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Deklasowani 
Urabia się opinję publiczną. Orga- 

nizacje reprezentujące ogromną liczbę, 

jak Il międzynarodówka, która ma zwo” 
lenników wśród wszystkich  spote- 

czeństw, — publicysta poważny, za- 

szczycony, godnością profesora urabia 

tę opinję zapomocą  niescisłości, 

prawdy, kłamstw. 

Międzynarodówka socjalistyczna 

wydała odezwę do „robotników wszy” 

stkich krajów". 
Pisze się tam o roku ubiegłym, mię- 

dzy innemi, takie trazesy: 
ivykiatura, władztwo biaiego teroru, po- 

niosty dwie ciężkie kłęski: dyktator hiszpjań- 
ski Primo de Rivera i krwawy pan Litwy 

woldemaras upadii. 

Niescisłość. Upadku Primo de Rive” 

ry nie można uważać za „polewienie* 
* polityki w Hiszpanji. Wręcz przeciw- 

nie. Dyktatura tego generała szła ra- 

czej z prawa na lewo. Socjaliści raczej 

współczuli z dyktatorem, a w każdym 

razie byli największymi wrogami kon- 

serwatystów i liberałów, którzy w Hi- 

szpanji reprezentowali interesy ziemiań 

stwa i wielkiego przemysłu. W dzie- 

dzinie ustaw socjalnych dyktator hi 

szpański zrobił bardzo dużo. Jego upar 

dek nie jest może zwycięstwem reakcji, 

lecz w każdym razie nie jest żadnym 

sukcesem lewicy. Co zaś do Litwy, to 

obecny rząd państewka kowieńskiego 

nie jest bynajmniej mniej „prawy* niż 

był nim ów „krwawy Voldemaras', któ 

rego tak dramatycznie opisuje między- 

narodówka. 

Pisze się tam dalej: 
W Ausfrji szturm generalny faszyzmu na 

demokratyczna konstytucję został odparty, 

ale jeszcze nie udało się przeprowadzić we- 
wnętrziiego rozbrojenia. Nifbepieczeństwo 

krwawych starć i konieczność obrony zdoby- 

czy socjałnych trwają dalej. и 

Nieprawda. I nie dlatego niepraw- 

da, że socjaliści piszą o „faszyzmie au- 

strjackim“, ktėrego tam niema, tylko 

są organizacje wojskowe, których z fa 
szyzmem oczywiście identyfikować nie 

można, lecz dlatego nieprawda, że ża” 

den „atak na konstytucję nie został od- 

party”, —lecz przeciwnie, konstytucja 

austrjacka została zmieniona w myśl 

żądań bardziej prawicowej części spo- 

łeczeństwa, a wbrew socjalistom. 
W Polscje pierwszy atak Piłsudskiego zo- 

stał odparty, ale ostateczne rozstrzygnięcie 

nie zapadło jeszcze; wciąż jeszcze stoi u ste- 
ru władzy klika pułkowników wiedzie dalej 
walicę przeciw demokracji. 

O jakim to „pierwszym ataku* Pił 
sudskiego jest mowa? W Polsce ustąpił 

gabinet Bartla, a rządy objął pułk. Sła- 

"wek. Gdzie tu jest 'atak, któryby był 
odparty. Czy może ci oficerowie w Sej- 

mie to miał być ten „pierwszy atak*, 

który został odparty? 
W tak bezsensownych  frazesach 

widzi się deklasowanie robotnika, de” 

,kłasowanie własnego robotnika. Za- 

(miast mówić 'argumentami, zasypuje 

'się go kłamstwami, licząc na jego nie- 

świadomość, nieuctwo, na nieczytanie 

uczciwej prasy. 

Czemś gorszem niż deklasowanie 

czytelnika, jest robota profesorę Stroń- 

skiego. Pisuje on nie na murach, jak to 
poniekąd czynią socjaliści, którzy Wy- 
rabiają w sobie i stył i mentalność od- 

powiednią do plakatowania na šcia- 

nach ulic, lecz pisuje w tygodniku. Ty- 

godnik — ta forma propagandy dzien- 

nikarskiej obowiązuje. Tygodnik—tego 

nie bierze do rąk, 'ani kucharka, ani 

inny wyborca, tu przecież można już 

„Myśl  Narodo- 

wa'* — nazywa się ten tygodnik. 
Pisze tam protesor Stroński: 

W ciągu lutego br. wytworzyły się u nas 
ragie nastroje jakby oczekiwania jakichś za- 
niepokojeń na naszej granicy _ wschodniej. 
Po piśmie Ojca św., nakazującem modły, za 
chrześcijaństwo, prześladowane w Sowie- 
tach, pojawiło się w dzierinikach zawołania 

wgiwederskiego twierdzenie, że Ojciec św. 
nazyhczył te modły na dzień św. JÓózEia ze 
względu na imieniny p, Piłsudskiego, oraz 
snucje w związku z tem wojowniczych roz- 

Nieprawda! Nie było u nas żadne- 

$0 oczekiwania, ani robienia żadnych 
nartrojów, jak to insynuują bolszewi- 

cy Z naszem stronnictwem narodowem 

pospołu. Były natomiast wiadomości, 
że w związku z zaburzeniami w Bes 
sarabji, Bolszewja posuwa swe wojska 

® 

nie“ 

detal ceuż pojedyńczego uumeru 2U gr. 

e czytelnika 
do granicy rumuńskiej. Nie było żad 

nych „„wojowniczych roztrząsań* w 

prasie „belwederskiej'. Prasa ta jest 

nastawiona na tę samą nutę pacyfisty- 

czną, którą tak wyrobiło nasze mini- 

sterstwo spraw zagranicznych. 

Dalej pisze prof. Stroński, podob- 

nie jak to cżynił p. Dmowski, — pa 

wtarzając i za swoje podając nonsen- 

sy organów komunistycznych: 
Równocześnie w pismach tej samej bax- 

wy zaczęto dzień w dzień ogłaszać obszer- 

ne wiadomości o dziwnych rzeczach na gra- 

nicy, przez; którą jakoby przechodziły: tłumy 

uchodźców z Rosji, jakieś tysiące i tysiące, 
ustawicznie, pod  obstrzałem, w ucieczce 
przed zbiorowem gospodarstwem rolnem i 

przed prześladowaniami religijnemi. Pod 
wpływem tych wiadomości kraj, jak długi i 

szeroki, dostał się w wir pogłosek, że na coś 
się zanosi. 

Być może, że prasa Sensacyjna, 

warszawska przesadzała sobie cyfry u- 

Čiekinierow z Rosji. Wiemy, że bru- 
kowce londyńskie podawały te cyiry 

jeszcze dziesięć razy większe, niż bru 

kowce warszawskie. Taki ta już los 

dzienników sensacyjnych. Przesada ta 

nie wynikała z intencyj politycznych, 

lecz z potrzeb sensacji. Lecz nieprawdą 
jest, aby uchodźców z Rosji sowieckiej 

„było tyle“ — jak to dalej pisze proi. 

Stroński — „ile jest zawsze przekra“ 

czających długą granicę polsko - so- 

wiecką“. W Bolszewji nie jest tak do“ 

brze, jak to nam komunišci i pisma na- 

rodowe usiłują wmówić. Nasi czytelni- 

cy — piszemy tu o czytelnikach „Sło” 

wa' z powiatów kresowych-na własne 

oczy widzieli uchodźców, wiedzą, że 

w tym roku jest tych uchodźców nie- 

proporcjonalnie więcej niż kiedykol- 
wiek i wiedzą co oni opowiadają. Dru- 

kowaliśmy nawet u-nas kliszę “2 kwi-- į 

tami i wezwaniami podatkowemi, któ- 

re musi zapłacić chłop sowiecki, wła” 

ściciel 14 dziesięcin. Jakkolwiek doku- 

menty te miały numery i nazwiska, to 
jednak „Zwiezda* mińska ogłosiła, żeś- 

my te'dokumenty sami sfabrykowali. 

Nie zasmuciliśmy się gołosłownością 

tego twierdzenia, gdyż wiemy, że pra- 

wdomówność „Zwiezdy' stoi na rów- 

nym poziomie z prawdomównością 

prof. Strońskiego, który sobie pozwala 

w dalszym ciągu na tego rodzaju szka- 

radne fałsze: 
Wreszcie na famach pism obozu narodo- 

wego ukazały się podstawowe rozważania 

Romiana Dmowskiego o polityce polskiej wo- 

hec Rosji w obecnym okresie dziejowyni. 
Pisma w Rosji Sowieckiej, któxe poprzed- 

nio skwapliwie podawały wiadomości. o 

owych szerzonych w Polsce nastrojach wojo 

wniczych w związku z dniem św. Józefa i z 
rzekomemi tłumami uchodźców, podały na- 

stępnie wiadomości о tych  stwierdzeniach 

pokojowej polityki w Polsca. 
Powyższe zdania są dlatego przez 

profesora Strońskiego napisane, aby 

winówić czytelnikowi, że . prasa 

sowiecka uspokoiła się po artyku- 

łach pana Dmowskiego. 1 na 
tem polega szkazadny, haniebny fałsz 
profesora Strońskiego. Spekuluje on na 

tem, że publiczność polska nie zna pra- 

sy sowieckiej, której kilka egzeinplarzy 

leży w bibljotece sejmowej, a pozatem 
w niektórych bardzo rzadkich redak 

cjach pism. Ta prasa sowiecka po ar- 
tykułach p. Dmowskiego wprost wyła 
z radości, twierdząc, że teraz niema już 

wątpliwośdi, że Polska gotuje napaść 

na Rosję. Elementarne uczucie nietylka 
patr* jotyzmu, lecz wprost przyzwoitej 

lojalności wobec państwa nakazywało, 

to co zrobił p. Dmowski najostrzej 
potępić! 

Ale cóż zrobić z profesorem Stroń- 

skim. Profesor i historję potrafi fałszo- 

wać. Człowiek nauki. nawet z historji 

robi swoisty użytek. 
Czytamy w tym samym artykule: 
Sprzymierzeńcy Polski europejscy i Świa- 

tow: muszą wiedzjeć, na jaką politykę 

Państwa Polskiego mogą liczyć, jako na sta- 
łą. Po r. 1660 chciał Ludwik XIV ustalić z 

Janem Kazimierzem a potem z Janem  So- 
bieskim wspólną politykę, której wytyczne 
dła Polski były takie: pokój od ściany wscho 
dniej, zarówno z Turcją jak z Moskwą, czuj- 
ność od strony Habsburgów, wyparcie Ho- 

henzollernów z, Prus Wschodnich, czyli twar- 
de stanowisko na zachodniej granicy. Ani 
Jan Kazimierz ani Sobieski nie zdołali prze- 
prowadzić w Polsce tej polityki, z powodu 

„wichrzeń wautcholskich przeciw niej,  opła 

carnych przez Habsburgów i przez Hohenzol- 
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Odpowiedź niemiecka na notę polską 
w sprawie podwyżki ceł 

BERLIN, 28. 4, Pat. „Vossische Ztg.* donosi, że urząd spraw zagra- 
nicznych wystosował obecnie odpowiedź na polską notę, protestującą 
przeciwko podwyżce niemieckich ceł agrarnych. Według informacyj dzienni- 
ka, tekst odpowiedzi niemieckiej nie będzie ogłoszony. Odpowiedź niemiec- 
ka ma podkreślać: 1) że przy podwyżkach niemieckich ceł agrarnych cho- 
dzi o doraźne zarządzenia gospodarcze, które jako takie nie pozostają w 
sprzeczności z podpisaną przez Niemcy w dniu 24 marca w Genewie kon- 
wencją handlową, 2) że polsko-niemiecki obrót towarowy dotknięty będzie 
jedynie w nielicznych pozycjach na skutek wejścia w życie ustawy o pod- 
wyżce ceł niemieckich i że wobec tego zakres praktycznego zainteresowania 
Palski dla niemieckich zarządzeń celnych uważać można za stosunkowo 
mały, 3) że również rząd polski, mimo zawarcia polsko-niemieckiej umowy 
handlowej, nie zakwestjonował podstaw prawnych, na jakich oparte zostały 
niemieckie podwyżki celne. 

Wręczenie noty min. Knollowi. 
BERLIN, 28. 4. Pat. Dnia 28 br. posłowi Rzeczypospolitej Polskiej 

w Berlinie została wręczona przez rząd niemiecki odpowiedź na notę 

polską z dnia 14 bm. w sprawie ostatnich podwyżek ceł niemieckich. Pos. 

Knoll przesłał tę odpowiedź niezwłocznie do Ministerstwa Spraw Zagra- 

nicznych w Warszawie. : ANIĘ 

Dehranie komiłetn rozjemstwa 1 bezpieczeństwa w Genewie 
GENEWA, 28. 4. Pat. W poniedziałek 28 bm. przed południem ze- 

brał się tu komitet rozjemstwa i bezpieczeństwa na doroczną zwyczajną 
sesję. Na porządku dziennym sesji znajduje się między innemi sprawa 
opracowania powszechnego międzynarodowego układu w sprawie wzmoc- 
nienia środków, mających na celu zapobieżenie wojnie, sprawa projektu 
konwencji o pomocy finansowej dla państwa, zaatakowanego przez napa- 

MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
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stnika, wreszcie sprawa utrzymania komunikacji radjowej i lotniczej z or- 
ganami Ligi w momentach krytycznych. Sesja komitetu potrwa prawdopo- 
dobnie około 2 tygodni. 

Projekt pakfu paneuropejskiego 
Opracowany przez Hr. Coudenhove-Calergi 

WIEDEŃ, 28; IV, Pat. Hr. Coudenhove Calergi ogłosił projekt paktu paneuro- 
pejskiego, mający służyć za podstawę do dyskusji. 

Najważniejsze ustępy projektu są następujące: 
Europejski Związek Państw jest układem regjona'nym w myśl art. 2! paktu 

Ligi Narodów. Członkowie Związku poręczają sobie dotrzymanie paktu Ligi Narodów 
i paktu Kelloga. 

Każdy atak na jakąkolwiek część terytorjum związkowego uważają członkowie 
za atak skierowany przeciwko swojemu terytojum : państwowemu i zobowiązują się 
bronić zaatakowanego członka Związku politycznie, gospodarczo i wojskowo. Każdy 
członek Związku zobowiązuje się przędstawiać wszystkie konflikty z innymi człon- 
kami Związku trybunałowi związkowemu i poddawać się jego wyroko n. 

pejskiej. 

, Człozkowie Związku zobowiązują się-śfe zawierać 'w przyszłości żadnych trak- 
tatów handlowych na podstawie najwyższego „uprzywilejowania bez klauzuli euro- 

Organami Europejskiego Związku Państw są: 1) rada Związku, 2) zgromadze- 
nie Związku, 3 trybunał Związku, 4) urząd związkowy. Rada Związku stanowi izbę 
pierwszz. Drugą izbą jest zgromadzenie Związku. Uchwały, naruszające suwerenność 
państw związkowych, wymagają jednomyślnej ratyfikacji przez wszystkie państwa 
związkowe. Dla pekrycia wydatków związkowych pobierać będą państwa związkowe 
w swoich potach morskich Od wszystkich nieeuropejczyków opłaty za wylądowanie, 
których wysokość odpowiądzć będzie opłatomi amerykańskim. 

Jako siedzibę Związku proponuje autor projektu Bern, Brukselę, 
ub Wiedeń. 

Luksemburg 

Raport Lifwinowa o nieudanej bombie warszawskiej 
BERLIN, 28. 4. Pat, Hugenbergowski „Montag“ donosi z Moskwy via 

Kowno, że w sobotę Litwinow złożył Radzie Komisarzy Ludowych raport 
o usiłowanym zamachu bombowym na poselstwo sowieckie w Warszawie. 
W niedzielę poseł Patsk zakomunikował Litwinowowi szczegóły, dotyczące 
wykrycia bomby. W Moskwie, jak twierdzi dziennik, oczekują wysłania przez 
rząd sowiecki po ukończeniu Śledztwa noty do rządu polskiego, wyrażają- 
cej nadzieję, że czynniki polskie nie ograniczą się do aresztowania spraw- 
ców zamachu, lecz wydadzą również zarządzenia przeciwko emigrantom ro- 
syjskim zamieszkałym w Polsce, jako autorom plaau zamachowego. 

  

Uzupełsienie wyborów 
KATOWICE. 28.1V, Pat. Wynik wybo- 

rów do rad gminnych w powiecje Tarnow= 
skie Góry: 
Wybory odbyły się w 6 gminach. W gminie 

Radzionków iwynik jest następujący: na 
ogólną ilość 21 mandatów polskie partie 
prorządowe uzyskały 8 mandatów, polskie 
partje opozycyjne- 9 m., Niemcy—14 m., 
tracąc z posiadanego dotąd stanu 2 man- 

daty. Pozatem w 5 gminach tego powiatu 

na ogólną ilość 48 mandatów uzyskały pol- 
skie stronnictwa prorządowe '36 mandatów 
polskie stronnictwa opozycyjne — 5 my 
Niemcy—7 m.. tracąc 20. W ten sposób ra- 
zem w powiecie Tarnowskie Góry Niemcy 
stracili z posiadanych dotąd 33 mandatów 
22 mandaty, utrzymując zaiedwie 11. 

W powiecie pszczyńskim wybory Od- 
były się w 3 gminach. Na ogólną ilość 33 
mandatów polskie stronnictwa prorządowe 
uzyskały 18 mandatów, polskie stronnictwa 
opozycyjne—13 m., Niemcy -- 21 

W powiecie katowickim w gminie Roź- 
dzień na ogólną ilość 18 mandatów polskie 
stronnictwa prorządowe uzyskały 4 man- 
daty, polskie stronnictwa opozycyjne 6 m. 
Niemcy—8 m., tracąc 2 mandaty i więk- 
szość w radzie gminnej. 

Gminnych na G. Śląsku 
W Chorzowie na ogólną ilość 12 

mandatów polskie stronnictwa prorządowe 
uzyskały 3 mandaty, komuniści— i, chrze- 
Ścijańska demokracja — 2, NPR — 1. 
Niemcy — 4, niemieccy i polscy socjaliści 
— 1. Wobec zblokowania się socjalistów 
polskich z niemieckimi mandat zdobył so- 
cjalista niemiecki, wskutek czego Niemcy 
ogółem uzyskali 5 mandatów, tracąc ze 
stanu dotychczasowego posiadania 3 man- 
daty i większość w radzie gminnej. 

* * * 

KATOWICE, 28; IV. Pat. Dalsze wyni 
ki wyborów w powiecie katowickim przed- 
stawiają się w sposób następujący: w Biel- 
szowicach na ogólną ilość 12 mandatów 
polskie partje prorządowe uzyskały 2 man- 
daty, polskie partje opozycyjne 7 m. nie- 
mieckie partie — 3 m, tracąc 3 mandaty. 

W Małej Dąbrówce na ogólną ilość 12 
mandatów polski partje iprorządowe uzy- 
skały 2 mandaty, polskie partje opozycyjne 
— 5 m., niemieckie zaś — 5,, tracąc 2 m. 
i dotychczasową większość w radzie 
gminej. 

lernów, a bezpośredniem następstwem było 
zdanie Polski na łaskę i niełaskę drapieżnych 
sąsiadów. 

O cóż tu chodzi w tej profesorskiej 
historjozofji na poziomie plakatu Uli“ 

cznego? Oczywiście, że Turcja to niby 

dzisiejsza Bolszewja, a z nią jest Fran- 

cja — nasza opiekunka — jak wtedy 

była z Turcją, a główną rzeczą jest 

niebezpieczeństwo niemieckie, tak samo 
jak wtedy. 

Nie schodźmy z tego samego. pe- 

ziomu  plakatoweį  historjozofji i po- 

wiedzmy prof. Strońskiemu, że w 

1679 zawiera elektor pruski pokój z 

Francją, który zamienia się w serdeczne 

współdziałanie nawet dalej idące, niż 

z 

r. 

dzisiejsza zażyłość pomiędzy Niemca- 

mi a p. Briandem, a że w kilka lat póź- 

niej zawiązuje się Liga Chrześcijańska 

która dzieli Europę na dwa obozy, w 

jednym jest Papież, katoliccy Habsbur- 

gowie i Jan Sobieski, w drugim Turcja, 

Prusy. i Francja. 

Stronnictwo narodowe już napraw” 

dę — jak to mówią Moskale — doplia- 

sałoś! Krzyczy że jest narodowe, 

chrześcijańskie i katolickie, a broni już 
nietylko bolszewików, przed Papieżem 
i „komiwojażerami', lecz zacznie już 

bronić nieboszczki Turcji przed Inno- 

centym Xl-ym. Ma potemu protesorów 

odpowiednio komentujących * histor- 

ję. Cat. „nia na kongres studentów Polaków. 

w. AWA — T-we Księg. Kol. „Ruch*. 
. WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 

TEPUCZWIKAAEWOTUR"RIR 

na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
gr. Wnmarmerach świątecznych oraz. z prowincji o 25 proc. drożej, 

` 

Sfulecie Algerji 
czyli skufki uderzenia wachlarzem 

doszła do władzy dynastja bejów Sa- 

5 Ža modzielnych (na wzór oddawna niepo- 

Algier, 21 kwietnia. dległego sułtanatu marokańskiego). By 

dni temu, o świcie, przy łoby zapewne inaczej, gdyby imperjum 
inem niebie sta Ottomańskie było mocne i gdyby suł- 
„tajemniczego tan mógł wszystkich wasalów czy wiel 

lądu afrykańskiego", miałem przed so korządców do posłuchu zimusić, Ale, 
bą zatokę Algieru z miastem rozrzuco- Poczynając od XVII wieku, mocarstwo 

nem na zboczach wybrzeża jak ławy tureckie chyliło się już do upadku. W 

olbrzymiego amfiteatru. Na tle wiosen Algierze do władzy dochodzą przywód 
nej zieleni, w promieniach wschodzą: CY janczarów, a więc wojownicy, któ 

cego słońca, kamienna masa miasta rzy przywłaszczają sobie władzę siłą. 

yszczała wszelkiemi odcieniami bieli. Żyją głównie z morskiego  rozbójni- błyszczała ws 2 

Odróżniam europejskie kamienice z Ctwa. A WA 

kolumnadą wzdłuż nadmorskiego bul- Przez trzysta lat Algier był aa 

waru, oraz wznoszące się ku górze uli- b4 NJDOĘZNEJSZEŚO ESEE O 

ce. Na praw o oko spoczywa na nieco Siębiorstwa piraterji. Nietyłko morze 
odmiennej masie: tu domy są małe, zbi Śródziemne, ale s europejskie wybrze 

te, kwadratowe i bezładnie ugrupowa” 74 Atlanty ku były polem śmiałych na- 

ne. Nie ulega wątpliwości, że to dziel- padów algierskich piratów, a: 
nica tubylcza, resztka Algieru niepod- €0 roku setki okrętów handlowych, bio 
ległego к rących w jasyr załogę i zarabiających 
POD) 5 2 ża i że 

Niepodległego? Od czasów starożyt IĘSZCZE na wykupie. Algier stał SIĘ 

nej Kartaginy tenickiej, nie było tu zbiorowiskiem awanturników i bandy- 

faktycznie niepodległego państwa, a tów w wielkim stylu wszelkich ras. 

przedewszystkiem nie było państwa, Władca Algieru, „dejem”* zwany, udzie 

to znaczy ładu i organizacji, nie było lał im gościny, żądając wzamian czę” 
aż do przyjścia sto lat temu GRONA ści ich łupów. 

zów. Po. panowaniu rzymskiem, Ч n i do 

krótkie okresy panowania Wandalów i zdobycia. Już w 1541 nie zdołał go 

Bizancjum, a w połowie VII stulecia wziąć cesarz Karol V, 'a Hiszpanie zdo- 

przyszły tu pierwsze zagony Arabów. bywali go bezskutecznie w 1786; An- 

Arabowie narzucili Berberom  zamie- glicy, pragnąc położyć kres  piraterji, 

szkującym całą Afrykę północną nie- nosili się z zamiarem zajęcia Algieru, 

tylko religję muzułmańską, ale także ję ale ograniczyli się tylko do bombardo” 

zyk arabski. Dziś tylko w górach za” wań w 1816 i 1824. Napoleon planu- 

chowały się nieliczne plemiona mówiące jąc podbicie Algieru, wysłał tu w 1808 

starym językiem berberskim, jakim tu na zwiady majora Boutin'a, ale dopie- 

wszyscy mówili przed przybyciem Fe- ro w 22 lata potem, wojska francuskie 

nicjan; pozatem język arabski panuje wysadzone zostały na lądzie afrykań” 

niepodzieinie. Rasowo natomiast, krwi skim. 3 : 
arabskiej w Afryce północnej stosun- Hussein-Dej, władca Algieru, nie- 
kowo niewiele. zadowolony z ceny, jaką uzyskał od 

i я Poj, > „', Francji za sprzedane jej zboże, doma* 
Arabowie przynieśli tu miewątpliwie gał się od jej konsula parę dodatko- 

cywilizację i pewną organizację, któ” wych miljonów. W dyskusji, jaką miał 
ra nawet w całej południowej Hiszpa- 30 kwietnia 1827 r. z konsulem De- 

nji trwałe pozostawiła Ślady. Ale kie- valtem, tak się zaperzył, iż dał mu trzy 

dy Hiszpanom udało się wyrzucić Ara” jekkie uderzenia wachlarzem. Król 
bów (Maurów) ze swego kraju, kiedy Francji Karol X, ratując swój tron, po 

w pierwszych latach XVI stulecia Hi- stanowił skorzystać ze sposobności i 
szpanie z kolei poczęli się sadowić na __ wymierzając sobie satysfakcję za 

atrykańskiem wybrzeżu, szefowie „ple- doznaną obrazę — położyć kres prze- 

mion algierskich musieli się bronić, a qziwnemu państwu  piratów-barbare' 

jeden z nich, Kheir-ed-Din, podbiwszy sków. Dnia 14 czerwca 1830 r. woj- 

(Od własnego korespondenta). 

Kiedy parę 
spokojnem morzu, pogod 
tek nasz zbliżał się do 

były Miał Algier opinję miasta nie 

  

  

całą dzisiejszą Algierję, wraz z Tuni- ską irancuskie wylądowały na półwy* 
sem, poddał się sułtanowi tureckiemu, spie Sidi-Ferruch (według planu opra- 

od którego dostał tytuł „Beglirbeja". cowanego jeszcze w 1808 przez Bou- 
Z biegiem czasu, (w 1705) w Tunisie tin'a), a 5 lipca Hussein-Dej podpisy- 

wał kłapitulację w zdobytym szturmem 
„Algierze. W jego skarbie było 48 mi- 

z ljanów, które opłaciły całkowicie ko- 
7 ZA K 0 R D 0 N 0 W szty ekspedycji. 

: Dziś Ałgier jest stolicą kraju więk- 
> — szego przestrzenią od Francji liczące- 

г go 6 miljonów mieszkańców, w czem 
Akria prof. Woldomaraga 835.000 Europejczyków (14 proc.). 

Lat temu sto, ludność tego kraju nie 
Z Kowna donoszą, iż mimo przekraczała 2 miljanów mieszkańców. 

pozorów b. premjer profesor Jeśli dziś jego nieurodzajna naogół zie 
Woldemaras nie zniechęcił się do tn; wyżywić może trzy razy tyle lud- 
pracy politycznej. Według kra- ności, to jedynie dzięki cywilizacyjnej 
żących pogłosek ma on w naj pracy przybyłych tu Francuzów. Al- 
bliźszej przyszłości wystąpić z no- gjerja słusznie jest uważana za maj- 
wym programem politycznym. piękniejszy klejnot w koronie francu- 
Ostatnio dużo wag! przywiązuje skiego Imperium kolonjalnego. 
się do konferencyj jakie odbył © Amd - : 
były dyplomata z szeregiem Kazimierz Smogorzewski. 
przedstawicieli stronnictwa 1AU- pyzy NIKE 

| ale je : Bliżej tych PO 
cyj nie jes żej znana. mo 
2 wszakże władze rządowe zwró- Audjencje 
ciły baczniejszą uwagę na dzia- WARSZAWA, 28.4. Pat, P. prezes 
łalność profesora Woldemarasa. Rady Ministrów Walery Sławek przy- 
W nłedzielę miał się odbyć w jął w dniu dzisiejszym prezesa Naj- 
Szawiach odczyt Woldemarasa, wyższego Trybunału Administracyjne- 
na którem rzekomo poruszona go p. Różyckiego, a następnie ministra 
być miała sytuacja obecna na oświaty p. Czerwińskiego. 
Litwie i działalność rządu podda- 
na krytyce, w ostatniej wii Gen. Samsonculci w Belwederze 
nadeszły wiadomości, że władze 
zabronily odczytu i tem samem WARSZAWA, 28. 4. Pat. Bawiący 
został on odwołany. w stolicy szef Sztabu generalnego 

armji rumuńskiej gen. Samsonovici 

Poseł Sidzikawskaś w sprawie podwyi- przybył dziś w godzinach poludnio- 
i | Ni wych do Belwederu, gdzie był przyję- 

SZENIA (EX prZeZ En ty na specjalnej audjencji przez Pierw 
Ai szego Marszałka Polski Józefa Pilsud- 

osiedzen - SELU 
stawiciel litewski w Niemczech Sidzi- Ra W czasie audjencji obecni by- 
kauskas, który wczoraj przybył do li: sze! sztabu głównego gen. Piskor, 
Kowna, wystąpił ze sprawozdaniem o szef gabinetu ministra spraw wojsko- 
podwyższeniu przez Niemcy cła na wych ppłk. Beck” i rumuński attache 
produkty rolnicze. 'Podwyższone cła wojskowy. i 
w znacznym stopniu szkodzą intere: a 

som Litwy. Gabinet Ministrów przyjął Premjer Sławek u Marszałka 
sprawozdanie Sidzikauskasa „do wia- Piłsudskiego 
domości. : 

у WARSZAWA, 28. 4. Pat P. pre- 

Bałtycki kongres akademicki zes Rady Ministrów - Walery Sławek 

Sprawa* udziału Polski udał się dziś o godz. 13ej do Belwe- 

12 maja w Helsingforsie odbędzie deru. Konferencja p. premjera z p. 

się kongres studentów Litwy, Łotwy, Marszałkiem Piłsudskim trwała go- 
Estonii i Finlandji. W kongresie weź- gzjnę. 
mie udział około 90 gości, w tem 20 
urzędowych delegatów. Prasa fińska 
pisze, iż delegacja studentów fińskich 
zamierza poruszyć kwestję zaprosze- 

  

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 

MU DZIECIĄTKA JEZUS!



ECHA KRAJOWE 
  

Posiedzenie okręgowej] Komisji Wyborczej w bidzie 
NOWOGRÓDEK, 28 IV. Pat. Na posiedzeniu sobotniem Okręgowej 

<omisji wyborczej w Lidzie zostały uznane za ważne następujące listy wy- 

borcze: Białoruskiego Włościańsko-Robotniczego Klubu Poselskiego „Zma- 

ganje" z b. posłem Flegontem Wołyńcem na czele, białoruskich włościan 

i robotników z b. posłem dr. Janem Stankiewiczem, Stronnictwa Chłopskie- 

go z b. posłem Dubrownikiem Adolfem, Bloku Mniejszości Narodowych z 

radnym Bildziukiewiczem. Co do pozostałych list Okręgowa Komisja Wy- 

borcza zażądała od pełnomocników list, formalnych wyjaśnień w sprawie 

podpisów oraz wyznaczenia nowych pełnomocników na miejsce tych, którzy 

"swych funkcyj się zrzekli. 
  

MICKUNY. 

— Wizytacja Arcypasterska w 
Mickunach. Dnia 27-go kwietnia r. 
b. w niedzielę odwiedził naszą parafję 
Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup 
Romuald Jałbrzykowski. Tłumy ludzi 
witały Dostojnego Gością wraz z or- 
ganizacjami społecznemi i dziatwą 
szkolną. Uroczyście witali Arcypaste- 

" rza także i żydzi wygłaszając prze- 
mówienia w języku hebrajskim, Śpie- 

" wając psalmy. Nie było tylko przed- 
_ stawiciela gminy i p.kierownika szko- 

ły Sajdaka który przed wizytacją wy- 
jechał rowerem, a wrócił po „wizyta- 
cji. Ci ludzie przecie nazywają się ka: 
tolikami. Nas parafjaa mocno oburzył 
ten fakt, gdyż wychowanie religijne 
dziatwy nam jest drogie, a Arcypa- 
sterz przyjechał także odwiedzić ka- 

mą. A ceremonja wielkosobotnia i te, święce- 
nia ognia i wody, tych najcenniejszych pier 

wiastków ziemi naszej, bez których ludzkość 

egzystować by tu nie mogła, a administrowa 

ne z wielką pompą i okazałością, zaiste przej 

mują każdego z nas wzruszeniem, napełnia- 

jąc serca uczuciem wdzięczności dla Stwór 

cy za wspaniałe dary Jego. : 7 
Właśnie to wielkosobotnie Święcenie 

wody jest przedmiotem niniejszego mego 

artykułu. Zamieszkuję obecnie na prowincji, 

w małem miasteczku, hołdując tradyc, 

w ubiegłą wielką sobotę do kościoła z flasz- 

ką, aby nabrać tej tylko co poświęconej wo- 

dy. Trafiam właśnie na tłok w widzkim ko- 

ściele. Koło waąziutkiej beczki tłum ludu. 

Widzę stojąc a tu babulę, stale  żebrzącą 

przy kościele, tuberkuliczną, kaszlącą, czer- 

piącą mocno otłuszczonym i okopconym gli- 

nianym garnuszkiem wodę święconą. Nieo- 

podał od niej starzec z trachomą w oczach, 

ocierający rękawem łzawiące się oczy i pcha 

jący murzatą flaszkę do beczki, dalej z pól. 

setki wyrostków chłopców i dziewczynek w 
wieku po lat 12—14, wszystko to z dzban- 

kami, flaszkami pcha się ku beczce z wodą. 

  

     

  

- tolików, gminy i szkołę, Widzę tu dwuch cliłopców, uczni szkoły 
= owszechnej w Widzach, którzy zaledwie 

; Cieszymy się bardzo, Z: w tym AO kilkunastu dniami przechorowali odrę 

"dniu powstał Komitet Akcji Katolic ; stoją przy beczce, jeden z nich zanurza 
kiej, który ma na celu podniesienie 
życia religijnego naszej parafji. Preze- 
sem Komitetu został ogólnie szano- 

 mowany p. Aleksander Pilar, a w 
_ skład Komitetu weszli jako  vice-Pre- 

zes p. Lubertowa, sekretarka p. nau- 
czycielka Kafarska fi jako członko- 
wie p.p. Pilarowa, Bojarunowa, Zubo- 
wicz, Ławrynowicz, Woronowicz, Ta: 
raszkiewicz, Kubarewicz. 

Bolączką naszą jest brak Domu 
Paraijalnego. Komitet więc jednogłoś- 
nie uchwalił. przystąpić do budowy. 
P. prezes Pilar obiecał wydajną po- 
moc nie tylko moralną, ale i mate: 
rjalną. Mamy: też nowego młodego 
proboszcza ks. Węckiewicza, wierzy- 

"my, že przy poparciu Kochanego па- 

szego Arcypasterza dom jaknajprędzej 
zostanie zbudowany,  Parafjanin. 

          

i 

| | WIDZE, (POWIAT BRASŁAWSKI). 
|| Z wskżeń wielkotygodniowych. Wspa 

niałe obrządki religijne, jakie się odbywają 
w košciele naszym katolickim w wielkim ty- 

'_ godniu, są tak rozczulające i piętne iż za- 
o wsze są świeże ; na czasie, rozlewając w 

sercach miljonów wiernych uczucia radości 
nadziei oraz balsam ukojenia w smutnej tu- 
łaczce biednej ludzkości na tej planecie na- 
szej. Weźmijmy choćby obrządki  wielko- 
czwartkowe. Oto 12 biedaków, upošledzo- 
nych z natury, pokrzywdzonych przez los, 
wyciągających rękę o wsparcie, siedzą mna 
podjum w kościele, trzymając obnażone no- 
gi, a przed nimi biskup, książę Kościoła w 
pokorze i uniżeniu umywa im nogi, to testa- 
ment Chrystusa, to szczyt pokory, to sym- 
bot zespolenia wszystkich stanów, symbol 
człowieczeństwa całej ludzkości, 

".__ ałej, okazałe święcenie olejów 

    

      A świę- 
tych, służących jako znaki widzialne w admi 

 mistrowaniu sakramentów, jak przy chrzcie 
B _ św., bierzmowaniu, kapłaństwie, i ostatniem 

 mamaszczeniu na drogę do wieczności. Kor- 
ne uchylenie kolan i głów przed niemi, wszy- 
stkiego asystującego wyższego  duchowień- 
stwa i jawne, głośne pozdrowienie konsekro 
wanych olejów, w wyznaniu, w śpiewach 
osobno przez każdego kapłana „ave sacra : 
olea* jest iście wspaniałym aktem w naszym 

„ościele. 
A_wspólna wielkoczwartkowa komunja 

w., „To czyńcie na moją pamiatkę“, gdzie 
lęczy i korzy się u stołu pańskiego i wielki 

„p jet tego świata, profesor i uczony filo- 
of, obok biedaka i pokornego kmiotka, 

wszystko to. nas jednoczy, rozczula i przeno- 
i myślą poza ziemskie strefy, tam wzwyż, 

zie według słów świętego Mistrza, zeskar 
ionych skarbów ani robak nie toczy, ni 

rdza nie psuje, ni złodzieje wykopują i krad- 

_ W BUENOS-AIRES 
(Z podróży do Argentyny). 

' Nie małym urokiem  Buenos-Aires 
est park Palermo. Którejś niedzieli 
przypatrzyłem mu się bardziej szczegó ' 
owo. W przeciwieństwie do całego 
liasta, na którem znać podniesienie 

się życia gospodarczego prędsze niż 
nadążyć za niem mogła głębiej odczuta 

_ estetyka, Palermo ma istotne cechy 
3 ielkości i rozmachu, a tu i owdzie rze 

czywistego piękna. 
Główna bardzo szeroko aleja (brak 

nie w polskim języku wyrazu „ave- 
nue* tak znakomicie nadającego się do 
określenia tego rodzaju ulic),  zabru- 
owana asfaltem, miejscami kręta, 
e dająca w kilku miejscach dłuższe 
2 prześliczne robi wraże- 

le. 

jezdnia przedzielona trawnikiem, na 
którym co kilkaset metrów ustawione 
zeźby, przypominające rolniczy cha- 

"_rakter kraju. Tu siewcą szerokim ru- 
_ chem rzuca ziarno, tam kosiec nachy- 
_ lony bujną kosi trawę. Opodal popraw 

le muzeum rolnicze, zoologiczny i bo- 
- taniczny ogrody za wysokiemi sztache- 
_ tami stoją na uboczu. 

Pomników prawie za wiele. Euro 
czykowi mającemu za sobą tysiąc 

t historji swego narodu, trochę par- 
jenjuszostwem trąci to ilość  bohate- 
ów, którzy w ciągu stulecia zaledwie 
stnienia tego narodu na bronz lub mar 
mur zasłużyli. jest ich stanowczo za 
wiele,,ale z małymi wyjątkami wszy” 
cy wykuci lub odlani i ustawieni ze 

_ _ smakżem. 
Prócz tych pomników miejscowych 

wielkości, kilka mamy w Buenos-Aires 
ięknych rzeczy zafundowanych przez 
lie narody z racji stuletniej rocznicy 

    

    

   

   

     

   
   

   
    

     
    

    

    

   

    

   

    

    

  

    

    

   
   

  

   
    

    

   
    

   

  

   
  

butelkę do wody i czeka nim ona napłynie 

do jego butelki z bardzo małym otworem, 

drugi chłopak stojący za nim nagli go by 

prędzej nabierał wody i zanurza rękę towa- 

rzysza po łokiec w wodzie razem z rękawem 

marynarki i koszuli, w której zapewne prze” 

chorował odrę i nosi ją niezmienioną na So- 

bie. й 

Wszystko to tak wpłynęło na mnie, że 

zrezygnowałem z nabrania do mojej flaszki 

wody święconej, tembardziej, że zbliżywszy 

się bliżej ku beczce spostrzegłem, że woda 

poświęconą została w beczce po śledziach, z 

mocno ordzewiałemi na niej obręczami i na- 

wet nie okryta z boków, choćby jaką osłoną 

choćby białym papierem. Odszedłem stąd 

z ciężkiemi myślami, z ciężarem  gniotącym 
moralnie pierś moją. Czemuż to my tak lek- 
ko traktujemy Święte sprawy nasze, ponie 

wieramy wzniosłe symbole i tajemnice wia- 
ry naszej? Czyż to nie mają możności pro- 

boszczowie nasi w kościołach, zdobyć się na 

odpowiednią beczkę do wody święconej, czy 

nie stać na kupienie kranika i wprawienie go 

do beczki, na kupienie za kilkanaście groszy 

lejka, umieszczenia go przy ustawionej na 

małem podwyższeniu beczce z wodą, a każ- 

dy mógłby utoczyć sobie bez wstrętu, czy- 

ściutkiej wody wielkanocnej, pobożnie za- 
nieść ją do domu i okropić nią przygotowa- 
ne jadło wielkanocne jako „šwiecone“. 

Mam nadzieję, że władze duchowne tem 
się zaintersują, w to wglądną i wydadzą 0d- 
powiednie zarządzenie, by księża święcenie 
wody w wielką sobotę dokonywali w odpo- 
wiednich beczkach z kranami u spodu, a po 
krytemi na wierzchu, by nikt tam naczyń i 
rąk nie sunął, a najbardziej, by nie święcono 

wody w beczkach od śledzi, jak to było w 

przeszłą wielką sobotę w widzkim kościele. 
Adam Hahdank. 

POWIAT  DZIŚNIEŃSKI 

— 0 Brandmurach na wsi. 1. Przede- 
mną pismo urzędowe. 

2. Treść pisma: — decyzja p. starosty 
na podanie chłopa w sprawie zezwolenia na 
pobudowanie budynków: domu (parterowe- 
go!) chlewu (vel stodoły), spichrza i szopy, 
t. i. po prostu „powietki* vel budynku bez 
ścian dla schronu wozów i narzędzi roln, 

3. Okoliczności sprawy: — w r. 1920, 
ogniem artylerji spalono mu część budyn. 
ków. Obecnie r. 1930, „mieszka jeszcze w 
izbie przerobionej z budynku gospodarczego 
obok z chlewem, mając z takowym wspólny 
dach i wspólne wejście. Tuż budynki sąsied 
nie. 

Stan pod względem higieny opłakany. 
— Bezpieczeństwo ogniowe I. takie, że be-- 
czki straży ogniowej pomalowane na zielo- 
no odrazu poczerwienieją od... wstydu i bez- 
radności, pompa bez nacisku zapłacze, a 
Wydział Powiatowy, klapnąwszy siebie po... 
czole rzeknie sakramentalnie: „oszczędność i 
rozum '* 

Właściciel zagrody, t. j. ten „chtop“, 

niepodległości w roku 
1910. 

Hiszpanie zafundowali i na skrzy- 
żowaniu kilku szerokich alei w Paler- 
mo ustawili alegoryczny pomnik, po- 
wiedzmy śmiało — brzydki. Na ogrom- 
nej podstawie z białego marmuru, sze” 
rokiej, przeciążonej ozdobami, mała 
kobieta, teatralnym ruchem coś chcąca 
powiedzieć, Całość ma z 15 metrów 
wysokości, ciężkie mimo wyraźnego 
wpływu połowy XVIII wieku, a mar- 
mur bardza biały w najmniejszych 
szczegółach wykończony robi wrażenie 
raczej biscnit'a. 

Włosi dali naturalnie konny pom- 
nik Garibaldi'ego, Francuzi — prze 
śliczną alegorję wolności w majpiękniej 
szej, bo w jedynej nad płaski poziom 
parku wzniesionej jego części ustawio- 
ią. Wielkie to, piękne, bogate, słowem 
królewski prezent narodu zakochanego 
w wolności * republikańskich rządach, 
ofiarowany drugiemu narodowi, co ja- 
rzmo reakcyjnej macochy zrzucił . 

Anglicy — ci zawsze praktyczni— 
zafundowali piękną wieżę zegarową, 
widoczną z daleka, gdy się po Rio dę 
Laplata do portu dojeżdża. 

Nas w roku 1910 jako państwa je” 
szcze nie było. Emigracja wtedy je- 
szcze nieliczna i zbyt uboga o prezen- 
cie podobnym myśleć nie mogła. Stał 
by tu w przeciwnym razie pomnik Pu 
ła , skiego. — Z czasem może się znaj- 
dzie. Polacy bowiem, w szeregu nłaro- 
dów, które się na stworzenie nowego 
(argentyńskiego) składają — trzecie 
zajmują miejsce. 

Najliczniejszym to bowiem Hiszpa” 
nie. Dalej idą Włosi, dziś w dalszym 
swym dopływie sztucznie zatrzymani. 
Za Włochami Polacy. 

Lecz wracam do parku Palermo. 
Stawy z łódkami w formie gondoli (ałe 

obchodzonej 

э L 

Nowa katastrofa lot 

е ме 

nieza w Warszawie 
Dzięki przytomności 16-letniego chłopca piloci mimo od- 

niesienia obrażeń zostali uratowani z płonącego samolotu 

WARSZAWA, 28. IV. Pat. Dzisiaj o godz. 7 wiecz. na terenie ma- 

jątku Agryl w Warszawie wydarzyła się katastrofa lotnicza. Z lotniska 

Mokotowskiego wystartował samolot wojskowy, należący do Instytutu Ba- 

dań Technicznych Lotnictwa, W samolocie znajdował stę pilot Kazimierz 

Kaźmierczyk i starszy mechanik Kazimierz Szy, jako obserwator. Po wy- 

konaniu przepisowej rundy nad lotniskiem samolot skierował się nad 

Okęcie. W tym momencie nastąpił wybuch benzyny i samolot płonąc za- 

czął spadać, Przelatując nad ulicą uderzył skrzydłem o słup telefoniczny, 

wyrwał go i spadł na ziemię. Skrzydł a oderwały się, a samolot płonąc 

stoczył się jeszcze 100 kroków. Pierwszy podbiegł do płonącego samolotu 

16-letni chłopiec Jan Baliński, który łowił w pobliżu ryby wraz ze swymi 

braćmi Antonim i Władysławem. Chłopiec wyciągnął z płonącego samolo- 

tu obserwatora, który uległ tylko nieznacznemu poparzeniu, poczem rzu- 

dł się na ratunek pilota. Odciąwszy pasy, przytrzymujące go w siedzeniu, 

wywlókł pilota Kaźmierczyka z płonącego kadłuba samolotu. Kaźmierczyk 

odniósł rany w głowę, uległ złamaniu obu nóg oraz prawej tęki i doznał 

silaych pooarzeń. Aparat spłonął doszczętnie. 

Pola pod Kratówom równieź widownią katastrofį lotniczej 
Pilot uratował się dzięki spadochronowi 

KRAKÓW 28.IV. Pat. Dziś około południa w czasie lotu ćwiczebnego, dokony- 

wanego przez plutonowego-pilota 2 p. lotni 

polami Prądnickiemi pod Krakowem aparat, 

w Krakowie Kazimierza IKonopkę ponad 
prawdopodobaie wskutek wady  silniko- 

wej, wpadł w korkociąg. Pilot, nie mogąc splanować maszyny, wyskoczył # wyso” 

koŚci 300 metrów na spadochronie i szczęśliwie wyłądował nw ziemi. Aparat został 

doszczętnie zdruzgotany. 

pohorowe uroczysi 
RZYM, 28. IV. PAT. W dniu wczorajsi 

uroczystości poborowe faszystowski2, 
sobienia, którzy ukończyli 18 lat, do szeregów milicji i 

szeregów przysposobienia. 

milicji i partji wstąpiło w dniu wczorajszym 90 tysięcy członków 

zaś 110 tys. młodzieży ze związku Balilla przeszło do oddziałów 

młodzieży ze związku Balilla do 
W szeregi 

przysposobienia' 

przysposobienia. 
W Rzymie uroczystości odbyły się wobecności Mussoliniego, 

entu”jastycznie pr:ez młodzież faszystowską, 
władz. 

ości faszystowskie 
zym odbyły się na, terytorjum całej Italji 

mianowicie przejśc e tych członków przyspo” 
i partji oraz przejście części 

przyjmowanego 
cz onków rządu oraz przedstawicieli 

  

człowiek poczciwy, lecz biedny w grosz, i 

dość Dy w drobne dzieci (i chorą żonę) 

4. Projekty chłopa: 
iNa placu o powierzchni 1000  mtr. 

kwadr. pobuduje nareszcie sobie i swoim 

sublokatorom krówkom i świnkom  budy= 

neczki, a dla uszanowania prawa budowla- 

nego da odległość: domu od chiewa — 15 

m., od spichrza 13 m., od granicy sąsiedniej 

(niezabudowanej) odskoczy parę metrów, 

przed drogą zdejmie czapkę o kilka metrów. 

No, a żeby nie marnować cudzego lasu, 

(ochrona lasów przecież!), a swego grosza, 

postawi chlew pod prostym kątem do spi 

chrza i, pomiędzy dwiema ścianami wyjdzie 

wymarzona i tania „powietka” Drzwi do spi 

chrza zrobi naturalnie od podwórka, przeciw 

okien chaty. Zatarł z zadowoleniem inżynie- 

ra-architekty ręce, schodził do gminy, n4-. 

szkicował planik sytuacyjny, uprosił „pana 

wójta” ażeby zobaczył i stwierdził i... siedzi 

cichutko, bo przecież władza na to, ażeby 

dbała o prawo i o niego, obywatela Rztej. 

Siedzi i czeka. 
5. Procedura urzędowania: dE 
Sprawa pochłonęła pięć j pół miesięcy 

(zamiast ustawowych 6 tygodni, art, 344 

  

RPOR): RA 
6. Orzeczenie osoby urzędującej: 
Brzmi w wyciągu dosłownym jak na- 

stępuje:.... Starostwo dziśnieńskie plan sytua 

cyjny zatwierdza i na podstawie art. 343 i 

390 K. P. R. z dn. 16 lut. 1928 r. zezwala... 
z zastrzeżeniem zachowania  poprawek.... 

mianowicie: ustawienie domu mieszkalnego 
od drogi 3,5 mtr. od granicy 6 mtr. z po- 
stawieniem br andinuru od strorty stodoły 
odłegłości 17.50 mtr. spichrz i szopa mo; 
być wykKonaga jedyrfi* z materiałów Salio 
tfwatydh z brandmurami wystającemi o 30 
cm. ponad dach od strony szopy i stodoły. 
it. d. Pozatem drzwi do spichrza a od gra” 
nicy sąsiedniej, chyba dla wygody złodzieja 
łecz nie gospodarza? 

7. Rozmyślania „chiopa”* po otrzymaniu 
tego orzeczenia: 

„W imię Ojca i Syna*! Obeszłem calą 
gminę, byłem w powiecie widzę, że takie 
same „chłopi”, jak ja, budują się wciąż i ni- 

i i „brandmurów* na odległość 7 i gdzie, ani £ : 
pół metra, ani ogniotrwałych spichrzów i 
szop z brandmurami u nich mie widziałem. 

Chyba może oślepłem??.. Cóż ja biedny, 
pocznę teraz!!... Na budowę jednego „brand 
muru” do chaty będę zbierał do końca życia 

białych) i mosty, t. zw. rosariums 
czyli przestrzeń  kilkohektarowa — ро- 
święcona hodowli wszystkich na świe- 
cie znanych gatunków róż; podzwrot- 
nikowa roślinność pomieszana z euro- 
pejską, kwiaty, powietrze w nocy cu- 
downe, sztuczne oświetlenie —— wszy 
stko składa się na to, że Argentyńczy- 
cy kochają Palermo i są z niego dumni 
co im się zresztą zdarza co chwiła 
nawet wcale bez powodu. : 

Atrakcją lokalną- jest Cafe Lido. 
Ogromna *halla zajmująca ze ćwierć 
morgu. W środku basen zajmujący trze 
cią część powierzchni hali. Młodzi i 
starzy kąpią się tam lub coś spožywa- 
ja. rampoliny różnych wysokości dają 
możność popisywania się niezrównaną 
zręcznością najdzikszych i najkarkoło- 
mniejszych skoków. A publiczność sie- 
dzi w koło i tym harcom wodnym się 
przypatruje, zręczniejszych  sportow- 
ców nieraz rzęsistemi nagradzając о- 
klaskami. Wszystko to skromne i przy 
zwoite. Dwie orkiestry naprzemian gra 
ją bez ustanku. 

Tyle o Palermo. Wraz z dojazdem 
nowemi ulicami zabudowanemi pałacy- 
kami, odbija ono przyjemnie na tle ca- 
łego miasta zbyt wąsko i skąpo co do 
pięknych zresztą placów, zakrojonego. 
Tu i ówdzie widać wprawdzie dążenie 
do rozszerzenia ulic i przebicia no- 
wych pięknych arteryj drogą burzenia 
starych (względnie) gmachów, ale, jak 
to już mówiłem robota ta potrwa dłu- 
gie lata. 

Wycieczka na delty Par any. Ogrom 
na ta rzeka z pod samego prawie równi 
ka w bliskości Amazonki cztery tysią“ 
ce kilometrów płynąca ogromem wody 
a wraz z nieco mniejszym Urugwajem 
składająca się na Rio de Laplata, ogro- 
mna ta rzeka przed zlaniem swych 
wód do Laplaty na przeszło pięćdzie- 

#     

bo setkę cegły trzeba przywieźć za 13 kim. 
i zapłacić za nią 12—13 zł. Na budowę 
dwóch budynków ogniotrwałych z 2 brand. 
murami trzeba będzie wyprosić u Stwórcy dru 
gie życie, boć przywieźć betony z sejmikowej 
betoniarni za 50 klm. w jedną stronę i za 
to wszystko pozapłacać nie starczy tych 
lat 5 czy 10 co zostało mnie żyć. Oj, oj, oj! 
A ja pomyślałem, że ten pan urząd po spra- 
wiedliwemu i po gospodarsku rozsądzi'? Bie 
dnaż moża dola, biedna! 

Zainteresowany tym smutnym wypad. 
kiem przejrzałem, Rozp. P. R. z dn. 16 lut. 
1928 r. i znalazłem tam „o brandmurach i 
ogniotrwałości „na wsi* w decyzji w Cczę- 

Il przepisów polic.-budow. dla gmin miej 
skich i dla uzdrowisk o charakterze publicz. 
(położonych w gm. wiejskich) jako rzecz po 
trzebna< i możliwa. Tytuł Il przepisów dla 
gmin wiejskich podobnych wymagań dla 
wsi, rzecz prosta nie stawia i nie może sta- 

  

wiać. Naodwrót daje szerokie możliwości 
ulženia i obostrzenia przepisów budowla” 
nych, naogół dość trudnych do wykonania 
w warunkach obecnych za pomocą wnio- 
sków miejscowych organów samorządu. 

Może zechce ten kto takie, orzeczenia 
podpisuje wskazać łaskawie i wyraźnie arty- 
kuły R-nia ponieważ art. “y. 343 i 390 
nic nie mówią, na mocy których. „brandmu- 
rami' (veł mur ochronny) i ogniotrwałościa 
głuchą wieś zaczął obdarzać i czy myśli, że 
przeciętny wieśniak będzie mógł w takich 
warunkach budując się mniej płonąć od 
ognia, a do nas + do prawa nabierze przeko- 
nania i szacunku! rawdosław. 

Oświadczerte. 
we - L A laika 

Z wielką przykrością dowiedziałem się 
z ust wielebnego ks. proboszcza dr. Ja- 
nowskiego w Białej Wace — jakobym pisał 
przeciw Niemu artykuły w „Przyjacielu“ i 
t. p. wydawnictwach. 

Wobec powyższego oświadczam tu pu- 
blicznie, iż nietylko przeciw ks. j., lecz wo- 
gėle przeciw komukolwiek z wielebnego 
duchowieństwa nie skreśliiem w swem ży» . 
ciu ani jednego słowa. Oświadczam rów- 
nież, iż nigdy nic wspólnego z powyższemi 
wydawnictwami nie miałem i nie mam i żad 
nych artykułów swych oprócz „Słowa”* ni. 
gdzie nie umieszczam. Jan Hopko. 

siąt rozdziela się koryt, z których więk 
sza część tyle jeszcze ma wody i głębi 
że największe morskie parowce bez 
trudu w górę rzeki po nich płyną. 

Tyle co odnog tworzy Parana wysp, 
deltami zwanych. Do niedawna bagni- 
ste, zostały te wyspy odkrytemi rowa- 
mi osuszone i zalesione prędko rosnące 
mi topolami. Drzewo to bardzo tu ce- 
nione, gdyż wyrasta w kilkanaście lat, 
daje długie proste kłody używane do 
tarcia deseczek: przeznaczonych na 
skrzynki do pakowania owoców. 

Na brzegach owych delt — wille, 
parki prywatne, sady owocowe. Setki 
motorówek w niedziele i święta rozwo- 
zi po tych odnogach spragnioną powie 
trza miejską publiczność. 

Gęsto rozsiane kawiarnie i mleczar 
nie tę masę ludzką gościnnie  przyj- 
mują. Masa łódek sportowych, kąpią- 
cych się amatorów sportu pływackiego. 
Woda żółta, jak cała Parana i Laplata, 
mnie niezbyt do swych głębi nęci. Ale 
innej, prócz w sztucznych basenach 
nienia. 

Ruch motorówek pędzących z nie 
opisaną prędkością i zręcznością wy- 
wołuje duże fale, nieraz publiczności w 
motorówce zażywającej spaceru niema- 
ło dających emocji. Ale wypadków ja- 
ko by tak dobrze jak niema. 

Urokiem tych spacerów, a trwają 
one godzinami całemi bo suma wszyst 
kich odnog kilkaset kilometrów daje 
długości, jest ta cudowna roślinność, 
składająca się, jak w Palermo, z gatun 
ków przynależnych dwom strefom: 
podzwrotnikowej i umiarkowanej. 
Więc widać w przybrzeżnych  ogro- 
dach palmy wszystkich gatunków, po- 
marańcze, rodedendrony, kwitną 
ce hortensje wielkości krzaku bzu, 
oleandry, obok sosny, świerku, akacyj 
topoli i przeslicznej w tym kraju, bo 

Powainy wypadek ma kolei podziemtaej 
W Paryża 

(ZK) Przed kiłkoma dniami przytrafił się 
poważny wypadek na kolei podziemnej w 
Paryżu. Na północno - południowej linji w 
podziemnym tunelu pomiędzy stacją końco- 
wą porte de Versaille a stacją Convention, 
elektryczny pociąg pędzący z szybkością 40 
kim. na godzinę wpadł na drugi pociąg stoją 
cy na szynach. Zderzenie było tak silne, że 
pomimo że ściany wozów są metalowe, pier- 
wszy wagon, pędzącego w biegu pociągu, 
przebił tylną ścianę stojącego wozu, powo- 
dując wstrząsem zejście z szyn innych wa- 
gonów. 

Katastrofa nastąpiła w rannych godzinach 
i 7 a 8, w momencie, gdy wszyst- 

są przepełnione spieszącymi do 
pracy. Na szczęście, dzięki przytomności u 

kierowcy pędzącego pociągu który do 
ł zaporę i zamknął prąd i nastawż | ha- 

strofa nie przybrała  groźniej- 
iarów i nie spowodowała "niczy- 

jej śmierci. Rannych było 60 z tego poważnie 
14, w dwuch zderzonych wozach, w innych 
wagonach wykolejonych są kontuzjowani i 
ranni odłamkami szkła. 

Zaal jana pomoc sanitarna przyby 
i nałożyła rannym opatrunki, 

    

    

    

  

   

    

   

ciężko rannych przewieziono do szpitala 
Vaugirard, gdzie 14 pozostało na dłuższą 
kurację, stan ich zdrowia nie budzi obaw, 
reszta rannych po nałożeniu opatrunków mo 
gła udać się do domów a niektórzy nawet do 
pracy. 

Po przeprowadzeniu śledztwa przystąpio- 
no do oczyszczania torów tak że już tego 
samego dnia po po*udniu pociągi kursowały 
normalnie. 

Drobiazgowe śledztwo wykazało że przy 
czyną katastrofy nie było niedbalstwo fun- 
kcjonarjuszy, ale nagły defekt automatycz- 
nych elektrycznych sygnałów. Odległość po- 
między stacjami porte de Versaille i Con. 
vention wynosi 900 metrów i na całej tej 
przestrzeni jest tylko jedna zwrotnica w miej 
Scu silnego spadku i zagięcia tunelu. 

Aparat sygnalizacyjny, który ma zapobie- 
gać wszystkim wypadkom, jest umieszczo- 
ny w. następujący sposób: na wjezdnem z 
porte de Versaiile dwa sygnały, biały ozna- 
cza wolną linję, zielony sygnał zwolnienie 
biegu, czerwony postój. Trzeci pośredni a- 
parat sygnalizacyjny ma dwa sygnały bia- 
ły i czerwony i jest umieszczony w odległo- 
ści 500 metrów od początku linji i mniej wię 
cej w 100 po za zagięciem tunelu, które się 
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ы 

znajduje pomiędzy obu stacjami. Sytuacja ta 
tłomaczy okoliczność, że pociąg zatrzymany 
przez sygnat pośredni, może być dostrzeżo- 
ny przez następny, tylko w ostatniej chwifi, 
w której już jest zapóźno na kompletne za- 
hamowanie i to właśnie miało miejsce przy 
ostatniej katastrofie. Ё 

Aż do godziny 7 r ano funkcjonowanie a- 
BRE sygnalizacyjnych było bez żarzutu. 
ociąg nr. 7 wyszedł ze stacji porte de Ver- 

saille 1 przebył normalnie stację Convention 
po dojściu pociągu 7 do Convention aparat 
sygnalizacyjny pośredni powinien byłby auto 
matycznie dać biały sygnał, że droga jest ot- 
warta, tymczasem sygnał pozostał czerwo- 
ny, a więc kierowca następnego wozu wi- 
dząc czerwony sygnał zatrzymał pociąg i 
właśnie na ten pociąg wpadł następny, gdyż 
sygnał na stacji porte de Versaille wskazy- 
wał że linja jest wolna. 

Obecnie cała komisja inżynierów bada co 
było przyczyną nagłego deiektu  instałacyj 
sygnalizacyjnych i dokłada starań aby im 
na przyszłość zapobiec. 3 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 
najlepszej 
Najlepszy gatunex stali, nejdokładnie)- 
sze maszyny, wai 
aa kontrola 'akości każdego nożyka 
wychodzącego z fabryki tłómaczą przy- 
słowiową doskonałość nożyków Gillette. 
Żądać wyraźnie nożyków Gillette. 

una     
  

REMJERA 

społeczna w 3 aktach 

Reżyserja: Dyr. Al. Zelwerowicz 

  

Lof z Ametyki Południowej do Europy 
х R O-DE-JANEIRO, 28. IV Pat. Lotnik brazylijski Barros zamierza dokonać sam 
jeden lotu z Ameryki Południowej do Europy na aparacie francuskim. Marszruta prze- 
widuje następujące etapy: Santos, Natal, St.-Louis, Lizbona, Madryt, Lille i Paryż. 

Pożar hangarów lofnictwa morskiego 
PARYŻ, 28. IV. PAT: Jak donoszą z St. Raphael. w tutejszym ośrodku lotnictwa - 

morskiego wybuchł gwałtoway pożar. Większa ilość samolotów uległa zniszczeniu. 

wysokiej o bardzo długich rozrosłych 
gałęziach wierzby płaczącej. 

Towarzyszący mi w tej wycieczce 
zamieszkały od lat kilku p. Stanisław 
Odyniec, o którym innym razem, mimo 
dobrego poznania tych miejscowości 
urokowi tego spaceru oprzeć się- nie 
może. 

Delty Parany, prócz topoli prędko 
rosnących i świeżego powietrza inne 
kryją bogactwa. 
Oto: wydobywa się tam z głębi ziemi 
gaz, nad analizą i złapaniem którego 
pracuje między innymi Polak rodak 
nasz inżynier, Gucza: „. O nim jak o p. 
Odyńcu innym razem, i szczegółowo, 
bo postać to bardzo niecodzienna. 

Jeżeli dotychczas zebrane dane i 
doświadczenia zostaną  potwierdzorfe 
źródłem niesłychanego bogactwa będą 
te delty eksploatowane, a okolica 
ze stolicy rolniczego kraju, ośrodkiem 
się stanie ogromnego, niedającego się 
wprost przewidzieć, rozwoju przemy 
słowego. 

Nowa wycieczka. Tym razem do 
Quilmes. jest to miasteczko o 20 mi- 
nut drogi od dworca Constitution (dro- 
gi żel. południowej) położone kilometr 
od Rio de Laplata. Znaną jest z ogro- 
mnego browaru, źródła wielomiljono- 
wej fortuny jego właścicieli, i z portu 
i kąpieli ludowych. 

Towarzyszą mi tym razem dwaj 
bracia Freidsonowie, kupcy z Ayacu- 
chio, tu przed kilku laty z Wilna przy- 
byli, a dziś stojący na czele niemałego 
na prowincji interesu. Uprzedzeni 
przez swych krewnych o moim tu po” 
bycie, umyślnie o 8 godzin drogi tu 
przybyli by mię poznać, powitać i do 
Ayacuchio zaprosić. Jakoż za parę dni 
tam się z nimi wybiorę. Tymczasem je 
dziemy to charakterystyczne zwiedzić 
miasteczko. 

  

SPOTKANIE o PUHAR :DAUISA „ ponsce 

w BIEŻĄCYM ROKU zostanie rozegrane piłkami DUNLOP. 

  

Piłki tennisowe | 

DUNLOP xw: 
oraz OBUWIE TENNISOWE 

SA DO NABYCIA W FIRMIE 

Dom Sportowy CH. DiNCE 

BEBEARKGEDKEDAGZESALZWWKAĆ 

Wilno, ul. Wielka 15, 
tel. 10-46. 

  

Im bardziej się pociąg od środka * 
Buenos Aires oddala, tem prędzej zani- 
kają wielkomiejskie jego, poprawne 
coprawda i kształtne, ale pozbawione 
charakteru budowle, by dać miejsce co 
raz mniejszym domom i domkom tak 
znakomicie zastosowanym do tutejsze- 
go klimatu, a noszącym jeszcze piętno 
byłej metropolji. Chwilami się zdaje że 
się podniosła kurtyna do przedstawie” 
nia Cyrulika Sewilskiego. Dalej już o- 
gródki małe i schroniska raczej niż do- 
my. Wydają się one objawem nędzy, 
w rzeczywistości czynnikiem są zamio- 
żności. Oto jak się to dzieje: 

Robotnik miast w dusznem mieś- 
cie opłacać wysokie komorne, siebie i 
rodzinę przykrym i moralnym  miaz- 
mom wielkomiejskim oddając na past- 
wę, kupuje za miastem malutką działkę 4 
ziemi, nieraz kilkaset metrów kwadra- 
towych powierzchni. Płaci kilka pesów 
resztę ma rozłożoną na lat kilkanaście, 
nieraz po 2 — 3 — 5 pesów miesięcz- 
nie. Ziemia tu bowiem od kilkaset kwa 
dratowych klometrów powierzchni  li- 
czących majątków aż do takej działki 
kupuje się tu na spłaty. 

Robotnik ten, kupiwszy tę działkę * 
szuka możności jaknajtańszego posta- 
wienia czegoś nakrytego by się tam z 
rodziną schronić. Klimat żadnych co do 
szczelności i grubości ścian nie stawia 
wymagań. Kupuje zatem nasz nowy 
właściciel ca znajdzie pod ręką: kilka 
użytych skrzyń od byle jakiego towa- 
ru, kawałek blachy falistej, stary ża- 
giel lub coś w „tem rodzaju. Parę fun- 
tów gwoździ — i mieszkanie gotowe. 

Po spłaceniu + wartości otrzymuje 
tytuł własności i przystępuje do budo- 
wania czegoś solidniejszego. Tak z ni- 
czego, ba z sum mniejszych ninż wyso- 
kość oszczędnego komornego wyra* 
sta, dzięki temu klimatowi drobniutka 
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RADA MIEJSKA 
P. wice-prezydent Czyż wniosków 

z uchwały ostatniego posiedzenia Ra- 
dy Miejskiej, oceniającej tunkcjonowa* 
nie jego resortu, nie wyciągnął. 

Uchwała ta zaproponowana przez 
radnych 10:ki i 12-ki brzmiała: „Rada 
Miejska «przyjmując do fiwiadomości 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, x0- 
brazujące stań dezorganizacji ;gospo- 
darki Sekcji ; Technicznej i wynikłe 
stąd straty dla miasta, wzywa Magi- 
strat do polecenia Szefowi Sekcji 

, Technicznej, jako przedewszyst- 
kiem odpowiedzialnemu za ca- 
łokształt pracy .sekcji, usunięcia 
tych braków oraz „dopilaowanie aby 

„reorganizacja była uskuteczniona w 
czasie najkrótszym". 3 

P. wice-przzydent Czyż | (musimy 
iu naszym czytelnikom; przypomnieć, 
drukowane w „Słowie* sprawozdanie 
z ostatniego posiedzenia Rady  Miej- 

skiej), w pierwszej chwili,ęodruchowo, 
wniosek wyciągnął: spytał |Radę czy 
ma jej uchwałę traktować, jako vo- 
tum nieufności. в 

Otrzymał, odpowiedź przejrzystą: 

„Stwierdziliśmy stan faktyczny. Reszta 
—to rzecz Pana". 

l mimo gtego, p. wice-prezydent 
Czyż swego urzędu nie złożył, Spra: 
wa, która zwłaszcza po odruchowem 

pytaniu p. Czyża, była jasnai prosta, 

uległą zawikłaniu, uległa załamaniu. 
Salam twierdzić, że weszły tu w 

grę momenty uboczne i to uboczne 

nietylko w stosunku do sprawy, ale 

fqiakże i w stosunku do tsamego wice: 

prezydenta i jego obyczajów. 
P. Czyż żądając wyjaśnień od Ra- 

dy przy końcu jej: zeszłego posledze- 

nia, był sobą, był osobą prywatną, 
p. Czyż nie wyciągający konsekwencyj 
z tego wyjaśnienia, które swem nie- 

domówieniem może dalej „idzie niż 

uchwalony wniosek, jest pepssowcem 

jest przeostawicielem tej grupy w na- 
Szej Radzie Miejskiej. ; 

Taktykę socjalistów wileńskich na 
terenie Rady cechuje jedno, mianowi- 
cie: tupet. I tu Śmiem twierdzić, że 

dobre obyczaje osobiste p. wice-pre- 
zydenta Czyża uległy brzydkim oby- 

czajom frakcji radzieckiej, której jest 

on członkiem, uległy tupetowi. 
Zbliża się 1 maj—dzień próby: sił 

politycznych wszystkich grup socjali- 

stycznych. Jasnem jest, jaki efekt w 
przededniu 1-go maja wywołałaby w 

_ Wilnie rezygnacja p. Czyża z fotelu 

wice-prezydenta. Pepesowcy efektu te 

go boją się, stąd do ustąpienia p. 

Czyża dopuścić nie chcą. 
P. Czyż presji partji ulega — nie re- 

zygnuje, czy dobrze; robi dla_ siebie 
ze wzgłędu na opinię wileńską — to 
rzecz, O której sąd nie do mnie należy. 

* * * 

Wczorajsze posiedzenie Rady było 
jednym w swoim rodzaju, trwało trzy 
kwadranse. 

Było tak krótkiem dlatego, że 
punkt ciężkości nie leżał bynajmniej 
w plenum, a w konwencie senjorów, 

który zwołany wcześniej przez p. pre 
zydenta  Folejewskiego, obradował 
przed i następnie także po posiedze- 
niu Rady. 

Zebranie konwentu senjorów było 
pouinem 

P. radni napastowani przez spra- 
wozdawców pism, dawali wymijające 
odpowiedzi, prosząc, by nawet o tych 
nic nie mówiących wyjaśnieniach nie 
pizać. 

Faktem jest, że obrady konwentu 
senjorów były ożywione i, że wzno- 
wione po posiedzeniu Rady, wbrew 
ogólnym przewidywaniom, trwały kil- 
ka minut. 

* ® * 

Na wstępie posiedzenia Rady, 
przewodniczący p. piezydent Folejew- 
ski zakomunikował, iż wobec niedo- 
statecznej liczby radnych, 3 punkty 
porządku dziennego spadają. Były to 
wnioski Magistratu w sprawie zaciąg- 
nięcia szeregu pożyczek w Banku 
Gosp. Krajowego oraz w Komunalnej 
Kasie Oszczędności m. Wilna. 

Z kolei Rada przeszła do sprawo- 
zdań z działalności Komitetu Rozbu 
dowy m. Wilna za r. 1929 oraz spra- 
wozdania Kasy Komunalnej za ten: 
sam okres. Oba sprawozdania jedno- 
myślnie przyjęto do wiadomości. Po- 
nadto wybrano do Rady Komunalnej 
przedstawicieli w niej Rady Miejskiej 
postanawiając zatrzymanie mandatów 
przez członków, którzy ustąpili przez 
losowanie. 

Wniosek Magistratu w sprawie 
przeniesień kredytów w budżecie na 
rok 1929—30, wywołał szereg cierp- 
kich uwag ze strony radnego, dra 
Wygodzkiego, który słusznie zauwa: 
żył, iż budżet m. Wilna można na- 
zwać „budżetem na kółkach" wcbac 
tego, iż niemal każde zebranie Rady 
przedstawiane ma „do zatwierdzenia 
zmiany budżetowe, i to w obrębie nie- 
tylko poszczególnych pozycyj zale tak- 
że i działów. 

Ostatecznie przedłożenia EMagilstra- 
tu zatwierdzono. 

W dalszym ciągu Rada umorzyła 
drobne zaległości od byłych abonen- 
tów Elektrowni Miejskiej w sumie 
2000 złotych należnych od 395 osób. 

Dłuższą dyskusję wywołała "spra: 
wa zaproponowanego przez Magistrat 
wynagrodzenia dla inżyniera miejskie: 
go p. Walickiego za kierownictwo nad 
sporządzeniem planu regulacyjnego.m. 
Wilna, co nie wchodzi w zakres jego 
normalnych obowiązków służbowych. 

Chodziło tu o wynagrodzenie w 
wysokości ogółem 8000 zł. za „półto- 
raroczną blisko pracę, która dała mia- 
stu kilkotysięczną ekonomię w dzia- 
le wydatków personalnych. 

Postanowiono sprawę tę przesłać 
do komisji finansowej dla zaopinjo- 
wania. 

Na zakończenie wybrano radnego 
Jakóbczyka na przedstawiciela Rady 
Miejskiej do Komisji Poborowej, a rad- 
nego Gordona na jego zastępcę. Kim 
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Bezcenna biżuterja w piwiarni „Pod Kominkiem“ 
Echa włamania do sklepu |jubilerskiego Malinowskiego 
W sprawie dokonancgo włamania do sklepu jubilerskiego Maliurwskiego, 

przy sra św. Jańskiej 12 astainas, że bižuterję, Aras z tej kradzieży 
rozsprzedaje Kowal Ignacy, 
"Pod Kominkiem“, 

Hetmańska 3, który jest w 

U Kowala znaleziono część biżuterji, Pozatem dokonano rewizji u Dobkie- 
wicza Stefan Kalwaryjska 19, u którego nocował zbiegły kasiarz 

aścicielem piwiarni 

+czechowicz 
Stanisław, pozostawiając u niego porfsl z biżuterją. Dobkiewicz poznał z oka- 
zanych mu fotografji Szczechowicza, dodając, że wymieniony pozostawił 
większą ilość biżuterji, z której część sprzedał Kowalowi, zaś część niezna- 
mym mu osobnikom. 

W czasie dokonywania rewizji w mieszkaniu Dobkiewicza żona jego Te- 
fesa ukryła 2 pierścionki pomiędzy bielizną, którą prała, natomiast jej siostra 
B icz Bronisława, Piłsudskiego 19, która była w tym czasie w mieszka- 
widna z ęła z palca pierścionek z brylantem i wrzuciła go do 
wiadra z pomyjami. ozpytywany Dobkiewicz daje coraz to inne zeznania i prze- 

{ ioskowaC, . mieniony posiada większą ilość biżuterji ukrytej 
Kids Tebodin gie chce zdradzić. Kowala i Dobkiewicza skierowano 
do sędziego śledczego (c). 

wprawdzie, niemniej jednak rzeczywi- 
sta własność robotnicza. : 

" Ciągnie się to daleko po za krańce 
tego, coby miastem można nazwac. 
Dalej idzie trochę gospodarstw pastwi 
skowych. Znowu małe domki, potem 
ogromny browar. Jesteśmy w Quilmes. 

Nowi a uprzejmi znajomi zapraszar 
ją mię na smaczny obiad do restauracji 
przez bawarczyka utrzymywanej, Roz- 
mawiamy o wszystkiem,  wszystkiemi 
językamin. Po polsku, rosyjsku, niemie 
cku z domieszką słów hiszpańskich. 
Panowie Freidosonawie bowiem, na 
prawdziwych przerobieni Argentyńczy 
ków tamte języki bardzo pozapominali. 
Ale dajemy sobie radę. 

Zachwyceni nową ojczyzną i łat- 
wością z którą da wcale pokaźnej do- 
szli fortuny, nie mają słów dla Argenty- 

y, wolności tutejszych, uczciwości 
większości narodu, rozmachu i wszy- 
stkiego co tu się dzieje. Mówię o mo: 
żnościach importu z Polski, o czem w 
dalszych częściach tego dziennika. 

Po obiedzie jedziemy nad brzeg 
Rio de Laplata. Charakterystyczne ułat 
wienie i bilety tam i z powrotem mają- 
ceaSłużyć a wykupione na dworcu dr. 
żel. w Buenos Aires, które służą jedno 
<ześnie do przejazdu tramwajem od sta 
aji Quilmes do plaży o 1 — 14 kilome- 
tra położonej. 

Bezpłatny raj dla ludzi ciężko fizy” 
<znie pracujących, a spragnionych po- 
wietrza i wody. 

Wysoki, bo o 5 — 6 stopni nad po- 
 śiomem wody i tuż nad nią położony 

- porządny, kamienny choć nieco wąski 
p chodnik, ciągnie się 3 kilometry. Obok 

piaszczysta szeroka jezdnia. Za nią na 
kilometr głęboki las z wierzb  płaczą- 
cych. Ze 30.000 osób wszystkich wie” 
ków i płci przybyłych piechotą, tram- 
wajem, autobusem lub własnym samo 

chodem, przeważnie Fordem przedpoto 
powym lub jakimś dziwacznym zgoła 
już zapomnianym typem automobilu. 
Kościumy kąpielowe, piżamy, zwykłe 
spodnie i biust obnażony, jakieś moc- 
no dziurawe lecz zawsze czyste okry- 
cią skóry nie nadające się do żadnej 
terminologji. Wszyscy się kąpią, leżą w 
cieniu, śpią, tańczą, pieką na ogniu 
kupione opodal u rzeźnika kawałki mię 
sa, słowem: oddają się zabawie i wy- 
poczynkowi takiemu, jaki go każdemu 
chce się mieć lub lubi a jedyną granicą 
wolności każdego osobnika jest wol- 
ność drugiego, zgodnie z przykaza- 
niem: nie rób drugiemu co tobie nie- 
miłe. 

Spędziłem tam kilka godzin. Ani 
jednej ikłótni, ani jednego podchmielo- 
nego osobnika. Twarze uśmiechnięte i 
życzliwe. Ubóstwo — lecz nie nędza. 
Swoboda — lecz nie żaden nierząd ani 
grubjaństwo. : 

Dla nieco wybredniejszeį publicz- 
ności gotowej opłacić nieduże miejsco 
we — obszerny pomost na którym wiel 
kie sztuczne pomieszczono pływalnie z 
wodą przezroczystą filtrowąną. Woda 
bowiem Laplaty zupełnie żółta i męt- 
na. Tu jak w „,Lido'* skocznie różnych 
typów i wysokości. Podziwiam zręcz- 
ność skaczących wielkich i małych. 
Skaczą głową lub nogami naprzód, ty- 
łem, wprost lub robiąc w powietrzu 
salto - mortale. Słowem: jak w cyrku. 
Wracamy późnem już popołudniem. 

Rozstajemy się na dworcu w Buenos 
Aires dając sobie rendez - vous na tym 
samym dworcu pojutrze we wtorek 11 
lutego, godz. 7 rano. Pojadę z tymi pa- 
nam na południe prowincji Buenos 
Aires. 

i Szymon Meysztowicz. 
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Dalsze aresztowania wśród komunistów 
W związku z ujawnieniem archiwum komunistycznego w Wilnie w dniu 16 

kwietnia na podstawie znalezionych materjałów kompromitujących wybitniejszych 

działaczy komunistycznych dokonane zostały na terenie m. Wilna dalsze aresztowania 

osób, które w akcji komunistycznej brały czynny udział. 

W szczególności ostatnie aresztowania objąły działaczy, którzy pracowali pod 
firmą legalnych przybudówek partji komunistycznej. 

W nocy z dnia 25 na 26 b. m. w Wilnie zostali aresztowani m. in. 3 studenci 
U. S. B.: Olkin Arkadjusz, Marjan Okulewicz i Stefan Wrona. 

Olkin jakkolwiek pochodzi z rodziny zamożnego kupca i jest całkowicie nieza- 
leżnym materjalaie w celu maskowania swej robóty wywrotowej był platnym sekreta- 
rzem jednego ze związków zawodowych. Okulewicz i Wrona znani ;byli już poprzed- 
nio ze swych wystąpień w Uniwersytecie Stefana Batorego. Obaj oni przybyli nieda- 

wno na teren Wilna i tu rozpoczęli działalność fjako emisarjusze komunistyczni. 
Stwierdzono, iż Wrona poprzednio przebywał w Tyflisie, Okulewicz zaś działał na 

terenie Łomty, gdzie był jednym z wybitnych działaczy Zw. 
dzieży. 

Komunistycznej Mło- 

Aresztowany został również Alsksander Szydłowzki, funkcjonarjusz centralnego 
sekretarjatu Białoruskiego Włościańsko - Robotdiczegj Klubu Poselskiego w Wilnie. 
Ponadto w liczbie ostatnio zatrzymanych znajruje „Się kilku poważniejszych działaczy 
Р. Р. 5. lewicy, którzy wykorzystywali firmę ej partji dla prowadzenia akcji komu- 

nistycznej. (c) + 

Przedwczoraj w dzień w lesie nad brzegiem Wilji u wylotu ulicy Dolnej, 
już na terenie gminy rzeszańskiej, poczęły zbierać się grupy komsomolców z 
zamiarem zorganizowania masówki pierwszomajowej. 

Wiąkszość zebranych stanowili młodzi żydzi, którzy zebrali się tam pod 
pretekstem wycieczki.. 

Gdy powiadomiona o tem policja wysłała na miejsce kilku policjantów, 
komsomolcy przez wystawionych zawczasu obserwatorów zostali powiadomieni 
o zbliżeniu się policji i szybko rozbiegli się po lesie. 

  

KRO 
WTOREK 

29 Dzis 
Piotra W. 

jutro 
Katarzyny 

Spostrzeżenia Zasładn Meteorologji 
С. 8 В. w Wilnie 

z dniż 28 — IV, 1930 r. 

Cišnienie \ 
średnie w mm | 

W. słońca o g. 4 m. 11 

Z. słońca o g. 6 m. 56 
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e NABOŻEŃSTWA 

— (k) Neustanna Adorhėja Przenajśwęt 
szego Sakranerttu. Dnia 1 maja w kościele w 
Dziśnie przypada całodzienna adoracja Prze 
najświętszego sakramentu. 

— (k) Nabożeństwa majowe. Dnia 30 
kwietnia wieczorem o godz. 5 rozpoczyna 
się nabożeństwo majowe w katedrze. Stale 
będzie odprawiana o godz. 6 rano uroczysta 
Msza św. majowa przed urządzonym specjal 
nie ołtarze-m Matki Boskiej, zaś wieczorem 
będzie rozpoczynać się nabożeństwo majowe 

stałe o godz. 5 pp. | dd 
Nabożeństwo majowe w kościele po Ber- 

nardyńskim rozpoczyna się I maja o godz. 
7.15 w. i stale o tej godzinie będzie odpra- 
wiane. 

URZĘDOWA 

— (0) Umarzanie nieściągnętych podat- 
ków. Okólnik Min. Skarbu z grudnia 1929 
r. wyznaczył jako termin umorzenia należno- 
ści podatków dzień 15 lutego rb. Okólnik 
dotyczył takich zaległości których sciąganie 
groziłoby ruiną płatnikowi, lub takich, któ- 
rych już wogóle sciągnąć nie można, o ile 
suma nie przekraczała 2000 zł. Termin ten 0- 
kazał się jednak za krótki i wobec tego Min. 
Skarbu przedłużyło termin umarzania podat- 
ków nieściągalnych do 20 maja rb. 

— (0) Oszczędności gminne. W zwią». 
zku z zarządzeniem p. wojewody wileńskie- 
go w sprawie stosowania oszczędności przy 
wykonywaniu budżetów związków komunal. 
nych, przewodniczący wydziału powiatowego 
sejmiku Wileńsko Trockiego wydał zarządze 
nie do gmin, aby w prowadzeniu „gospodarki 
gminy posunięte zostały jaknajdalej idące 
oszczędności, na co będzię zwracał uwagę 
przy wyjazdąch inspekcyjnych, 

— (y) Odznaczenie zasłużoriych. Ostat. 
ni numer Monitora Polskiego przynosi Spis 
osób którym nadane zostały srebrne zasługi. 
M. in. odznaczeni zostali: dr. Erazm Werner, 
lekarz szkolny w Borunach za zasługi na po 
lu pracy pedagogicznej, i obywatelskiej pp. 
Józetuę Jodkowski.... — kurator „ muze- 
um Państwowego w Grodnie oraz Stanisła= 
Żywno, kierownik Miejskiego miu. 
zeum Przyrodniczego w Grodnie za zasługi 
na polu archiwalnem. 

SAMORZĄDOWA 

== (Y) zjazdu lekarzy powiatowych 
woj. Wiiekdegoj W. dniach 24 i 25 bm, od. 
był się w Wiłejce powiatowej doroczny zjazd 
lekarzy powiatowych woj. wileńskiego. Na 
zjeżdzie był obecny delegat Ministerstwa 
Spraw. Wewnętrznych inspektor służby zdro 
wia dr. Hryszktewicz, nacz. wydziału zdro- 
wia Urzędu Wojewódzkiego dr. Rudziński, 
wizytator hygjeny szkolnej przy Kuratorjum 
dr. Borowski, naczelny lekarz powiatowej 
Kasy Chorych dr. Zajączkowski, lekarze po- 
wiatowi, oraz kierownicy ośrodków  zdro- 
wia. 

Zjazd otworzył w imieniu p. wójewody 
wileńskiego nacz. zdrowia dr. Rudziński. Po 
powitaniu zjazdu przez delegata M. Spr. We- 
wnętrznych dr. Hryszkiewicza, starosty Wit- 
kowskiego i burmistrza m. Wiłejki p. Hoło- 
wni rozpoczęły się obrady w następujących 
sprawach: praca organizacyjna w. dziedzi. 
nie zdrowia pubiicznego na terenie woj. wi- 
leńskiego w roku 1929 — 30 i najważniejsze 
zamierzenia w tej dziedzinie na przyszłość, 
sprawozdania lekarzy powiatowych, kolum- 
ny przeciwjagliczej ; kierowników  powiato- 
wych ośrodków zdrowia z dotychczasowej 
pracy na terenie powiatów, sprawy Sanitar- 
ne w szkolnictwie powszechnem, wyniki łu. 
stracji sanitarno - porządkowej w woj. wileń 
skiem, przebieg duru brzusznego i plamiste- 
go na terenie woj. wileńskiego, nadzór nad 
obrotem narkotyków i rola szpitali powiato- 
wych w nowoczesnej akcji zapobiegawczej i 
imne sprawy administracyjne, 

W dniu 25 bm. uczestnicy zjazdu zwie- 
dziłi m. Dothinowo, Budsiaw oraz wyjeżdża- 
li na granicę sowiecką do wsi Pohost dla 
zaznajomienja się ze stanem sanitarnym tych 
miejscowości. 

+ gm. Oraūską, Ejszyską, 

NIKA 
— (0) Likwidacja gm. Koniawskiej, pow 

Wileńsko - Trodkiego. W dn. 25 kwietnia, w 
urzędzie gm. Koniawskiej, odbyło się posie 
dzenie komisji likwida ej w związku ze 
skasowaniem tej gminy. 

Komisja miała za zadanie dokonanie po- 
działu majątku skasowanej gminy pomiędzy 

Zabiocką i Raduń. 
ską. W komisji wzięli udział oprócz przedsta 
wicieli zainteresowanych gmin, starosta pow. 
Lidzkiego p. Henryk Bogatkowski z inspek- 
torem Lechem oraz z ramienia pow. Wileń- 
sko - Trockiego inspektor samorządu gmin- 
mego p. M. Niedek. 

Ogółem suma majątku skasowanej gmie 
ny, wynosząca 54758 zł. zos tała podzielo- 
na pomiędzy wymienionemi gminami do przy 
padającej na każdą z nich liczby ludności į 
gruntów. 

Dnia 6 maja wyjeżdżają do Lidy starosta 
pow. Wileńsko - Trockiego p. J. Radwański 
z członkami wydziału powiatowego pp. B. 
Wędziagolskim i R. Węckowiczem celem 
przeprowadzenia rozrachunku pomiędzy 
pow. Wileńsko Trockim a Lidzkim w zwią. 
zku ze skasowaniem gm. Koniawskiej. 

Z chwilą ukazania się odnośnego rOZpo0- 
rządzenia w „Dz. Ustaw”, gmina Koniawska 
przestanie funkcjonować a ludność jej otrzy- 
ma nową przynależność terytorjalną. ; 

MIEJSKA 

(o) Posiedzenie komitetu rozbudowy 
m. Wilna. Dziś dnia 29 kwietnia odbędzie się 
w .Magistracie posiedzenie Komitetu rozbudo 
wy m. Wilna. Na porządku dziennym: 1) wy 
bory zastępcy przewodniczącego, sprawa 
kredytów budowlanych, 3) wolne wnioski. 

(o) C zjkaźne w Wilnie. We. 
dług danych wydziału Bieda Magistratu w 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 9, płonicę 10, błonicę 1 
(1 zm.) ospę wietrzną 4, różę 1 (1 zm.), 
krztusiec l, gruźlicę 5 (10 zm.) razem 29, 
zmarło zaś 14. 

sat“ 
i WOJSKOWA 

— (y) Walae zgromadzenie członków 
Zw. Ofiqzrów Rezerwy. W niedzielę odbyło 
się doroczne walne zgromadzenie Wil. Okr. 
Zw. Oficerów Rezerwy, na którem dokona- 
no wyborów nowych władz. 

Do zarządu Związku weszli pp. prezes— 
hr. ]. Tyszkiewicz, wiceprezesi — ]. Miesz- 
kowski i inż. Szczygieł oraz jako członkowie: 
Młynarczyk, Epszteim, S$. Profic, St. Ciozda, 
E. Góra, Chmielewski, Marynowski, W. Char 
kiewicz, p.rof. Iwo Jaworski i inż. M. Zdro- 
jewski. 

Sąd koleżeński stanowić będą pp.: mece- 
ла5 ]. Matyasz, mec. Z. Turski, Erdman, med. 
S. Mackiewicž i Gryglewski. 

Jako delegatów na wszechpolski zjazd, 
który odbędzie się w Wilnie w dn. 8 i 9 
czerwca rb. wybrano pp. hr. |. Tyszkiewicza, 
mec. B. Szyszkowskiego, E. Kozłowskiego, 
St. Profica, E. Górę, dyr. St. Ciozdę, red. 

S. Kaki) Mieszkowskiego, mėc. J. 
Matyasza, mec. Ž. Turskiego, įnž. Szczygła, 
Dziadosza (Białystok), dr. Sopoćkę (Lida), 
Stępniewskiego (Grodno), mec. Jankowskie- 
go i Niemczynowicza (Postawy). 

   

    

— (y) Nowy zarząd Związku podofice- 
rów rezerwy. Na odbytem ostatnio _ walnem 
zgromadzeniu członków ogólnego Zw. Pod- 
oficerów Rezerwy zostało utworzone koło 

wileńskie, którego agendy dotychczas spra- 
wował zarząd okręgowy tego Związku. Do 
zarządu koła zostali wybrani: Rzeczycki — 
prezes, Jan Iwaszkiewicz i Szukiel wicepre- 
zesowie W. Siemaszko sekretarz, Malewicz 
skarbnik, Szaranowski i W. Szafryk człon= 
kowie zarządu. Nowoobrany zarząd po о- 
debraniu swych agend od zarządu okręgo- 
wego przystąpili już do pracy organizacyjnej 
w _ przedmiocie wprowadzenia w życie celów 
wartych w statucie Związku. Zarząd kola 
pragnąc rozszerzyć zakres swej pracy zamie- 
rzył wydać odezwę, skierowaną do ogółu do 
tychczas niezrzeszonych podoficerów rezer- 
wy.o wstępowanie do szeregu członków 
Związku. 

KOLEJOWA. 

— (0) Zaokrągletnie der biletów kolejo- 
wych. Celem uniknięcia nieporozumień, jakie 
miały miejsce przy kasach kolejowych, opła. 
ty dodatkowe, pobierane obecnie przy Sprze- 
daży biletów pasażerskich, zostały  wliczo- 
ne do ceny biletów uwidocznionej na  sa- 
mych biłetach. W związku z tem ceny bile-' 
tów będą zaokrąglone do pełnych dziesiąt- 
ków groszy, co znacznie ułatwi manipulację 
przy kasach biletowych. 

POCZTOWA 

— (y) Połączenie telefoniczna Wilno — 
Norwegją. Od 1 maja rb. wprowadzony 20- 
stanie ruch telefoniczny między Wilnem, a 
Norwegją. Opłata za 3 minutową rozmowę 
zwykłą wynosi: do Oslo 13 fr. 80 c., a do 
innych miejscowości norweskich 13 franków 
80 c. względnie 15 fr. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 99-a środa literacka odbędzie się w 
siedzibie związku Literatów (Ostrobramska 
9) dn. 30 bm. o godz. 8 wiecz. P. Tadeusz 
Szeligowski, który Świeżo powrócił z Pary- 

ża, podzieli się swemi wrażeniami z mad 
Sekwany. Wstęp dla członków, sympatyków 
i wprowadzonych osobiście gości. 

Na setną Środę przygotowuje Związek Li 
teratów szczególną atrakcję: wieczór šwiet- 
nej melo-recytatorki Marji Balcerkiewiczów= 
ny, specjalnie zaproszonej do Wilna. Poza- 
tem Związek urządzi w najbliższym czasie 
niedzielny poranek dla dzieci z programem 
wypełnionym przez wybitne siły literackie i 
muzyczne, zaproszone z Warszawy. 

—Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. We 
środę dnia 30 kwietnia rb. o godzinie 20 w 
lokalu własnym (Zamkowa 24) odbędzie się 
naukowe posiedzenie Wileńskiego Towarzy 
stwa Lekarskiego z następującym — роггай- 
kiem dziennym: 

nie protokułu z poprzedniego 
) dr. Wąsowski: pokaz chore- 

jycięciu krtani z Kliniki Otolaryngolo 
gicznej USB, 3) doc. dr. Bagiński: O histo- 
chemicznem wykryciu różnych katjonów, 4) 
dr. Kapłan — Kiłka uwag w sprawie zapo- 
biegania przedziurawieniu wrzodu peptycz- 
mego. 

— Z Twa Eugetficznego (Walki ze zwy- 
rodnieniem). | maja dr. P. Tukałło w Porad- 
ni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) wy- 
głosi odczyt na temat „Sugestja a cierpie- 
nia nerwowe”. Początek o 6 w. Wstęp bez- 
płatny. 

    
   

RÓŻNE 
— (y) Sądy do spraw automobilowych. 

W związku ze stałym wzrostem ruchu auto- 
„mobilowego wzrasta też i jłość wypadków 
pociągających za sobą sprawy sądowe. Wy- 
wołało to konieczność  scentralizowania 
spraw tego typu w jednym sądzie, co przy- 
czyni się w pierwszym rzędzie do specjali- 
zacji sędziów ; odbije się korzystnie w tej 
dziedzinie. Sprawą tą zajął się gorliwie Auto. 
mobił Klub Polski występując do władz mia 
rodajnych z odpowiedni m memorjałem w 
którem m. in. wysunięty został projekt stwo- 
rzenia specjalnego kursu samochodowego 
dla sędziów. 

— (0) 1 maja upływa termin składania 
zcznań o podatku dochodbwym. Mimo że do 
składania zeznań w sprawie dochodu za rok 
1929 pozostało tylko parę dni, władze skar- 
bowe stwierdzają, że jeszcze bardzo wiele 
osób nie dopełniło tego obowiązku, Ponieważ 
ostateczny termin składania zeznań upływa z 
dniem 1 maja formularze z zeznaniami muszą 
być złożone w ciągu najbliższych dni. Za 
przekroczenie przepisów grozi grzywna do 
500 zł. 

— (y) R€dakto4 „Owent Kurjeru* pocią- 
gnięty da odpowiedzialności. Wileńskie Sta- 
rostwo Grodzkie pociągnęło do odpowiedzial 
rości redaktora czasopisma „Owent Kurjer* 
za umieszczenie w numerze z dnia 28 kwiet 
nia br. informacji o rzekomem wydaniu przez 
Starostwo Grodzkie zakazu zorganizowania 
przez PPS — lewicę pochodu w dniu 1 ma- 
ja, CO nie jest zgodne z prawdą. 

Na dar Narodowy. W dniu 25 bm. w lo- 
kalu Polskiej Macierzy Szkolnej odbyło się 
zebranie komitetu Pań celem omówienia 
spraw zbiórki ma Dar Narodowy 3 Maja. 

Przygotowania do akcji zbiórki są w peł- 
nym toku. Biuro Zarządu posiada na skła. 
dzie wszystkie materjały, jak to: nalepki na 
okna, znaczki do kwesty, znaczki do rachun 
ków i t.p. 

Wszelkich informacyj w sprawach tygod 
nia Daru Narodowego udziela biuro Polskiej 
Macierzy Szkolnej Wileńska 15 m. 5 od go- 
dziny 9 do 3 pp. telefon 698. 

— (k) Z życia St. Mi Polskie-i. Dnia 
27 kwietnia w SMP. męskiej parafj. po Ber- 
nardyńskie, ” obecności patronatu i przed- 
stawicieli innych SMP miasta Wilna obcho- 
dzi uroczystość „jajka wielkanocnego". 

Dnia 27 kwietnia staraniem patronatu i 
członków SMP parafji św. Rafała odbyła się 
uroczysta akademja ku czci św. Jerzego. 
Członek patronatu. p. Iwaszkiewicz Konstan- 
ty przedstawił życiorys o św. Jerzym, podno 
sząc kilka charakterystycznych momentów z 
jego życia, a nawiązując swą przemowę do 
SMP męskiej, które obrało tego świętego za 
patrona, wskazał Go, jako wzór do našlado- 
wania, SMP męskiej odegrało dramat p.t. 
„Kamienne serce". Akademja była urozma- 
icona spewami, deklamacjami i muzyką, od- 
była się przy wrzepełnionej po brzegi sali. 

— Obstalunki ra nowe numeracyjne la. 
tarnie „Reflektor* przyjmuje biuro „Reflek- 

tor“, Trocka 11 m. 7 ( w lokalu „Klucze”). 
Zwracamy uwagę WP wlašciciel domėw, że 

na te latarnie został udzielony patent za nr. 
11513, wszelkie więc naśladownictwa będa 
ścigane i latarnie wykonane bezprawnie bę- 
dą usunięte. 329 

‘ . TEATR I MUZYKA 

— Teatr miejski ra Pohulance, Dzisiej- 
sza pjłemjerą. Dziś premjera wstrząsającej 
sztuki społecznej F. Brucknera „Przestępcy 
„Przygotowania do wystawienia tej interesu- 
jącej sztuki odbywają się od dłuższego cza. 
su pod kierownictwem rożyserskiem dyr. A. 
Zelwerowicza. Sztuka zyskała olbrzymi roz- 
głos i osiągnęła najwyższe powodzenie w 
Niemczech, Austnji i Francji. W teatrze łódz 
kim grana była w ciągu sześciu tygodni bez 
przerwy. Nowa oprawa dekoracyjna od 
kierownictwem E. Sewierinówny i Krella. Dla 
młodzieży sztuka ta nie jest _ odpowiednią. 
Premjera wywotała wielkie zaineteresowanie. 

— Tęatt miejski Lutnia. Dziś ukaż się po 
raz. 14 pełna młodzieńczego humoru werwy 
i uciesznych sytuacyj komedja  Smólskiego 
„Błędny bokser”, odźwierciadlająca życie a- 
kademickiej młodzieży. Wykonawcy tego u- 
tworu tworzą świetnie zgrany i doskonale 
zharmonizowany zespół. Sztuka ta ze wzgłę 
dów technicznych niebawem zejdzie z reper 
tuaru, 

— Malicka i Sawan w Wilnie. Znakomici 
artyści stolicy, bohaterzy ekranu (ke 
M. Malicka į Z. Sawan wystąpią w Wilnie w 
teatrze Lutnia dwukrotnie: w piątek 2 i so. 
botę 3 maja w dosk onałej sztuce  Lenca 
„Trio* Zapowiedź występów wywołała żywe 

zainteresowanie. Bilety już są do nabycia w 
kasie zamawiań. 

— Porastek bałetowy Sawinoj Dolskiej. 
Wybitna tancerska Sawina Dolska na czele 
własnego zespołu uczenic wystąpi w nie- 
dzielę nadchodzącą 4 bm. na poranku w te- 
atrze Lutnia, W interpretacji młodocianego 
zespołu ujrzymy cały szereg pięknych  tań- 
ców klasycznych 'oraz narodowych. Początek 
o godz. 12 w poł. Ceny miejsc od 50 gr. 
Bilety w kasie zamawiań 11 — 9 w. bez 
przerwy. : 

„Wystepy teatru rosylskiego z Rygi. 
Kasa zamawiań rozpoczyna od jutro sprzedaż 
biletów na pierwsze 3 przedstawień Teatru 
Rosyjskiego z Rygi. Repertuar zapowiada: 9 
maja „Trzy siostry" Czechowa, 10 maja 
„Gniazdo szlacheckie” Turgieniewa, 11 maja 
Dama kameljowa“ Dumasa, 12 maja „Miesz- 
kanie Zojki“ Bulhakowa i 13 maja „Burza“ 
Ostrowskiego". 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Śpiewający błazen. 

SB PI nm 
o "Og Sion W? 

„ Światowid — Pat i Patachon w obliczu 

asa — Wołga... Wołga 1 pieśń o 
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WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w . W czasie od 
dnia 26 bm. do 28 do godziny 9 rano zano- 
towano w Wilnie różnych wypadków ogółem 
80. W tej łiczbie było: kradzieży 10, zakłó- 

Ż SĄDÓW 

CZTERY LATA WIĘZIENIA ZA CZERWO 
NY GAŁGANEK. 

  

Piątego grudnia rb. przechodzący ul. Kra 
kowską Stanisław Mieszkowski zauważył 
dwóch młodych żydków oraz żydówkę zaję: 
tych zawieszaniem czerwonej płachty z nać 
pisami. į 

Pan Mieszkowski zrobił to co zrobiłby k 
żdy dobry obywatel Polski, a mianowicie. 
dał znać policji, na nieszczęście jednak do. 
brej sprawy ; szczęścia obu wysłanników ke 
munistycznych wykonał to niezręcznie. Za: 
miast zawezwać kogoś po cichu do pomocy 
podniósł wrzask. Spłoszeni młodzieńcy uciec. 
kli do najbliższej dorożki i odjechali, przy- 
trzymano tyłko trzecią działaczkę— 18.letnia 
Libę Gemiuńską. 

Policja nie zdziwiła się bardzo gdyż + 
soba jej znana była już urzędowi Śledcze. 
mu jako działaczki komsomolskiej biorące; 
udział w demonstracji 3 maja 1928 r. przet. 
więzieniem stefańskiem. 

Po odsiedzeniu pięciu miesięcy areszt 
prewencyjnego zasiadła wczoraj Gemiuńska 
na ławie oskarżonych w Sądzie Okręgowym. 

Zapytana przez Sąd nie przyznała się de 
inkryminowanego jej przestępstwa zawiesz:. . 
nia sztandaru komunistycznego oraz należe 
nia do kompartji i oświadczyła że była człon 
kiem zawodowego związku „Igła”, obu 0 
sobników zawieszających sztandar nie zna 
a jedynie przyniosła im paczkę daną je“ 
przez kogoś nieznajomego za co otrzymała 
wynagrodzenie. i 

Sąd nie dał wiary tym wykrętnym wy. 
jaśnieniom i skazał Gemiuńską na cztery lata 
więzienia ciężkiego zaliczając jej na poczet 
tej kary areszt prewencyjny.. (y) 

оее стаг а оа нннач I DE AAAA 

   

  

  

Należy mieć wspłczucie dla nieszczęsnega 
chorego cierpiącego na zaparcie, który bez. 
skutecznie wypróbował wszystkie środ. 

ki EMU A w rekla- 
mach, tymczasem użycie asgarinę - 
Legirinoe w ilościu 1 lub 2 pigułek wieczo. 
rem podczas jedzenia przyniosłoby mu szyb 
ką i pewną ulgę. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. 

DOSKONAŁE 

ROWERY ŁUCZNIK 
Państwowej Fabryki Uzbrojenia 

poleca reprezentant 

s
>
"
5
8
6
8
2
5
2
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cen spokoju publicznego i nadužycia alkoho- 
lu 26, przekroczeń administracyjnych 30. Re- 
szta wypadków podana jest w skróceniu w. 
tej samej rubryce. х 

—(c) Awantuńy Szułerów ulicznych. Ko- 
ło Ratusza Alfons Harasimowicz (Połocka 4) 
uprawiający uliczną grę w karty wszczął bój 
kę z jednym z ogranych. Znajdujący się 
wpobliżu policjant Gadek usiłował alikwi ido 
wać zajście, lecz Harasimowicz i Piotr Pło= 
szczyński (Brzeg Antokolski 6) pochwyci!i 
ES za ręce starając się policjanta rozbroić. 
olicjant strzelił w powietrze, a następnie u-- 

derzył kilkakrotnie Harasimowicza rękojęcią 
rewolweru w głowę, powodując poranienie. 
W trakcie zamieszania oberwał również po 
głowie Stanisław Zaleski (Lipówka 9) któ- 
rego ulokowano w R ti żydowskim. 

— (c) Pobicie. Na tle uraz osobistych 
powstała bójka pomiędzy mieszkańcami wsi 
Tragiele gminy słobódzkiej (Brasław) Zyg- 
muntem 
Józefem Dunderem z sąsiedniej wsi Antonin- 
ki. Dunder otrzymał. kilka bardzo ciężkich u- | 
derzeń kijem wskutek czego musiano go na- 
tychmiast Skierować do szpitala. 

—(6) Wypadek w G 
sztatach zakładów przemysłowych w Grze- 
gorzewie podczas nakładania pasów na koło 
transmisyjne został porwany robotnik Hen- 
ryk Ziełonkowski zamieszkały w majątku 
Landwarów. 

Uległ on bardzo poważnym p oranieniom | 
i w stanie ciężkim został odwieziony do Wil- 
na i ułokowany w szpitalu św. Jakóba. 

— (c) Napisy komunistyczne. Na murach 
niektórych domów w śródmieściu nieznani 
sprawcy wypisali różne hasła wywrotowe 
które zostały rano starte przez dozorców. 

— (c) Policia winna 
czas polewania chodników, dozorcy wcale 
nie zwracają uwagi na przechodniów zmu- | 
szając ich w ten sposób do schodzenia na 
jezdnię i narażanie się na niebezpieczeństwo 
przejechania. Były wypadki, że na zrobioną 
stróżowi uwagę 0 obowiązku bardziej ostro- 
żnego manipulowania polewaczką „p. dozor- 
ca' zmyšlai poszkodowanego, a Wezwany po 
licjant jedynie spowodował wylegitymowanie 
stróża „bo może go zaskarżyć do sądu", 

__ Policja winna_raczej pouczyć jak. należy 
się zachowywać podczas zwilżania ježdni i 
chodników. 

— (c) Podrzutek- Wpobliżu I komisar- 
jatu pp. przy ulicy Zawalnej nieznana kobie- 
ta pozostawiła 3 letnią dziewczynkę którą 
odesłano a przytułku. 

— (c) Policjant w piwnic y. Posterun. 
kowy Bielski aa 7) przez nieuwagę 
wpadł do otwartej piwnicy i doznał uszko=. 
dzenia ramienia. 

— (©) Aresztowanie niesumiennego urzę 
dnika. Policja aresztowała b. urzędnika po- 
cztowego Piotra Kuryłowicza zamieszkujące 
go przy ulicy Środkowej 12. 

Oskarżony on jest © dokonanie różnych 
malwersacyj i nadużyć popełnionych pod- 
czas swego urzędowania na poczcie. Obec_ 
nie przeprowadzane są badania czy wysuwa-. 
ne zarzuty: są słuszne. ; 

— (c) Zabólstwo w bójce. 
ku Hoduciszki został zabity podczas bójki mieszkaniec wsi Czeczele Albin  Wieżan. Sprawcy zabójstwa zostali ujęci. 

— (c) Postrzelenie, We wsi Borun pluskiej (Brasław) Bazyli Borun mangas a, 
z Go w rękę i bok sąsiada Józe uszkę, który w ty i i SS Bona tym czasie był w mie 

W miastecz- 

  

ŻÓŁTE PLAMY, 
|). OPALENIZNĘ 

USUWA POD 
APTEKARZA -    „AXELA” «pRęm 

SŁ. MAŁY - ZŁ. o 
SŁ. DUŻY- ze. 4.50 

„AXELA” my 
„4327. - ZL. iš 
SazT.- ZL 

Do nabycia w skladach aptecznych, 
aptekach i perfumerjach. — 

Zamiast powinszowań Wielkanocnych 
Zygmunto stwo  Bortkiewiczowie z maj. 
Koziczyn na Dom Dzieciątka Jezus składają 
zł. 5. : 

ж $     

ZYGMUNT NAGRODZKI i 
Wilno, Zawalna I-a. — ® 

szakiem i Józefem Czajkowskim, a | 

W war | 

  

Pod | 
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Bracia Al Jolson 
NOWY „KAWAŁ* PRZESTĘPCÓW 

AMERYKAŃSKICH. 

Kawa At Jolsona. 
Tort Al Jolsona. 
Kapelusze Al Jolsona. 
Gumy do żucia Al Jolsona. 
Pasta do obuwia Al Jolsona. 
©to co można czytać w każdym niemał 

sklepie Ameryki. Al Jolson jest bowiem naje 
modniejszym pod amerykańskiem słońcem 
człowiekiem. Przestano jak dotychczas, ne- 
grów, a zaczęto naśladować najlepszego imi- 
tatora murzynów — Al Jolsona. 

Skorzystała z tego jedna z licznych w 
Ameryce band przestępców, która zdecydo= 
wała, że przy robocie dobrze będzie używać 
modnej maski Al Jolsona. 

W ostatnich czasach parę banków, znaj- 
dujacych się w olbrzymim nowojorskim labi 
ryncie drapaczów nieba uległo włamaniu, do 
konanemu zapomocą wysadzenia dynamitem 
w powietrze kas pancernych. 

Po dokonaniu czynu zbrodniarze uciekli, 
a ci, którzy jch przełotnie widzieli, twierdzi. 
K, że to byli murzyni. 

Po długich poszukiwaniach policja nowo= 
jorska wpadła na trop bandy. 

Jeden z wywiadowców twierdził, że nie 
są to murzyni, lecz imitatorzy  murzynów, 
xtórzy zjednoczyli się pod nazwą „Bracia Al 
Jolson“, 

    

  

dokonaniu czynu przestęp 
, samochodach, zmywają oni 

ą ę i przemieniają się w spokoj- 
nych obywateli. Na miejscu przestępstwa zo 
stawiają oni kartkę z napisem „Bracia Al 
Įolson“. 

Pewnego jednak dnia przestępcy wpadli 
w pułapkę. Po dokonaniu zamachu dynami- 
towego na kasę pancerną i zostawieniu zwy 
kłej karty wizytowej, banda złożona z sie- 
dmiu czarnych uciekła w aucie. Za nimi je 

   

   
    

Inak podążało auto policyjne. Pod grczą 
strzałów bandyci musieli się poddać. Zatrzy 
* mali samochód, ale gdy komisarz krzyknął: 

— Zmywajcie czarną szminkę! 
coście za murzyni! 

Żaden z bandytów nie usłuchał. 
Cóż się bowiem okazało? Banda, złożona 

z siedmiu ludzi była istotnie bandą _mu- 
rzyńską. Wiedząc o ist nieniu bandy „Braci 
Ai Įolson“ podszyla się pod jej nazwę. 

W Ameryce tempo jest więc imponujące. 
Po Al Jolsonie, imitującym  murzynów 

przyszli imitatorzy Al Jolsona. Po įmitatorach 
AI Jolsona ich naśladowcy: prawdziwi mue 
rzyni. 

A banda „Braci Al Jolson** wciąż jeszcze 
mie wpada w ręce policji. 

Wiemy 

@ К ( kupić solidny towar po 
najniższej cenie, 

niech zobaczyu fiłowińskiego 
Polecamy pończochy, skarpetki, ga- 
Ianterję, różne gatunki płócien, mar= 
kizet, satyn, jedwabi, kołdry watowe 

Wileńska 27 — 

  

RADJO 
* 

: Sygnał czasu z Warszawy 
0: Mużyka z płyt gramofon. 
„20: Komunikat meteorologicz- 

ay z Warszawy. 

R
 

          

       

      

   

15.15—16 Z аууу odczy- 

ty dla maturz Ostatnie półwiecze 

7EW —— prof. H. M Ž 

nie Niemiec" — prof. J. IM 

16.10—16.15: Program dzienny. 

16.15—17: Muzyka, popularna w wyk. 

kwarttetu pod k prof. F. Tchorza: 1. Dri- 

00 walc, 2. Cz wski — fant. 4 opery 
„Eugenjusz Oniegin" 3. Rachmaninow — 
„Nie poj krasawica“. 4. Poppy — walc 5. 
Ganne — „Extase“ 6. Massonet — fant. z 
opery „Werther“. 7, Lacombe — „przedšwit“ 
i 

  

   

  

    

17—17.15: O opiece nad rodakami poza 
granicami Polski. 

17.15—17.40: м Bajeczki dla dzieci opo» 
wie ciocia Hala. 

  

GIEŁDA WILEŃSKA 
z dn. 28 kwietnia 1930 r. 

Papiery procentowe: 
r 

Listy zastawne 42 proc. Wil. Banku Ziem. 
skiego — wartość nominalna 100 zł. —tran- 
zakcje w złotych 47.00 — 48.00 

  

Obwieszczenie 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV.-go z siedzibą w W lnie, przy za- 
uzku Św. Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie z 
art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wia- 
domości publicznej, że w dniu 29 kwietnia 
1930 roku. o godz. 10 rano, w Wilnie, przy 
ul. W. Stefańskiej Nr. 7, m. 2, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji należącego do Samue* 
la Lurje majątku ruchomego, składającego 
się z umebowania mieszkani3, Oszacowa- 
nego na sumę Zł 1.180.— 

Komornik (—) A. SITARZ. 

  

  
  

    

  

  

nego, tanie, trwałe i estetyczne 

Zjednoczonych fabryk 

i Wilno, 
MJ ankowski Świętojańska 9. 

skłądach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

aja W Pasfewna 

nąci i kłębów nawet i na lichej zie- 
mi, aby ciepłej i niemokrej, zimą nie 

karmu wtedy, gdy go zwykle brak, 
pracuje dla rolnika literalnie cały 

łych, wszystkie jej części, to jest nać 
i bulwy staaowią doskonały karm, 

syłam kłęby do sadzenia po cenie 50 
groszy za kilo, licząc z workiem i do- 

kilo. Zamówienia całkowicie oplaco- 
ne wysyłam w kolei ich nadejścia. 

terpentyny  „Terebentker" 

E' z a я ĄDAJCIE 3 

і Prow, E, PARA. 

raz posadzoną rośnie na jednem miej- 

wymarza zi niewykopana -w jesieni 

okres wegetacyjny danej miejscowo- 

przyczem nać jej jest pożywniejszą od 

stawą na st. Postawy w ilościach 50 

Adres: Wilno, Bankowa (od Mako- 

z gwarantowanego drutu ocynkowa- 

przedstawicielstwo 

we wszystkich aptekach i 

scu kilkanaście lat, daje duże zbiory 

daje wiosną plon bulw — doskonałego 

Ści, gdyż rośnie aż do mrozów stą- 

koniczyny, a bulwy od kartofli. Wy” 

—100 i £ d. kilo i nie mniej jak 50 

wej) Nr 1 m. 14. Wacław Kozłowski.     
      

ZAMKOWA Kr 17 

i przedświąteczny 

PEFS EDM EEE EB RA я НЫ 

: JozEr KŁODECKI 
(obok košciola šw. Jana) 

Zawiadamia Sz, Klientelę, że na nadchodzący sezon wiosenny 

polec a: 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 

KUP LOS! 
I kłos 21-szej Polskiej 

bof. Państw. 
częśliwszej kolekturze 

Wilno, niemie: l j I | fal. 13-17 
Centrala: Wars:= 1 
Oddział w Lidzie: 5% 

Główna шустаяя 

ZŁ.J50.000 
(o drugi los masi оО 

się szczęśli korzystaj Eż:: 
арн rozpoczyna sejaż 17 maja | 

Ogólna suma wygranych : 

Zr. 32600000 
|] 114 losu zł. 10; 1]? losu zł. 20 

MA 314 tosu zł. 36; 11 Tosu zł. 40 
Na prowincję wysyłamy Iosy nie- 
zwłocz ie po wpłaceniu należności 

na nasze konto P. K. O, 80928 

ОНО НОНЕ ) 

I 
w wielkim wyborze i wspaniałych 

odmianach 

Do sadzenia 
1 sztuka zł. 1.50 

10 sztuk 14.— 

100 sztuk 120.— 

Poleca 

W. WeleT wano 
ul. Sadowa 8 

ВЛЕ ОНИ ОНЕБ ВС НЕВ 
W Siwa й 

Motocykle używane 
mamy do sprzedania 

warsztaty motocyklowe 
zaułek Bernardyński 8 

    

     

z nadarzaj ©.   

  

ra 

TEL. 928 
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Od dnia 25 do 30 Kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tle przygód % 
> Tysiąca i Jednej Nocy p. t. 

о. * _° ° e 

Kino Miejskie | Tajemnice Wschodu Ч ` (Śzetherezada) 
E ĮSKA Najwspanialszy obraz świata! Bujna wyobraźnia wschodu w połączeniu z współczesną techniką 

kinematograficzną. Aktów 12. W rolach głównych: Mikołaj Kolin, iwan Petrowicz, Marcella 
ul. Ostrėbramska 5, Albani, „Agnes Peterson Mozżuchinowa, Dita Parlo. Zwiększony zespół orkiestry. Specjalna 

ilustracja muzyczna. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-eį. Następny 
program: „KAROL XII". 

Pierwsze prawdziwie rewelacyjne arcydzieło ŚP;EWNO-DŹWIĘKOWE, o którem mówi cały Świat 

‚ m m ‹ Pierwszy DŹWIĘKOWY 2) Bł t : s iewając azen 
no - Teatr W roli tytułowej: Niezrównany Mistrz pieśni, bożyszcze tłumów wszechświatowej sławy 

ze swym partnerem „HELios« | Rb. JOLSON *wzzzow" Słomeczkiem (Sonny Boy). 
Sa mj A jakiego dotychczas nie widzieliściel nd RÓ 1) AO Po aiėks 

rkiestra symfoniczna w Warszawie celu uniknięcia natłoku ' 
składa się ze 120 osób. Iwan Mozżuchin uprasza się Sz. Publiczność O wczešn, 
nabyw: biletów i przyb. na początki seansów o g. 4, 6, 8i 10 w. 

Kino Kol. Dziś i dni następnych jeden z najlepszych filmów doby SA Nowość sezonu! 
GGNISKO* $ M Ę M $ 8 73 ielki dramat erotyczny w 12 

Gy ы | aktach z życia pewnej Pani, W ro- 

ok aga »„$YMFON A z DY =. ika Z RR a Ę , oraz bohater Wielkieį Para, „ Pocz. o godz. 5 w niedziele o 4. 
kolejowego). | Następny program: „HR. MONTE CHRISTO*. у s E 

DZIŚ „REKORDOWA PREMJERA epokowego filmu dźwiękowego z 
udziałem i i 

ūžwigkowe kinoįznakomitego Ramona Novarro czarującej Anity Page 

„NOLLYWOGE" 
Mickiewicza 22. 

Eanna aa) IW filmie tym bierze udział cała eskadra lotnicza U. S. A. pod dowództwem Nowarro który zaimponuje 
wy „PACENT“ publiczności swoją odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów: Nad program: Popularny tenor amerykański 

® й т fo RUSSO wykona arję "Ori Al s Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.25. 
y z opery ” 8 Passe-partouts w dzień premiery nieważne. 

Dziś! Największy przebój kinemat fjj światowej. Realizacji W. Turżańskie) POLSKIE KINO jwiększy przebój kinematografji światowej ji ańskiego 

6$ „Wanda WOŁGA... WOŁGA pieśń © namnie 
Wielka 30. Potężny dramat w 12 aktach, osnuty na romantycznych przygodach słynnego atamana dumnego burłaka z 
Tel. 14-81, nad Wołgi. W rol. gł, Н. А. Schlettów, Rudolf Klejn-Rogze i Liljana-Hall Davis. Uwaga. Specjalną ilustrację 

muzyczną popularnych piosenek rosyjskich wykona ORKIESTRA BAŁAŁAJEK i MANDOLIN. a 
  

  
Kino - Teatr 

„Światowić * 
ul. Mickiewicza 9. 

  

Gdzie należy 
Loterji Państwowej 

Tolko w jedynej największej, najstarszej 
i najszczęśliwszej w 

E. Lichtenstein 
Wilno, Wielka 44 

Centrala kolektury: Warszawa, 
Nr. 146. 

Kiedy? Już, 
Co wygrać można? 

Główna wygrana 750 tysięcy 
i wiele, wiele innych 

Dgólna suma wygranych 52.600.000 zlofych 
Za ile grać można? Tylko za 

zł. 10-1/4 losu] | za zł. 20—1/2 torej ta] za zł. 40 -1]l los 

R jakie są szanse do wygrania? 
Kolosalne — bo co drugi los wygrywa! 

i wspaniała gra śmieszą 
widzów do łez na filmie 

bo 17 maja rozpoczyna się ciągnienie 
1 klasy 21 Polskiej Loterji Państwowe 

m —————————3 

H Dochód ® 
zapewniony posia- 
da każdy przy lo- 
kowaniu oszczęd- 

ności przez 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. Bach 

= KE = 

iiaszertatalałowih 
oraz Ozbinet Kosme- 
tyczny Usuwa Zmar 
szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku”. 
szajki, wypadanie wlo- 
sów. Micklewicza 46. 

nabyć los 

Polsce kolekturze 

| $-10 
Marszalkowske 

  

Bi Kosmetyka GB 

“====# 
Gabinet 

Racjonalnej Kosme- 
tyki wę > 

no, 
Mickiewicza 31 m. 4. 

  

  

    

  

N[LETNSKA | 

Dziś! Nieustanne wybuchy śmiechu wzbudzają znakomici komicy PAT i PATACHON, Przezabawne sytuacje 

PAT I PA(ACHON w OBLICZU ŚMIERE 
najlepszy film z ulubieńcami Wilna. Dla młodzieży dozwolone. 

Całe 
musi 

miasto 
ujrzeć 

Bar. 8 MHM Chan 
Ё ьиьв I Institutrice MAKOR 

les 3 15 @ ėtė 
ЗЕСЕНа НВ rai bed: S'adres- 

Mieszkanie ser. W. Pohoulanka 
Е 22—3. —0 

do wynajęcia 5 pokoi —— 
z wszelkiemi wygoda-| Okazyjnie 
mi tuż nad rzeką „TZE) sprzedamy lub wy* 
(plaża). Dowiedzieć | dzierżawimy 4 ład- 
się: Fabryczna = ne wille w modnem 

uzdrowisku  pel 
skiem 

Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza 21, 

  

  

Do wynajęcia 
a ZIE lokatoro* 
wi 1—2 pokoje ume- sę 
blowane z wygodami „tel. 152. TLi 
ze stołowaniem lu 
bez. Dowiedzieć się MIOda panienka 
u portjera ul. Mickie- potrzebna do dzieci. 
wicza Nr 19. —o Pożądana znajomość 

języka niemieckiego. 
ннн в иии w wwa W iadomOŚĆ: Ul. Zyg- 

a pi muntowska 24 m, i. 
    

Dzierżawy 
La dt BE) 

bank LETNISKO nisko położonego 
2i 3 p koi, ias, rze-terenu po wyrąbanym 
ka, 5 klm. od m. Wil- lišciastym lesie, lub 
na. Komunikącja cozapuszczone łąki z 
pół godziny autobu- przepływem nigoy nie 
sem. Dowiedzieć się: wysychającej rzeczki, 
Zygmuntowska 4 m. 5,lub strumykiem — ро= 

    

  
  

    

  

   
     

Boo O pi ponams War 3 KOŁDRY WATOWE i PLUSZOWE Jakie większe wygrane padły w tej kolekturze? 8 [Iqfę zerdoją: konto pa DR NŚ mae 
18.45—19.10: Przegląd filmowy — A, płótna M ct a=" pościelową ias Nr Zi. na Nr.[ „ZL. [na Nr. ZŁ |oa Nr A usuwł  Druskieniki P- Sosnowski. — —@ 

Эы s J & i 01 1» * * о * . . . s! 

8 OI(- 1040: Brzeciadaka miktołonu po OSTATNIE NOWOŚCI JEDWABI # 405.000 | 110562 150.000 | 47008 I 25.000 A | 44s5ofj Masaż twarzy i ciałaui. Jasna Na pensjo- 
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ŁOUIS VINSE 

" KASKI 
Już od dwóch dni mamy wojnę z 

Ameryką, a pan o tem nie wiedział? 

— Na „Assyryjczyka* nie dopu- 

szczano pasażerów do radja, a kapitan 

nie publikował biuletynów. ać 
Bawarczyk wzruszył niecierpliwie 

ramionami. 
— Wszystko mi jedno zresztą, ale 

noc spędzi pan u nas na łodzi. 
— Przepraszam! — upierał się La” 

niare, usiłując ukryć niepokój. — To, 
co pan mi powiedział, zmusza mnie do 

jeszcze większego pośpiechu. Nie mor 
gę tracić ani chwili czasu i muszę być 
czemprędzej w  New-Yorku. Uprze- 
dżam pana, że zatrzymując mnie pan 
przyjmuje na siebie ciężką odpowie” 
dzialność. Radzę panu namyślić się do- 
brze! 

— Niema tu o czem myśleć! Speł- 
niam rozkazy i koniec. A czy rozkazy 
są mądre, czy głupie, to do mnie nie 
należy! A pański upór wydaje mi się 
bardzo podejrzany. Gdybym nawet 

miał prawo decydować o tem, nie wy- 

puściłbym pana, za nim nie nadejdzie 
odpowiedź z Berlina. Radzę panu wo- 

bec tego milczeć i zachowywać się 

spokojnie, żebym nie potrzebował 

wziąć pana na łańcuch! 
To mówiąc odwrócił się i odszedł. 

Laniare zrozumiał, że wszelka kłót- 

nia byłaby zbyteczna i nawet niebez- 

pieczna. Przedewszystkiem kapitan 

—0      

miał zupełną rację. A zresztą, może je- 

szcze nie wszystko jest stracone! Los 

zdawał się uśmiechać  awanturnikowi. 

Może uda mu się wykorzystać jakoś 

gwałtowną nienawiść, panującą pomię 

dzy bawarczykiem a prusakiem. 

Starszy oficer najwidoczniej nie: 
nawidził całą duszą kapitana. Gdyby 
nie żelazna dyscyplina i przyzwyczaje- 
nie do posłuszeństwa, nienawiść ta wy 
buchłaby już dawno w straszny i nie- 
pohamowany sposób. Zaledwie kapi- 
tan odszedł, Laniare posłyszał wyraź” 
nie, jak oficer zgrzytnął zębami mru- 
cząc: 

— Pies bawarski! 
— Nasz miły kapitan nie jest dziś 

w dobrym humorze — zauwał drwią- 
co awanturnik. 

Oficer splunął pogardliwie. Nerwy 
jego nie mogły już dłużej utrzymać się 
w granicach. Nachylił się do Laniara i 
zaczął szeptać gwałtownie: 

— Niech go djabli wezmą z 
jego abowiązkiem służbowym... 
Ślałby kto, że to nadzwyczajny czło- 
wiek! obowiązek, odpowiedzialność! 
Jakie wzniosłe słowa! W ustach tego 
paiszywego psa podwórzowego!.. Cią- 
gle podsuwa mi pod nos ten „obowią- 
zek“ i „odpowiedzialnošė“... jakgdy- 
bym ja lepiej od niego nie znał owych 
obowiązków... Jedyny jego cel to do 

tym 
My- 

kuczyć mi!... 
— Dlaczego? 
— Bo nienawidzi mnie! — krzyk- 

nął ze wściekłością. — Nienawidzi 

mnie równie silnie, jak ja jego, on wie 
to doskonale! 

Z ust jego .wydarły się najordynar- 
niejsze przezwiska i przekleństwa. 

Laniare uśmiechnął się uprzejmie. 
Wszyscy bawarczycy są niezno-   

śni! 
Uwaga ta wywołała nową  filipikę 

ze strony oficera. Słowami, nie da- 
jącemi się powtórzyć określił różnicę 
pomiędzy bawarskim „psėm“ a szlach- 
cicem pruskim. 

— I ja muszę siedzieć w tej dziurze 
z tym zwierzęciem! — zakończył z ge- 
stem rozpaczy, można się powiesić z 
rozpaczy!.. 

> Dziwię, się że pan znosi ' takie 
życie, — wtrącił współczującym tonem 
Laniare. — Człowiek rozumny i do- 
brze urodzony musi się czuć okropnie 
w takiem towarzystwie. Coprawda, — 
dodał z uśmiechem, — życie tajnego 
agenta również nie jest słodkie, pan 
widzi w jakiej teraz jestem sytuacji: 
mam wykonać polecenie niezmiernej 
wagi... szczególnie w tej chwili, gdy 
Ameryka wystąpiła, zależy bardzo na 
pośpiechu. Tymczasem jestem zmuszo 
ny sterczeć tutaj, bez zajęcia tylko dla- 
tego, że tak się podobało kapitanowi, 
któremu zechciało się wątpić w praw- 
dę moich słów. 

— Nech pan zdobędzie się na cier- 
pliwość. Wkrótce uwolnią pana, a wte 
dy on sam pożałuje swej głupoty. 
Mądremu człowiekowi wystarczy raz 
spojrzeć na pana, żeby zrozumieć, z 
kim się ma do czynienia. Ale czegoż 

można wymagać od idjoty!.. 
Łódź dawno już stała u przystani. 

Cała załoga wyszła na brzeg, został 
tylko oficer, Laniare i kilku maryna- 
rzy. 

— Muszę iść, — oznajmił oficer— 
Niech mi pan wierży, że niema wększej 
rozkoszy, jak wykąpać się, zinienić 
bieliznę i przebrać się po ośmiodnio- 
wej podróży. Ach, gdyby to zależała 
odemnie, byłby pan u nas drogim go- 
ściem, a nie więźniem. 

To mówiąc, objął przyjaźnie La- 
niare i zachwiał się. 

— Bardzo szkoda, że muszę pana 
tu zostawić. Tak, tak, prawdziwie żal 
mi pana! Rzadko zdarza się tutaj spot 
kać człowieka z dobrego towarzystwa. 
Bardzo żałuję, że pan nie może pohu- 
lać ze mną! 

— Innym razem,   westchnął Fran 
cuz. — Spotkamy się kiedykolwiek w 
Metropolu albo Admiral-Palace... 

— Ach! — westchnął rozmarzony 
prusak, — piękna to będzie noc!... Ale 
teraz, niestety, muszę prosić pana o 

zejście na dół. To jest idjotyzm, ale 
rozkaz, to rozkaz! Odpowiadam za pa- 
na każdy krok. Jak się to panu podo- 
ba, co? 

Roześmiał się pijackim śmiedhem i 
chwiejnie skierował się ku schodkom. 

— Tak, to jest wielka odpowie- 
dzialność! — poważnie przytakiwał 
Laniare, podtrzymując chwiejne kroki 
oficera. 

— To jest idjotyzm, 
Uciec stąd i tak nie można. 

słowo daję. 
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— Ale, przypuśćmy, że wrzucam 
pana do wody i uciekam... 

— Zastrzeliliby pana jak królika, 
zanimby pan dotarł do brzegu. 

— Ale już skoro mówimy o tak fan 
tastycznych pomysłach, to przypuśćmy 
że w ciemności żołnierze strzelają źle, 
w ciemnościach? 

— Dokądże pan mógł uciec? Do 
lasu oczywiście. Myśli pan, że daleko 
uda się panu dobiec? Proszę mi wie- 
rzyć, że nie więcej, jak sto kroków i 
stop... 

Jest to prawdziwy las dziewiczy, 
cały oplątany Ijanami. Nietylko czto- 
wiek, ale i zwierzę nie może się tam 
przedrzeć. Po pięciu minutach musi 
człowiek zabłądzić * albo będzie krą- 
żyć na jednem miejscu, albo pełznąć 
po centymetrze na godz?nę, aż dopóki 
nie pożrą go żmije. 

— Czyż być może, aby przez ten 
las nie wyrąbano dotąd ani jednej 
drogi? 

— jest wielka droga, ale ta jest 
doskonale chroniona. Bez hasła nikogo 
tam nie przepuszczą. Dziesięć razy roż 
strzelanoby pana zanimby pan doszedł 
do połowy tej drogi. 

— No cóż, trudna rada, —: west- 

chnął żartobliwie Laniare, — spróbu- 
jemy uratować się wpław. 

— Dostać się do drugiego brzegu, 
— mruknął porozumiewawczo pijany 
oficer. — Proszę bardzo! 

' Piaszczysta plaża ciągnie się na 30 
kilometrów w obie strony. śladów pa- 
na nic ukryje. A rano zacznie się po” 

likwidacji. Wilno, Po- 

W. Z. P. 26, tocka 26. 
chęta* Mickiewi- 

—pį cza I, tel 9.05. 

  

goń i postrzelą pana, jak ptaszka! 
— To smutne! Widzę, że nie po* 

zostaje mi nic innego, jak zachowywać 
się przykładnie. Ale naprawdę uwa- 
żam, że lepiej jest być zjedzonym 
przez mrówki w lesie, niż zdychać tu- 
taj z nudów. 

— Słuchajno przyjacielu! — 'szep- 
nął oficer poułale mrugając. — Niech 
pan tu posiedzi spokojnie, a ja prędko 
wrócę i wypijemy sobie. Cóż pan na 
to? 

— Doskonale! 
— Niezła myśl, nieprawdaż?  je- 

stem zachwycony... Pan nie może so- 
bie wyobrazić czem jest dla mnie 
spotkanie z człowiekiem z 
siwa. Jak tylko mój kapitan upije się, 
— ja do pana... Dobrze? Е 

— Świetnie! — pochwalił Laniare, 
schodząc da kajuty. 

— Poczekaj pan, zaraz pan sam 
się przekona, co znaczy mieć dobre 
stosunki ze mną. 

Oficer podniósł głowę i krzyknął: 
— Hej tam! Ten pan jest moim 

przyjacielem. Jest w areszcie tylko ze 
względów formalnych. Nie życzę 507 
bie, aby go tu niepokojono, zrozufnie- 
liście? Nie przeszkadzać mu i nie do-, 
kuczać, dopóki nie wyjdzie z kajuty. 

  

towarzy= 

Ale zanim wrócę nie wolno mu wyjść | 
na pokład. Zrozumiano? : 

Wartownicy w milczeniu zasaluto- 
wali. 
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