęziona organizacja pod nazwą „Pogo- 
towie radjowe Philipsa”, stworzona przez to 
przedsiębiorstwo. Nie bacząc na znaczne wy 
datki, związane z organizacją takiej placów 
ki, Polskie Zakłady Philips utworzyły wielką 
sieć rozrzuconych po całym kraju punktów, 
których obecnie istnieje 124, W Warszawie 
i w siedmiu oddziałach prowincjonalnych 
kierują Pogotowiem specjalni inżynierowie, 
których opiece podlegają poszczególne rejo-4 
ny. W ten sposób do najdalszego nawet za- 
kątka może dotrzeć wystannik Pogotowia Ra 
djowego. 

Ci fachowi wysłannicy - inspektorzy, re- 
krutujący się ze znanych miejscowych radjo- 
amatorów - techników, nie mają prawa zaj- 
mować się bezpośrednio sprzedażą.  Zada- 
niem ich jest wyłącznie udzielanie porad i fa 
chowej porady, o którą tak trudno nieraz w, 
mniejszych miejscowościach. 

  

  

Zrozumiałe jest że działalność tych  in- 
spektorów ma ogromne znaczenie dla roz- 
woju radjofonji w Polsce. Ta nowa organiza 
cja wyda niewątpliwie rezultaty niemniej im- 
ponujące od zorganizowanych przez Polskie 
Zakłady Philips ekspedycyj radjowych. 

na to prawda, temniemniej nie można 
lekceważyć sobie ich wyników. W krar 
jach gdzie zawodowych bokserów nie- 
ma zainteresowanie siłą rzeczy skiero 
wuje się na amatorów —. musimy za- 
tem się pilnować, by nasze Antki nie 
obrywały zanadto po pysku. 

Dziwna rzecz: w piłkarstwie choro- 
ba jednego, dwuch czy nawet ośmiu 
graczy nigdy nie jest przeszkodą w 
dojściu meczu do skutku—są inni nieco 
gorsi, równi albo ilepsi. Jest w czem 
wybierać. Zestawienie każdej repre- 
zentacji jest stale połączone z pewną 
niesprawiedliwością — pominęło się te 
go a tego choć nie gorszy od tamtego. 
Słusznie, ale gra 11 — uprawnionych 
ze względu na klasę jest Stale około 
30 więc ktoś musi pozostać na koszu. 
A w takim boksie, choć się bąka a, 
żywiołowym rozroście, o masach @м) 
czących — niema godnych zastępców. 
Ktoś chory i zaraz luka. 

Węgrzy będą wściekli na nas. Re- 
prezentacja Łodzi zasilona dwoma Ślą- 
zakami jedzie do Budapesztu. Oczywiś 
cie zareklamują tam tę paczkę, jako re- 
prezentację Polski i nabiją w butelkę. 
Na nic potem protesty i sprostowania. 
Zagranicą nikt się nie połapie co Pol 
ska, a co Łódź, co Sląsk. Karol. 
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Teatr miejski Z. Ą. S. P. na Pohulance 
W PONIEDZIALEK 28 KWIETNIA 1930 r. 

WYSTĄPI fenomenslny pianista o stawie wszechSwiatowej 

Mikotaj Ortow 

  

  

= TEATR MIEJSKI Z. A. 

Dekoracje: E. Sevarinówna i J. Krell. 

iEDZIELA 

21 Dziś W. słońca o g. 4 m. 17 

Teofila Z. słońca o g. 6 m 51 
jutro 

Pawła   
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U.S B. w Wilnie 

z dniń 26 — IV. 1930 r. 

nienie | - 
Rena 1305 

Temperatura | 110 
Grednia JE п° 

Temperatura najuydsza: + 159C. 

Temperaturx najalteza: 4 SPC. 

Opad w milimet ach" 0,5 

Wiatr 
przewa łaj 

Tendeacja baroraetryczna; wzrost 

Uwagi: pogodnie 

y j wiat północnc=ws hodni 

  

2 NABOŽENSTWA 

— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 

szego Sakramentu. Dnia 29 kwietnia w ko- 
ściele w Udziale przypada caiodzienna ado- 

racja Przenajświętszego Sakramentu, dnia 

30 kwietnia w kościele w Werejkach. 

URZĘDOWA 

— Konierencja Komitetu przyjęcia Pa- 

na Prezydenta Rzeczypospolitej. Wczoraj w 

„sobotę wieczorem odbyło się w małej sali 

konferencyjnej urzędu wojewódzkiego posie- 

dzenie prezydjum Obywatelskiego Komitetu 

Wykonawczego Przyjęcia Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej, na którem po omówieniu 

szczegółów programu pobytu Pana Prezy- 

denta na Wileńszczyźnie uchwalono dokoop 

tować do Komitetu Wykonawczego p. Ana- 

tola. Fryda, p. Saula Trockiego i p. senatora 

Izaaka Rubinsteina. Następnie Preżydjum Ko 

mitetu odbyło konferencję z przedstawiciela- 

mi organizacyj, biorących udział w przyjęciu 

Pana Prezydenta. Uchwalono posiedzenie 

plename Komitetu Wykonawczego odbyć 
dnia 5 maja o godz. 18.30. . 

— Pan wojewoda wylechai do Święcian 

27 b. m. w niedzielę rano p. wojewoda wi- 

łeński WĄ. Raczkiewicz wyjechał na inspek- 

cję do Święcian w towarzystwie naczelnika 

wydziału bezpieczeństwa p. Bruniewskiego i 
swego sekretarza osobistego p. Wendorffa. 
Powrót p. wojewody do Wilna nastąpi w 
poniedziałek rano. 

POCZTOWA 

— (y) Komunikacja telefoniczna Wilno 
Szwecla. Dyrekcja P. i T. komunikuje, że od 

25 kwietnia r. b. wprowadzona została ko- 

munikacja telefoniczna między Wilnem, Bia- 

tymstokiem i Lwowem a wszystkiemi urzę” 

dami w Szwecji. Opłata za 3-minutową roz 

mowę zwykłą wynosi od 10 fr. 60 c. do 

(% fr. a to w zależności od stref szwedzkich. 
Opłata za rozmowę ze Stokholmem wynosi 

12 fr. 40 c. 

— (y) Prymitywne stosunki pocztowe. 

Niemałem zmartwieniem dla szeregu firm 

handlowych jest w Wiłnie system roznosze- 

mia. poczty. Podczas gdy na całym świecie, 

we wszystkich większych miastach pocztę 

roznoszą od samego Tana, u nas listonosza 

Można oczekiwać dopiero około południa, co 
na w wielu wypadkach odbija się fatalnie 
w stanie interesów firmy zainteresowanej 

jaknajszybszem otrzymaniu listów. 

Konieczność usprawnienia działalności 
poczty jest oczywistą, a uzyskać ją można 
przez zwiększenie ilości listonoszy oraz flin- 
kojonarjuszy segregujących pocztę. Ё 

W Warszawie poczta roznoszona jest 6 
razy dziennie, a tymczasem w Wilnie listy 
doręczane są zaledwie dwa razy i to nie we 

właściwych godzinach — w zależności od 
miejsca położenia adresata i wysortowania 
listów. 

Listonosze roznoszący „expressy” nie 
mają nawet biletów do autobusów i wloką 
się noga za nogą, 

  

Od wtorku dnia 29 kwietnia 

PRZESTEPCY 
Wstrząsająca sztuka społeczńa w 3 aktach 

FERDYNANDA BRUCKNERA 

    

Bilety nabywać można dziś 11—9 w. bez przerwy w kasie teatru „Lutnia“- 

  

  

S. P. pa Pohulance 

Reżyserja: Dyr. Al. Zelwerowicz 

  

KRONIKA 
AKADEMICKA 

— Zarząd chóru akademickiego zawia- 
damia wszystkich członków oraz tych, któ. 
rzy jeszcze pragną się wciągnąć do chóru, 
że pierwsza poświąteczna próba odbędzie 
się normalnie dnia 29 b. m. o godz. 20 w 

Ognisku. ! 
Obecność wszystkich konieczna, ponie- 

wąż należy opracować materjał na Czwar- 
tek Akad. który odbędzie się 8-V staraniem 
chóru akademickiego. 

W III trymestrze próby będą się odby- 
wały jak zwykle, w Ognisku Akadem. we 
wtorki i piątki o godz. 20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie Stowarzyszenia Misyj Wew 
nętrznych (sekcji dla nawracania żydów) z 
odczytem p. Pistola pod tyt. „Rozwody i po” 
ligamja* zostało odłożone na dzień 7 maja. 

  

— Ogólne zebranie chrześcijańskich zw. 
zaw. pracpwników budowlanych odbędzie 
się w niedzielę 27 b. m. o godz. 1 po poł. w 
lokalu związku przy ul. Metropolitalnej 1. 

Ogólne zebranie chrześc. zw. zaw. pie- 
karzy odbędzie się w niedzielę 27 b. m. o 
odz. 9 rano w lokalu związku przy ul. 
etropolitalnej 1. 

Ogólne zebranie chrześc. związku zaw. 
murarzy i betoniarzy odbędzie się w niedzie 
ię 27 b. m. o godz. I p. p. w lokalu związku 
przy ul. Metropolitalnej 1. 

Ogólne zebranie chrześc. związku zaw. 
szewców odbędzie się w poniedziałek 28 b. 
m. o godz. 4 p. p. sekcji robotników o godz. 
4p.p. i sekoji chałupników o godz. 6 wiecz 
w sali przy ul. Metropolitalnej 1. 

BALE I ZABAWY. 

— Zabawa w ogrodzie poBernardyń- 
skim. W niedzielę 27 kwietnia odbędzie się 
w ogrodzie Bernardyńskim o godz. 17. zaba- 
wa, z której dochód przeznaczony jest na 
kolonje i obozy Chorągwi Harcerskiej Żeń- 
skiej. 

iw programie: tańce ludowe, śpiewy, 
monologi i pantominy. Bezpłatne _ rozloso- 
wanie smoczego skarbu, orkiestra. , 
Wrazie deszczu zabawa odbędzie się w „Świ 
cie“ Mala Pohulanka 4. 

RÓŻNE 

— (a) P w dniu 1 maja. Doszło 
do poronienia Powieści P.P.S i Bundem 
w Sprawie urządzenia wspólnego pochodu. 

WI dniu 1 maja członkowie obu tych 
organizacyj zbiorą się o godz. 11 przed łoka 
lem związków zawodowych przy ul. Kijow- 
skiej i ruszą pochodem do Pasażu przy ul. 
Ostrobramskiej, gdzie P.P.S. uda się do sali 
Miejskiej, zaś Bund do sali Palace w celu 
urządzenia obchodu. 

Następnie z przed Sali Miejskiej ruszy 
wspólny pochód ułicami: Wielką, Zamkową, 
Mickiewicza i Jagielońską w stronę Kijow= 
skiej, gdzie nastąpi rozwiązanie. 

Na czele pochodu kroczą pod sztandara 
mi władze P.P.S. i Bundu, T. U. R. i Okrę- 
gowej Komisji związków zawodowych. Dru. 
gi pochód chcą urządzić komuniści pod fir- 
mą P.P.S. Lewicy. Jeśli uzyskają zezwolenie 
zbiorą się w sali Krengla na ul. Ludwisar- 
skiej i przejdą przez Wiłeńską i Niemiecką 
pod Ratusz. 

— Konsulat Łotewski zawiadamia, 
w czwartek dn. 1 maja będzie n 
powodu rocznicy otwarcia Łotewskiej 
stytuanty. i 

    

— (k) Zarządzenie związku Wileńskiego >, 
Młodzńżży Poiskiej. Wszyst 
skiej winny urządzać uroczy 
ta 3 maja. Uroczystość ta ma 
fonie S$. M. P. į 

e St. Mł. Pol- 
obchód świę 

ta ma osiągnąć w 
. jeden ważny cel. Przywiązać 

śwych członków jeszcze mocniej do wła sne 
go państwa. Dlatego też zarządy doiożą 
wszelkich starań, by uroczystość ta w na. 
szej organizacji wypadła najokazalej. Stowa 
rzyszenia winny wziąć udział w ogólnych 
obchodach, jakie będą organizowane przez 
WA państwowe czy też specjalne komi- 
tety. r 

— Podziękowanie, Komenda Placu Wilno 
składa Dyrekcji kin: Hollywood, Heljos i 
Sport serdeczne podziękowanie, za urządze- 
nie bezpłatnych poranków dła żołnierzy gar- 
nizonu wileńskiego w dniu 20 i 21 kwietnia 
b. r. z okazji Świąt Wielkanocnych. 

ъ 

   

    

   

  

Krwawa kafastrofa pódczas ćwiczeń wojskowych 
Eksplozja granatu. —Oficer i czterech podoficerów ciężko 

=
 

4 

S. TP. 
rannych 

W ubiegły piątek w godzinach podwieczorowych na placu Broni w 

obrębie koszar I Brygady miał miejsce nieszczęśliwy wypadek podczas ćwi- 

czeń z granatami nowej konstrukcji. ? 

Zespół podoficerów 1 p. p. Leg. z porucznikiem Lutkiem na czele 

zaznajamiał się z konstrukcją tych granatów i wypróbowaniem takowych. 

W pewnym momencie jeden z podoficerów najprawdopodobniej potrącony 

przez kogoś upuścił granat tuż w pobliżu stojących powodując katastroię. 

Porucznik Lutek i podoficerowie nie mogli w czas coiaąc się, 

waż granaty tego rodzaju wybuchają 

ponie- 

natychmiast, 5 

Skutki eksplozji były straszne: Odłamki granatu rozszapały por. Lut- 

kowi nogi, jak również ciężko poraniły plutonowego Pedko i 

renckiego. 

Stojący cokolwiek dalej plutonowi Ulicki 1 Urbanowicz doznali 

kaprala Lo- 

nie: 

mniej ciężkich uszkodzeń lecz mniej niebezpiecznych jak pierwsi trzej, 

W chwilę po wypadku do rannych wezwano pogotowie wojskowe i 

po udzieleniu pierwszej pomocy przewieziono do szpitala na Antokolu w 

celu poddania operacji. 

Stan rannych jest ciężki. (c) 

Aresztowanie zbległego komunisty 
Przed kilku miesiącami zbiegł z Głębokiego sekretarz „Biał-ruskiego*, Ro- 

botniczo-Włościańskiego klubu poseiskiego 
komunistycznych działających na tamtejszym mężem zaufania organizacji 

terenie. 
W miejscowościaci w pobliżu 

agitację wywrotową, trudniąc się jednocześnie urządzaniem 
zebrań. 

Stefan Ignatowicz, który byt 

Głębokiego Ignatowicz uprawiał wyraźną 
nielegalnych 

Władze, wobec występnej działalności agitatora pociągnęły go do odpowie- 
dzialności, lecz Iguatowicz wiedząc, że 
kierunku. 

grozi mu gkara uciekł w niewiadomym 

Sędzono, że powędrował on do Rosji Sowieckiej. Dopiero przed paru dnia- 
mi policja w Słonimie dowiedziała się, że Ignatowicz 
gminy miżewskiej. 

ukrywa Się na terenie 

Wysłani na miejsce funkcjonarjusze policji zdołali odszukać zbiega i aresz- 
tować go. 

Ignatowicza pod silną eskortą odesłano do Wilna, gdzie z polecenia władz 
sądowych osadzono na Łukiszkach. (c) 

— Zwołennidy artykułów p. Dmow 
skiego w Wiinie. Czerwonym ołów 
kiem, niezgrabnemi kulasami stoi na 
ulicy Bakszta na jednym z domów na- 
pisane: „Precz z wojną przeciw 5.5.5. 
R.*, poniżej jakieś żydowskie litery, 
widać to samo powtórzone po żydow- 
sku. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś dwa 
przedstawienia. Po południu o 3.30 po ce- 

nach specjalnie zniżonych widowisko dla 

dzieci i młodzieży. Wystawioną zostanie e- 

iektowna baśń j. Warneckiego „Cudowny 
pierścień* w nowej maiowniczej szacie de- 
koracyjnej. Wieczorem o 8 ukaże się po raz 

ostatni w sezonie wywołująca wstrząsające 
wrażenie sensacyjna sztuka amerykańska 
„Broadway“. 

— „Przęstępry*. We wtorek premiera 
głośnej sztuki Bruknera „Przestępcy“. Przy- 

gotowania do wystawienia tej nowości scen 
europejskich odbywają się pod kierownict- 

wem reżyserskiem dyr. Zelwerowicza od dłu 

ższego czasu. Sztuka wywołała wielkie za- 

interesowanie. ё 

— Teatń miejski Lutnia. Ostatnie wyste- 
py szopki pplitycznej. Wobec wielkiego po- 
wodzenia warszawska szopka polityczna wy 
stawioną zostanie dziś dwukrotnie na przed- 
stawieniach popołudniowych o 3.30 i 5.30 pp. 
Pragnąc uprzystępnić oglądanie znanych po- 
staci w doskonałem satyrycznem ujęciu He- 
mara, Lechonia, Słonimskiego ; Tuwima ce- 
ny miejsc zniżone. Szopka polityczna ze 
względu na swą dowcipną i aktualną treść 
oraz świetne artystyczne wykonanie zyskała 
ogólne uznanie publiczności. Początek przed 
stawień o godz. 3.30 i 5.50 pp. Bilety po ce- 
nach zniżonych do nabycia w kasie zama- 
wiań od godz. 1 rano. 

   

— Dzisjejszy występ H. Ordonówny i K. 
Hanusza. 
tai 

Niezwykłe zainteresowanie wywo- 
występ ułubienicy publiczności H. Ordo- 

  

Jilnie w teatrze Lutnia czarując słuchaczy 
ykonaniem najnowszych piosenek i przebo- 

jów. Bogaty i urozmaicony program zawie- 
ra szereg ulubionych piosenek w oryginał- 
nem arty. em ujęciu w połączeniu z tań 

conaniu programu bierze udział 
artysta teatru „Morskie Oko“ 

świetny piosenkarz Karol Hanusz. — Акот- 

panjament objął Zygmunt Wiehler. Pozosta- 
łe bilety nabywać można dziś od 11 w cią- 
gu całego dnia. Początek 8.30. 

  

     

    

  

  

— Dzisiejszy rwcital fortepianowy Tama- 

    

   
na poranku w teatrze miej 

itna pianistka Tamara Bay, 
) ielki sukces artystyczny na 

koncertach w Zurychu i Berlinie. W” interpre 
tacji tej utalentowanej artystki usłyszymy 
Mendelsohna (variations serieuses), Brahmsa 
(capriccio), Liszta, Debussy, Szopena, Szu- 
mana (etudes symphoniues) i szereg innych 
Ceny miejsc zniżone. Bilety w kasie zama- 
wiań od 1ł rano. 

  

— jutrzejszy kongert Mikołala Orłowa. Ju 
tro czeka publiczność wileńską niezwykła 
uczta artystyczna. Wszechświatowej sławy 
pianista wirtuoz Mikołaj Orłow po tryumfach 
swoich zagranicą i'w Polsce wystąpi raz je- 
den tylko w Wilnie na koncercie, który się 
odbędzie w gmachu Teatru miejskiego na Po 
hulance. Fenomenalny ten pianista czarować 
będzie słuchaczy świetnem wykonaniem arcy 
dzieł muzycznych: Beethovena, Szopena, We 
bera, Liszta,, Czajkowskiego, Rachmaninowa 
Bałakirewa i in. Pozostałe bilety nabywać 
można w kasie zamawiań 11 — 9 w. bez 
przerwy. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Śpiewaj. błazen. 
Holly '00d — Broadway-Melody. 
śwłatowii — „12 djamóntów". 
Wanda — Miłość kozacka. 
Sport — Biali Indjanie, 
Piccadilly — Grzeszna miłość. 
Kino Miejskie — Tajemnice Wschodu. 

Szecherezada. 
Ognisko — Symionja zmysłów. 

WYPADKI 1 KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 
sie od. 25 do 26 b. m. zanotowano w Wilnie 
różnych wypadków ogółem 47. W tej licz- 
bie było: kradzieży 3, zakłóceń spokoju „pu- 
blicznego i nadużycia alkoholu 12, przekro- 
czeń administracyjnych 21. 

(c) Aresztowarfie zbiegłej żony. W 
jednym z zajazdów przy ul. Sadowej pod- 
czas kontroli gości, policja zatrzymała Jadwi 
gę Popławską, która przed miesiącem za na- 
mową kochanka Jana Traszakowskiego zbie 
gła od męża, mieszkającego we wsi Piekie- 
niszki, gminy Rudziskiej zabierając mu przy 
tem 500 zł. gotówką. Będąc ściganą  Po- 
pławska wraz z kochankiem mieszkańcem 
sąsiedniej wsi tułali się po mieści: ž do- 
piero w zaježdzie wpadli w rece policji. 

— (c) Požafy od piorunow. W miastecz 
ku Bielica od uderzenia pioruna powstał po- 
żar niszcząc stodołę mieszkańca miasteczka 
Konstantego Czajki. 

Również we wsi Falkowcach tej gminy 
od pioruna spłonęły zabudowania  jednegc, 
z tamtejszych chłopów. Ogień zniszczył 20 
pudów zboża, wóz i urządzenia rolnicze. 

— (c) Warjat w Sądzie. Wczoraj w 
dzień w westibulu sądów przy ul. Mickiewi- 
cza począł się awanturować jakiś osobnik, 
który w pewnym momencie rzucił się na 
posadzkę śmiejąc się i płacząc na zmianę 
wydając jakieś niesamowite jęki. 

Do obłąkanego wezwano lekarza i na- 
stępnie odwieziono do szpitala na obserwa- 

j Skąd przybył i jak się nazywa niewia- 
domo. 

‚ — (c) Skutki bójki, We wsi Nacisze 
gminy Jodzkiej powiatu Brasławskiego trzej 
bracia Puszkarowy wszczęli bójkę na noże 
z sąsiadami Janem i Grzegorzem Paraf iano- 
wymi i Janem Sołowjewym. W czasie bójki 
odnieśli ciężkie rany Sołowjew i Mojżesz 
Puszkarow. Inni odnieśli lżejsze. 

Zajście. wynikło z powodu nadużycia al- 
koholu na tle osobistem. 

— (c) Podgałenie. W folwarku Brecian- 
ka pod Horodecznem spłonęła stodoła i 90 
kop żyta, 60 kop jęczmienia, 1500 . pudów 
koniczyny, kilkadziesiąt pudów słomy, mło- 
zarnia, różne narzędzia rolnicze na ogólną 
sumę 26 tys. zł. 

Folwark jest własnością p. Łazarewicza. 
Zachodzi podejrzenie, że pożar powstał z po- 
wodu podpalenia. 

(c) „Potokarz*. Na rynku Łukiskim 
ujęto Libę Grynblat (żydowska 11) zawodo 
wą złodziejkę w chwili gdy usiłowała doko- 

  

    
   

  

    

  

% ожий — SLONCE 

© nocy — ARGENTA 
To porównanie narzuca się każdemu, 
kto część doby musi przepędząć 

przy sztucznem świetle. 
Dobre światło — to warunek zdrowia 
i dobrego nastroju, potrzebnego do 

pracy i rozrywki. 

TAKIEM ŚWIATŁEM JEST 

ŻARÓWKA 

PHILIPS ARGENTĄ 
DO ŻARÓWKI ARGENTA — ARMATURA PHILIPSA. 

WYRÓB KRAJOWY POLSKICH ZAKŁADÓW PHILIPS S. A. WARSZAWA — KAROLKOWA 36/44. 
  

wojskowym na Antokolu. 

Władysław Łęski 
ziemianin z Mińszczyzny zmarł nagle dnia 25 kwietnia 1930 r. 

w wieku lat 55. 
„ „Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kościele Św. Jakóba 

dnia 28 kwietnia o godz. 9.30, po którem nastąpi pogrzeb na cmentarzu 

Q czem zawiadamia RODZINA. 

  

Wszystkim, którzy, oddająó ostatną posługę, zaszczyciłi swą 
obecnością nabożeństwo żałobne po zmarłej 

г В- P. 

Minnie z Bernstejnėw Korngold į 
zbolałej zaś rodzinie złożyli wyrazy swego współczucia, składamy 
serdeczne PODZIĘKOWANIE. Zwłoki zgodnie z wolą Zmarlej zostały 
w piątek przewiezione do Warszawy i tam na cmentarzu starozakonnych 
pochowane będą. 

RODZINA. 

  

Wysokie odznaczenie węgierskie 
dla prof. Zdziechowskiego 

Na wniosek Węgierskiego Ministra Spraw Zagranicznych, p. Walko, 
Regent Królestwa Węgierskiego, adm. Horthy, nadał proi. Marjanowi Zdzie- 
chowskiemu komandorski Krzyż Zasługi z gwiazdą. Insygnja orderu wrę- 
czył w zastępstwie nieobecnego posła, radca poselstwa p. Balissy w dn. 
24 kwietnia. 

(AI WIDZA DZIE O IA TRENDNET ZY KIER 

z RADOSNA WIEŚĆ DLA GRZECZNYCH DZIECI. 
  

  

_ W, Teatrze na Pohulance w niedzielę 
27 kwietnia o godz. 3 min. 30 „Cudowny 
pieršcien“ J. Warneckiego. Bajka w 5 obra 

  

nać kradzieży wozowej na szkodę Jana Ma. 
ciekańca, mieszkańca wsi Gipiny, gminy mic 
kuńskiej. 

— (©) NY zgon. W Halach Miejskich 
zmarła nagle Helena Jaryst, zamieszkała we 
wsi Kuprjaniszki N. 24. Zgon nastąpił w 
chwili gdy Jaryst podeszła do jednego ze 
straganów w celu kupienia mięsa. Ustalono, 
że powodem zgonu była wada serca, na 
które Jaryst od dłuższego czasu cierpiała. 
Zwłoki zmarłej przewieziono do kostnicy 
przy szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Zatrzymanie dezerterów. Policja 
ujęła Wiktora Bagińskiego i Adama Binkie- 
wicza bez stałego miejsca zamieszkania, któ- 
rzy byli dezerterami 3 pułku lotniczego i 
ukrywali się na terenie miasta. Ponad to 
Binkiewicz jest oskarżony o kradzież umun.- 
durowania wojskowego. 

— (e) w z robotnikiem. Na sta- 
cji towarowej podczas wyładowywania towa 
rów z wagonów został przygnieciony spada. 
jącym workiem z mąką robotnik Antoni Klu- 
kowski zam. przy ul. Ponarskiej 61. Przy- 
gniecionego ze względu na jego stan odwie- 
ziono do szpitala żydowskiego. 

(c) Berek samobójca. Podczas bytno 
Ści u narzeczonej przy ul. Miłosiernej 2 Be. 
rek Fijałkow (Kwaszelna 5—4) poróżnił się 
0 coś ze swą wybraną. 

Kawaler chcąc udowodnić jak dalece 
przejął się słowami wypowiedzianemi pod 
jego adresem sięgnął po nóż i zadał sobie 
powierzchowną ranę w rękę, podnosząc przy 
tem krzyk na całe podwórko. 

Gdy przybył łekarz Berek chciał wmó- 
wić, że ledwie żyje i bardzo chciał by go 
qdtransportowano do szpitala. 

Stało się jednak inaczej, bowiem Fijat- 
kowa zostawiono na miejscu jedynie nałożo- 
no opatrunek. 

— (c) Tajne gorzelnictwo kwitnie. We 
wsi Grudziszki gminy łużeckiej (Głębokie) u 
Wiktora jakobczonka wykryto gorzelnię. 

U mieszkańca wsi Kłoczkowo gm. bienic- 
kiej Jermakowicza Tadeusza ujawniono taj. 
ną gorzelnię. Całkowity komplet  gorzelni- 
czych urządzeń odebrano. We wsi Dorochy 
gminy gródeckiej odebrano aparat gorzelni- 
czy z wypędzoną samogonką u Sokolowic- 
kich Alksandra i Mikołaja. We wsi Kozłow- 
szczyzna gm. Kraśnińskiej w lesie wykryto 
aparat gorzelnic zy z całkowitem  urządze- 
niem oraz 2 beczki bragi przygotowanej z 
żyta do pędzenia wódki. Winę udowodniono 
Bohdanowi Teodorowi zam. we wsi Bojare 
gm. Kraśne. 

— (c) Duży pożar. We wsi Hołodnica 
gm. Wiszniewskiej na szkodę Pompura Mi- 
chała i 8 innych spaliły się różne zabudowa” 
nia oraz ruchomości gospodarcze. Straty 
wynoszą przeszło 75 tys. zł. 

— (c) Pożary. We wsi Łazawce, gm. 
kołowickiej na szkodę Kisiel Anny spalił się 
dom mieszkalny i warzywnia. Straty 1700 zł. 
Przyczyna wadliwa budtowa komina. 

Również we wsi Bojary, gm. miadziol. 
skiej na szkodę Machnisa Tomasza i Astaje- 
życa Timofieja spaliły się 2 chlewy į stodo- 
ła, prawdopodobnie z powodu nieostrożne- 
go obchodzenia się z ogniem. Straty 12.000 
złotych. 

We wsi Berlukach, gm. kobylnickiej wsku 
tek uderzenia pioruna . spaliła się stodoła 
Worsy lgnacego. Straty wynoszą 3000 zł. 

— (c) Okradzenie restauracji. Mieszka- 
niec Wiłkołapy Rudnicki Edward, właściciel 
restauracji zameldował, że między godz. 20 
a 21 w czasie jego nieobecności nieznani 
sprawcy za pomocą wyjęcia szyby w oknie 
dostali się do restauracji skąd z szuflady 
niezamkniętego biurka skradli 945 zł. gotów 
ką oraz 2 butelki wódki. Wszczęte natych- 
miast dochodzenie nasuwa przypuszczenie, 
że powyższą kradzież Rudnicki symułuje. Do 
chodzenie trwa, 

zach. Na fotografji: Zabawa na dworze kró- - 
la Dobrowira (akt I). 

  

Ma srebrnym ekranie 
  

„Špiewający blazen“ w Heljosie 

Więc znowu mamy w „Heljosie“ džwię+ | 
kowiec, tym razem jednak zagraniczny,'ma- | 
ło, zamorski, amerykański, Stałe już tak 
mą byč odtąd. że niemych filmów oglądać 
w tem kinie nie będziemy. 

Kto chce „Wielkiego Niemowę* jeszcze 
niemym obejrzeć, miech gdzieindziej idzie, | 
do kina Miejskiego, do Wandy, czy gdzie 
chce, w Hollywood, w Heljosie juž go 
nie zobaczy. I niech śpieszy się ten a к 
nowatorstwa, bo i tam przecie seka 
długo nie będą. jak „talkiesy“ to tal- 
kiesy". ; 

Mówmy jednzk o „Błaźnie*l я 
Muszę zacz4č 04 uwagi, że gdyby film 

ten był niemy, napewnoby większe wra- 
żenie robił. Tak, „dzwięki* wiele temu wra- 
żeniu ujmują. 

Treść „Spiewającego błazna*—to prze: 
ratliwie smuteą historja męta, jakich mało, 
przeżywającego to; co wielu, wielu mężów 
niestety przeżywa z racji żon, 

Ujęte jest to bardzo realistycznie, bar* 
dzo rzewnie i przyznać trzeba, miejscami 
wzruszająco. 
‚ — Jest jednak w życiu A Stone jeden 
jaśniejszy promień, który słusznie „sło- 
neczkiem* nazwano — to to maleństwa 
wdzięczne i kochane, a tak do ojca przy- е 
wiązane. jego syneczek malutki, nad wiek 
rozumny i jakżeź miły. 

Powiadam „jeden 
bo istotnie tek jest, bo istotnie, mimo ca. 
łej wesołości Ala, i tego co go otacza, jest 
w gruncie rzeczy w rim samym smutno 
bardzo, że go tylko już w końcu „słone- 
czko jego rozweselić może. 

Trudno jest cytować treść ekranu do- 
kładnie. Treść ta — to szereg przeżyć 
So bohatera, przeżyć trudnych do 
opisu. 

Nie kwapię się o to. Chcę tylko za” 
znaczyć, że „Błazen* tak jest skrojony, że 
całość treści sprowadza do  tychłprzeżyć 
właśnie, przeżyć, które dają dośc mało 
Aon р н 5 

je się na modne efekty dźwięko 
bije się ną efekt głosu  Jolsona, a 
ile sączić można z tego, co się słyszy, jest 
naprawdę wspaniałym, dodaje się Alowi 

tę: wspaniałego partnera i.. to wszy 
stko. 

Z „dźwiękami" jest gorzej, dźwięki wy: | 
chodzą słabo. Smutne zwierzenia Ala wy- 
flądają. jak ryk jakiś nieludzki (co oczy- 
wiście wrażenie daje „fatalne) a djalogi po“ 
dobne są do bąkania £ nie mówiąc zjuż 
tem, że są niezrozumiałe dla naszej publ 
czuości, nie pozwalają na odtwarzanie fine- 
zji, dykcji i modulacji głosu. 

Są oczywiście f agmenty nawet dźwię- 
kowo doskonałe, ale jest tego mało i 
ególnie da się powiedzieć, że trzeba na 
udoskonalenie „talkiesów* czekać, tymcza= 
żem ich nie pokazując. : 

Zdjęcia widzieliśmy już lepsze. 
ы Omega       Aš 

Ważne tla rolników 
sznury, szpagat, pakule, wojłok 
budowlany i rymarski do nabycia: 

UL. RUDNICKA Nr 29 

N Wajsbrod 
SOLIDNE POSTĘPOWANIE. 
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jaśniejszy promień", 
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Wiosenne wyścigi konne 
Wil. T-wo Hodowli Koni i 

Sportu Konnego organizuje w okresie wy 
Tegoroczny sezon wyścigów wiosen- 

nych obejmujący, jak już o tem pisaliśmy, 
osiem dni — od 11 maja do 1 czerwca — 
zapowiada się b. ciekawie. 

Mimo gstosunkowo jeszcze ' odległego 
terminu rozpoczęcia gonitw zapisano juź 
63 konie, z których większość przybyła 
już do Wilna i trenuje» 

Z pośród szeregu stajen, których ko- 
nie będą biegały na n:szym torze należy 
wymienić następujące: płk Karatiejewa — 
6 koni, rim. Cierpickiego — 3, ppłk. Fale- 
wicza 25 p, uł. — 3, KOP — 5, 1 p. uł. 
Krechowieckich -— 6, kpt. Aatrosow, 7 D 
AK — 2, kpt. Bylczyński 7 DAK — 3, 
19 PAP — 2, por. Donner 26 p. uł, — 5, 
p. Waciaw Daszewski -- 10, por. Kwiecin- 
ski — 5 oraz szereg koni poszczególnych 
ofic: 4 p. uł., 13 p. uł. mjr. Ważyńskiego 6 

Pozatem spodziewany jest udział sta- 
jen: rtm. Dowgiałło i por. Juścińskiego, 
9 p. Strzelców Konnzch i innych. 

O poziomie gonitw mogą świadczyć 
nazwy czołowych koni przeszkodowych w 
Polsce jak: Lapis Lazuri, Jazzband, Boston, 
Bajeczną, Magnat. 

Popierania 

Ścigów szereg ciekawych imprez  sporto: 
wych, jak: 11 maja — konkurs  hippiczny, 
15 maja — konkurz hippiczny  podofice 
rów 3 Sam. Bryg. Kaw., 25 maja —konkurs 
hippiczny parami (po raz pierwszy w Wii- 
mie), 29 maja - bieg myśliwski. 

W celu podniesienia hodowli koni 
wśród włościaństwa zorganizowane zostaną 
trzy gonitwy włościańskie z nagrodami 400 
zł. każda dla właścicieli gospodarstw rot 
nych poniżej 50 ha. 

Clou zainteresowanią szerokich rzesz 
zwolenników wyścigów wogóle, a totaliza 
tora w szczególe będzie gonitwa Ioteryjna 
—impreza ciesząca się zawsze ogromnem 
powodzeniem Będziemy mieli znów okazję 
stać się znów (za 5zł) właścicielami kania 
wyścigowego, a przynajmniej przeżyć moc 
emocji w trakcie rozlosowywania bi- 
letėw. 

Wszystkie te atrakcje plus przepiękne 
położenie toru wyścigowego ściągną za- 
pewne do Pośpirszki „całe Wilno”, zresztą 
jak iw latach ubiegłych. Byle by pogoda 
dopisała, ty) 

Z SĄDÓW 
WESELE W GIERAJCACH. 

i. Gieraj ‚ Н 
by 
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nie wiele 
cznych za- 

1 ku temu, 
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pito sob erwie międz 
cami w dzono na dziedziniec aby z 
pnąć żego pow i 
ciągnięciem smyczka ciągnięci: 1 
tanczyč do upadlego. 

Przyszło kilku obcych chłopców, co nie 
podobało si iejscowemu  Adonisowi  Ja- 
nowi Łuż, podchmielonemu dokumen- 
tnie. Nie mówiąc intruzom ani słowa wzi 
on łopatkę żelazną i zaczaiwszy się w sieni 
uderzy! nią kilka razy w głowę Bronisława 
Miszkinisa. Zobaczyła to jedna z kobiet, na- 
robiła wrzasku, jednak alarm ten okazał się 
spóźnionym — Miszkinis leżał na ziemi bro- 
cząc obficie krwią. Po kilku dniach zmarł w 
szpitalu nie odzyskując przytomności. 

Łużys stanął wczoraj przed Sądem Okrę 
gowym. Nie wypierał się on winy, usiłował 
iylko osłabić swoją winę twierdzeniem, że 
jył pijany. 

Badany w charakterze biegłego dr. |. 
Sumorok oświadczył sądowi, że jakkolwiek 
uderzenia spowodowały zapalenie opon 'móz 
gowych, to jednak śmierć nastąpiła głównie 
wskutek wadliwości w przeprowadzeniu ope 
acji (trepanacji czaszki). 

Oświadczenie to dało obrońcy oskarżo- 
nego mec. Fotwenowi możność domagania 
się zmiany kwalifikacji czynu i zastosowania 
części Il art. 468 K.K. (ciężkie uszkodzenie 
ciała). 

Sąd, któremu przewodniczył sędzia Sien 
ił się do tego i skazał Łuży 

sa za zadanie ciężkiego uszkodzenia ciała 
ma 4 lata więzienia zamieniającego dom po- 
prawy. 

"Tak zakończyła się jedna z wielu awan 
iur wszczętych ma weselu pod  zgubnym 
wpływem alkoholu. (y) 

EEN A R 

„AM, 
RADJO 

Niedziela, da. 27 kwietnia 1930 r. 

9.30 Tr. Otwarcia Międzynarodowych Tar 
gów w Poznaniu. й 

10.15. Tr. Nabożeństwa z Poznania. 
11.58. — 15.00 Tr. z Warsz. Sygnał cza” 

su, kom. meteorologiczny, koncert symfoni- 
czny i odczyty rolnicze. - . 

15.00 — 15.20 Odczyt rolniczy dla Wi 
leńszczyzny „Sezonowe prace w pasiece” od- 
czyt wygłosi p. Żukowski. HERE. 

16.45 — 17.10 „O inteligencji dzieci“ od=- 

czyt organ. przez Kur. Okr. Szk. Wil. wygł. 

dr. J. Hurynowiczówna. e 
1710 — 1740 Podwieczorek dla dzieci 

organ. przez Rozgłośnię Wileńską wraz z i. 

„Philips” w Wilnie, prowadzony przez ciocię 
Halę. Tranm. z Salonu Philipsa. 

17.40 — 19.00 Koncert popularny z War- 

szawy. 
19.00 — 19.25 „Kukułka Wileńska” mó- 

wwiony tygodnik humorystyczny. | 

19.25 — 19.40 — 47-ma lekcja 
niemieckiego. dr. Wł. Jacobi. SPA 

19.40 — 20.00: Program na poniedziałek, 

"ozmaitości i nał czasu. 
: Koncert z Warszawy. . 

15: Słuchowisko z Krakowa. 
) Komunikaty i muzyka ta” 
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Poniedziałek, dn. 28 kwietaia 1930 r. 

1.58. — 12.05. Sygnał czasu z Warsz. 
2.05 — 13.10 Poranek muzyki popułar- 

dej w wyk. Ork. Polskiego Radja. | 

13.10 — „13.20 Kom . meteorologiczny z 

Warsz. 
15.15 — 16.00 Tr. z Warszawy. Odczyty 

"la maturzystów. = 
16.10 — 16.15 Program dzienny. 

1 
1 

  

16.15 — 17.00 Muzyka taneczna z płyt 
gramofon. Ža 

1700 — 17.15. Kom. Akademickiego Ko 
Ja Misyjnego. : 

17.15 — 17.40 Kronika žycia 
w prow. Wróżka Dzieciolubka. : 

17.40 — 18.05 „O romantyzmie francu- 

skim i polskim* odczyt wygł. Helena Romer 
()chenkowska. 

18.05 — 18.50 Recital Wilhelma Backhau- 
sa. Audycja z płyt gramofonowych. 

18.50 — 19.25. Aud. В cka „Wianek“ 
zradjofon. fragment z po ci Sigridy Un- 
dset p.t. „Krystyna Córka Lawranna* w wyk 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

19.25 — 20.05 Program na wtorek, sy- 
umał czasu i rozmaitości. 

20.05 — 20.30 „Zbrodnia i 
wygł. prof. St. Glezer. 

ы . z Warsz. Koncert mię 
Viednia, komunikaty i mu- 

młodzieży 

    

kara“ odczyt 

      
     

dzyn arodo 
zyka tane 

      

    

  

PLANÓW 

      

  

Peszakujemy žkupna (większego 
placu do 2 ha pod ogród warzywny 
w okolicy ul  Połockiej, Zarzeczą 
lub ul. Sapieżyńskiej. Ajercja „Pol- 
kres*, Wilno, Królewska 3, tel. 17-80 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

Z dnia 26 kwietnia 

  

1930 r. 

Waiuty i dewizy: 

      

    

8.87. Gdańsk 
Holandja 359— 

    

      
y i pėl — 43 

Nowy York 8. — 8. 
‚ 34,08 i pół — c) 

Praga 26,41 i pół — 26.48 5. Szwaj 
carja 172.88 — 173.31 — Wiedeń 

  

125,72 — 126.03 — 12541 Włochy 46.74 i 
pół — 46.36 — 46.63. Berlin w obr. prywat- 
nych 212.89. 

Papiery procentowe: 

  

życzka inwestycyjna 121. Premjowa 
dolarowa 75. 5 proc. konwersyjna 55. 7 proc. 
stabilizacyjna 102. 8 proc. L. Z. Banku Gosp. 
Krajowego i Banku Rolnego, obl. B. G. K. 
te same 7 proc. 83.23. 8 proc. obl. B. G. K. 
budowlane 93. 7 proc. L. Z. ziemskie dolar: - 
we 75. 4 i pół proc. ziemskie 55.50 — 56. 
8 proc. ziemskie 76.50. 4 i pół proc. warszaw 
skie 56.50 — 57.25. 5 proc. warszawskie 
76.65 76.50. 8 proc. Częstochowy 67. 10 
proe. Lublina 81.75. 8 proc. zi 70.50. 
6 proc. obi. poż. konw. m. Warszawy 57.50, 

    

    

A'K cje: 

, Bank Handlowy w -Warsz. 118. B. F i 
ski 173 — 172.50 — 172.75. Zachodni 80. 
Częstocice 28. Cukier 30.50 — 31. Firley 34 
Węgiel 47.50. Cegielski 47. Modrzejów 0.50. 
Parowozy 20.50. Starachowice 18.75 — 19. 

  

JEŚLI NIE CHCESZ MOJEJ ZGUBY, 
KROKODYLA KUP MI LUBY... 

Nie wiedział, nie przypuszczał stary 
czciwy Fredro, danie figlarnej Klary 
narzeczony przy jej w podarunku 
kodyla, będzie żądaniem proroczem. 

Dzisiaj Ałbin nie potrzebowałby 
wać fontanny iez, sł c tak niezw. 
danie. Odpowiedział zapewne z 
chem: 

— (Cieszę się kochanie, że wiesz, co jest 
najmodniejszym prezentem. Natychmiast ja- 
dę po krokodyla. 

I pojechałby do Kalifornii. 
Tam bowiem, w tym kraju 

możliwości zna y niezlicz 
zajmujący 
kodyli na sprzed 
wierają do 12 
gatunku. Kroko 
rozmaitszych 
stkiem 

      

         
by 

  

        
    

    

    

  

   

   

    

  
damskie, torebki, pan 
to moda nowa. Jeszce ą 
go stulecia używano s aligatorów na 
siodła ; buty, w roku 1870 skóra krokodyla 
była równie, a może jeszcze bardziej modna, 
niż obecnie w roku 1930, w latach 1890—91 
wypracowano w samej Kalifornii 2 i pół mi- 
ljona skór krokodylich. 

Obecnie jednak, nie miafby sentyment. 
ny Albin kłopotu nawet z nabyciem dla 
chanej żywego krokodyla. 

Jest to bowiem naj 
pamiątki podróżniczej, kt 
farmy nabywają sobie po: 

W mieście Jackonsville istnieje 12 skle- 
pów Sp cych wyłącznie małe aligator 
ki na p ątkę, a w i8 sklepach moż 
nabyć obok innych pamiątkowych tow 

sza Klara powinna byłaby + 
do Albina: 

J nie chcesz mojej zguby 
Jedź do Jackonville mój luby... 

         
  

        

  

   

  

   

   

  

    

  

   

    

    

Osłoszenie. 
Niniejszem podaję do wiadomości, że 

w dniu 13 maja r. b. o godz. 11 rano od- 

będzie się sprzedaż z licytacji 5 koni po- 

licyjnych, jako zbędnych w policji. 

Licytacja odbędzie się w Wilnie na 
rynku końskim przy ul. Ponarskiej. 

Bliższych informacyj udziela Komenda 
- powiatu Wileńsko-Trockiego w Wilnie. 

$tenośralistkte | 
maszynistka 

Polsko-niemiecka na wyjazd 

potrzebna 
į Zgłoszenia osobiste z ofertami w g.5:6 

UL. GDAŃSKA 6 m. 1. 

El asin ss Tiu 

  

KTO MA WLASNE DZIECI, TEN 
NIE. MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO» 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

SPOTKANIE o PUHAR DAVISA w POLSCE 

w BIEŻĄCYM ROKU zostanie rozegrane piłkami DUNLOP. 
  

Piłki tennisowe 

I 

języka : 
DUNLOP 1930 r. 

/ oraz OBUWIE TENNISOWE 

SA DO NABYCIA W FIRMIE 

Wilno, ul. Wielka 17, 
Dom Sportowy CH» DIRCE tel. 10-46. 

ТЕБ ОГАНЕ 1 С 1А 9 2 ЕЛОБ ВБ МА НА Е 2 Е В ЗО СА Р М 

W každem biurze 
powinna być używaną 
aajlepsza amerykańska 

MASZYNA DO PISANIA 

„UNDERWOOD“ 
a takže szwedzka 

MASZYNA DO LICZENIA 

„ORIGINAL - ODHNER* 
„i angielski powillacz „ELLAMS'a“ 

  

Cenniki na żądanie. 

l Rp. G GERLACH Warszawa, Ulita Owtolińskih M 4. 
—:-  bgentury w większych miastach. — — 

..'.Ы….П..'Ё‘#’ЩЯ BET KUNG WRAK WZA MGR L BASU ААН 2 77 055 
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B % 6 @# Żądajcie we wszystkich aptekach i skła- 
85 A A*š dachaptecznych jedynie: 

‚ rzeciw KARALUCHOM | 
Tanatol ” i PRUSAKOM 
Orwim przeciw MYSZOM i SZCZUROM 

Mogii przeciw PLUSKWOM ой 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. W użyciu od 1911 r. 

Lab. Chem. Kosm. ). SROCZYŃSKI i S:ka, Warszawa, Elektoralna 21 
  

  

kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qstróbramska 5. 

Od ania 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany Gigantyczny film na tle przygód 
Tysiąca i jednej Nocy p. t. 

Tajemnice Wschodu um» 
Najwspanialszy obraz światal Bujna wyobraźnia wschodu w połączeniu z współczesną techniką 
kinematograficzną. Aktów 12. W rolach głównych: Mikołaj 
Albani, Agnes Peterson Mozżuchinowa, 

Kolin, Iwan Petrowicz, 
> Dita Parlo. Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna 

ilustracja muzyczną. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów Od g. 4-ej. 
program: „KAROL XII". 

Marcella 

Następny 

  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS 

W roli 

Rh. 
Olšni was 
Orkiestra     tytułowej: 

JGLSOR 
film, jakiego dotychczas 
symfoniczna 

skłąda się ze 120 osób. 
nabyw: biletów i przyb. na poczatki seansów о Я. 4. 6. 8 1 10 м. 

Niezrównany Mistrz piešti, 
ze swym partnerem 

wzruszającym 
nie widzieliście! 

Iwan Mozżuchin uprasza sią Sz. 

Pierwsze prawdziwie rewelacyjne arcydzieło ŚPIEWNO-DŹWIĘKOWE, o którem mówi cały świat 

„Spiewający Błazen” 
bożyszcze tłumów wszechświatowej 

Słonsczkiem (Sonny Boy). 
Nad program: 1) Rewelacyjny dodatek. 

w Warszawie! W celu uniknięcia natłoku 
Publiczność O wczešn, 

sławy   
  

Dźwiękowe kino) 
„KOLLYWODD" 

Mickiewicza 22, 

Aparaty amerykań" 
skiej światowej sła- 
му „PACENT“. 
Ceny zniżone: 

Parter od 1.20 zł. 
— 

Ostatni dzieńl Drugi 100 proc. dźwiękowy śpiewno-mówiący wszechświatowej sławy film 

BROADWAY MELODY 
(Trubadur z New-Jorku). Popularna operetka. Niebywały przepych wystawy, wspaniały balet, 
wzrokowych i słuchowych, niewidziane dotąd sceny w kolorach naturalaych. W rolach głównych: 
PACE, BESSIE LOVE i CHARLES KING. Nad program: słynny śpiewak GEORGE DEWEY z Waszyngtonu 

[wykona popularną piosenkę Scenny Bay. Początek zeanzów: 4, 6, 8i 10.25. 

dużo atrakcji 
ANITA 

  

POLSKIE KINO 

„Wan da“ 

Dziś najwspanialsze arcydzieło 
podług powieści Hr. LWA TOŁSTOJA RIŁOŚĆ KCZAKA “<... 
  

  

Wielka 30. Monumentalny epokowy dramat w 12 aktach. W rol. gł. JOHN GILBERT i Renće Adorće. 
Tel. 14-81. Uwaga! Podczas seansów przyjmuje udział pełny komplet orkiestry balalajek i mandolin 

Kino Kol. i Dziś i dni następnych jeden z najlepszych filmów doby A Maki sezonu! 
OGNISKO" į ė ielki dramat erotyczny w 12 

: »» ФУ ТРОН ZĄAYSLOW““ 
(obok dworca 

Ul. Kolejowa Nr 19 ; 

kolejowego). 

ROG BRAGUWOKA (OO ECHAR MD. RUGE WAM PZDR GEGA ? 

PIANINA | FORTEPIANY 
b światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma 

nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
P PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS, 

SOMMERFELD etc. 

К Dąbrowska ali Niemiaska 3, m. 6, 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

ls BAA BABA BENT UL KA LKR VL LOS BAN BA 

  

Tylko 9950 zł. kosztuje obecnie 

6 tylidrowy Phaeton Cheviolet 
Korzystajcie z chwiiowej reklamowej zniżki 

PRZEDSTAWICIELSTWO: 

„AUTQ- GARĄŻE* 
Wileńska 26. Tel. 13-61. 

6 pokoi luksusowe 
słoneczne ze wszy- 
stkiemi  nowoczesm 
wygod. do wynajęcia 
przy ul. Tom. Zana, 
5—3. o  warunkach 
dow. przy ul. Wileń- 
skiej 17- 9. 
    

wane Z używalnością 
łazienki, można jg z 

się dla samotnych. 
Portowa 23 m. 24, 

| LETRISKA | 
  

Duży wybór różnych używanych samochodów w do- 
stanie na dogodnych warunkach. : skonalym 

  

    

  

Uwadze gospodyń! SBAAGEE 

Najlepiej zabezpiecza 
na lato futra i inne ubra” 
nia od MOLI, wypróbo- 
wany oryginalny proszek 
japoński „KATOL* nie 
mający przykrej jak 
„NAFTALINA* woni. Kuf- 
ry lub szafy z przecho- 
wywanem ubraniem nale- 
žy szczelnie zamykać 
dla uniknięcia przypływu 
powietrza, 

„KATOL“ nie szkod- 
kuo R zdrowia, A) 

m plami ubrania i radykal- 
"Li S nie tępi: mole, pchły, 

wszy, pluskwy, prusaki, karaluchy, ko- 
mary, muchy, muszki na kwiatach po* 
kojowych, mrówki i wszelkie robactwo. 
Żądać we wszystkich składach 

aptecznych i aptekach. 

  

  

Najlepsza Roślina Pastewna 
BULWA 

raz posądzona rośnie na jednem miej* 
scu kilkanaście lat, daje duże zbiory 
naci i kłębów nawet i na lichej zie” 
mi, aby ciepłej i niemokrej, zimą nie 
wymarzą Zi niewykopana w jesieni 
daje wiosną plon bulw— doskonałego 
karmu wtedy, gdy go zwykle brak, 
pracuje dla rolnika literalnie cały 
okres wegetacyjny danej miejscowa- 
Ści, gdyż rośnie aż do mrozów sta- 
łych, wszystkie jej części, to jest nać 
i bulwy staaowią doskonały karm, 
przyczem nač jej jest pożywniejszą od 
koniczyny, a bulwy od kartofli. Wy- 
syłam kłęby do sadzenia po cenie 50 
groszy zą kilo, liczącz workiem i da- 
stawą na st. Postawy w ilościach 50 
—100 1 & 4. kilo i nie mniej jak 50 
kilo. Zamówienia całkowicie opłaco- 
ne wysyłam w kolei ich nadejścia. 
Adres: Wilno, Bankowa (od Mako- 
wej) Nr 1 m. 14. Wacław Kozłowski. 

NENA EEEE 
  

Pończochy i skarpetki 
we wszystkich najmodniejszych ko- 
lorach, bardzo mocne, oraz dziecin- 
ne pończoszki po najniższej cenie 

poleća   Głowiński. Wileńska 27, 

  

  

je umeblowane 
pierwszarzędnym pun 
kcie. Zgłoszenia do 
grupy inteligencji w 

Šaka east į Czytelni Nowości, 
EEEE EB Orzeszkowej „Nr. 3. 

Lekarz-Dentysta Jastrzębia Góra — 
Raduńska- ee Nors os 

ensjonat „Bałtyk” 
Nowogródzka i Pensjonat ZJRSRA | 

po długoletniej „prak= Komfortowe urządze- 
tyce w Paryżu i Ber-nie, dancing, tenis. 
linie, otworzyła swój State połączenie auto- 
gabinet dentystyczny, karami z Gdynią. Se- 
przy ul Mickiewiczazon od 1 ;czerwca do 

  

    

  

44 m. 19. — 15 września. W czerw- 
szem eo py U CENY Zniżone. Za- 

m mówienia: ĮWaiszawa, 
ms HRADIENKJ ez Polna 78, m. 2. 

Frrozerka talalowika o z Coy SO o 2 pokojach, ;kuchni 
oraz (izbiuet Kosme- i salce, oddzielny do- 
lczny ae sad BA km. autobus 

BZCZ. p WĄSTY, CO jodziny, szcze« 
łupież, brodawki, ku». gólnie * nadaja 
gzajki, wypadania wło- dla osób niemogą- 
sów. biickiewicza 46. cych p zerwać zajęcia 

: w GS Zasięguąć 

g$ SERY ОНИ S 
BA MYMoyka SA mauunazmawasć 

ш97 POSADY | 
Gabinet mnmszmuczeu 

Racjonalnej Kosme- otrzymać po- 
tyki Leczniezej, (htegz sadę? Musisz 

Wilno, ukończyć kursy fa- 
Mickiewicza 31 ma. 4.chowe, koresponden= radę kobiecą kon-cyjne profesora Se- 

serwuje, dosko- kułowicza Warszawa, mali, odświeża, usuwz Żórawia 42-H. Kursy 
jej. skązy | braku wyuczają listownie: Masaż twarzy i ciała buchalterji, rachunko- 
(panie). Sziuczne opa- wości kupieckiej, ko- 

      

lenie cery. Wypada- respondencji handlo- 
nie włosów | Iu- wej, stenografji, nauki 
pieź, Najdowsze zdo- handlu, prawa, kali- 
bycze kosmetyki ra- grafji. pisania na ma- 

cjonalnej. szynach. towaroznaw- 
Codziennie PR 10—8.stwa, _ angielskiego, 

W. Z. P. 43, omg niemiec- 
p lego, pisowni oraz 

Uredą.l a gramatyki DE 

gey brat I paz, i, ZA po : aki i skazy. s 
Regulacje i _ trwałe SPoKtÓW- 18с1 -4 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet  Kosmeyki Potrzebna 
Leczniczej  „CEDIB“ wykwalitikowana nia- 
J. | Hryniewiczowei: nia. Zgtaszač się tyl- 
Wielka 18 m. 9. Przył ko z poważnemi re- 
w 8: 10--1 i 4—7.  ferencjami 3 Maja 11 

W. Z. P. 26 m. 2, od 10 do 12-tej: 

5 RST py sM 

Bus masis: 

Do wynejęcia 

Służąca 
potrzebna do wszy* 
stkiego z dobrem go- 

towaniem do małej 

wane. Można z utrzy- konieczne.  Gimnaz- 
msniem. Słowackiego jalna 10 m. 1 frontem 
4—2. 0d 3—6 g.po poł. 

—0 

  

Poszukuję 
+  zajęcia na 4—5 godz. 

2 po Oje4 starszych dzieci z 
dobrym językiem pol* 

umeblowane z wygo- skim. Zgłoszenia do 
dami do wynajęcia. Administracji Słowa 
Pańska 4—2. —0 dla J. M. 

    

Fiat 
montażu (zagraniczce- 
"go wykłądane skórą 

Dwa pokoje sprzedam Garbarska 
z balkonem umeblo- 5 

—— FORD" 

Oglądaćc od 11—6-ej sprzedania. 

RDN ONZE M cza JZIEĆ SiĘ Ponarska 30 tów, futer, mebli, pia* 
nin i samochodówzi 

@— 
  

nadające się| 

  

  

  

aktach z życia pewnej Pani, W 
э lach głównych: 

dzicielka GRETA GARBO, oraz bohater Wielkiej Parady JOHN GILBERT. Pocz. © godz. 5 w niedziele o 4. 
Następny program: „ŁIR. MONTE CHRISTO*. 

Jasnowłosa uwo= 

Mieszkanie EWAAWABWEAWSAWAE 

MAD | RBL FZÓŻNE 

lub Chevrolet 

„u dozorcy" 

dobrym 
z licziikiem do 

m. 4. Iwaszkiewicz. 

SMAWATAŃBAWACAM 
Samochód Oszczędności 

swoje złote i dolary 
ulokuj na 12 proc. 
rocznie. 

twoja jest 
czona złotem, 
brem i drogiemi 

Gotówka 
zabezpie- 

вге- 
ka- 

utrzymaniem, wydaje model T. otwarty w Pla Kaci 0> 
stanie skupia 12. Wydaje 

.. pożyczki pod zastaw 
Dowie- złota, srebra, brylan= 

najsłynniej- wszelkich towarów. 

Pianida szej wszech- 
„, „ swiatowej 

Druskieniki „Erard“ oraz Battinga 
bajecznie tanio poko-! 

w znane ха najlepsze 
w kraju, sprzedaję na 
dogodnych 
kach. Kijowska 4 m.10 

firmy 

A. Fibigera, 

warun- 

+9S1—0 

  

W. Filon kin -на 
Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli; | 
je, Čeninlidos 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

  

r 

Nowy DOM 
niedekretowy b. 
solidnie zbudowa* 
ny o 3 mieszka” 
niach; z dużym 

ogrodem warzyw" 
nym, sprzedamy 

przy gotówce 
28.000 zł. 

D, H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza Т. 
tel. 9-05. —0 

  

  

Majątki 
ziemskie i folwarki 
posiadamy w wiel- 
kim wyborze do 
sprzedania na do- 
godnych  warun- 

kac х 
Wileńskie _ Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
te O 0 | 

Posiadłość 
składająca się z 4 
domów  drewnia- 
nych o 15 mieszka: 
niach, ziemi około 
500 sążni. Dochód 

6000 złotych, 
Sprzedamy dogod. 

nie. 

D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. -0   

  

m | tel. 152. 

  

  

tel. 152. 

— 

    
    

Piszemy па į 
maszynach | 

tanio, szybko i fa- į 

  

chowo 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 28, 

—0 

W różnych wa- 
lutach i sumach 
udzielamy  požy- 

czek 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

Mickiewicza 21, 
tel. 152 m 

  

Reperuję iodna- 
wiam meble oraz 
okna i drzwi 

mogę na wyjazd, Ad. 
Mickiewicza 62, m. 17 

  

A, —0 

Dobre zabez- 
pieczenie daje 
przy lokowaniu 

różnych kwot pie-* 
niężnych w dola 
rach lub złotych , 

Wileńskie Biuro 
Komisowo - Hanal; 4 
Mickiewicza 21, i 

—0 

Najlepsza lokata 
oszczędności | 

Domek drewniany o 
3-ch lokalach Kz 2200 
sążniami 
sprzedanią. Ogórkowa 
1 (przy „ul. Krakow-- 
skiej) 
— 

LGUÓBY 
Zgubioną książećzkę 
inwalidzką, 
przez 
oraz Iegitymację wyd. 
przez Legję Wojsk 
Polskich na „imię An= 
toniego 
skiego, uniewaźnia się 

ziemi do 

=© 

  

wydaną 
PKU „Wilno, 

Miernikow= 

  

    
pokoje nieumeblo= rodziny, Świadectwa FR 

    

POSZUKUJEMY większej ilości wol- 
nych mieszkań od 2 do 6 
kuchniami dla b. poważnych reflek- 
tantów, Ajencja „POLKRES*, ZWilno 
Królewska 3, tel. 17 80, —0 

we wszystkich aptekach į 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, B, PARKA. 

T 

pokoi Z 

w” 

      

  

4 в Wydawca St, siackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyno: > Bnuikarnia „Wy lawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23 

roz 
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