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 lakończenie rzymykiej konierencji zb0ŻOWEJ 
Kwestja organizacji zakupu zboża 

= 

DELEGAT POLSKI DR. ADAM ROSE 
Q WYNIKACH KONFERENCJI 
RZYM. (PAT). — Szef dełegacji 

połskiej na konferencję zbożową dy- 
rektor departamentu ekonomicznego 
Ministerstwa Rolnictwa dr. Adam Rose 

udzielił przedstawicielowi Pol. Ag. Te- 

łegraficznej następującego . wywiadu: 

Konferencji rzymskiej, która z natu 

ry rzeczy stanowić musiała do pewne- 

go stopnia zakończenie dotychczaso- 

wych międzynarodowych  konferencyj 

rołniczych w Warszawie, Bukareszcie, 

Białogrodzie i Paryżu, groziło kardy- 
nalne niebezpieczeństwo. Mogła ona 

bowiem wykazać brak zasadniczych 

podstaw do współpracy między pań- 

stwami europejskiemi i zamorskiemi, 
których przedstawiciele po raz pierw- 

szy zebrali się na wspólne obrady w* 

Rzymie. W takim wypadku konteren- 

cja musiałaby zakończyć się jedynie 
uchwaleniem szeregu rezolucyj plato- 

nicznych, dowodząc tem samem nie- 
możności rozwiązania przesilenia rol- 

nego na płaszczyźnie międzynarodo- 

wej. 

Nadmienić należy, że jeszcze. 10 
* dni temu pewien odłam prasy państw 

środkowo - europejskich twierdził, że 
cała akcja, zapoczątkowana na między 
narodowej konferencji rolnej w War- 
szawie, okazała się nierealna i że je- 
dynie pozostało realne porozumienie 
państw naddunajskich z krajami eks- 

partującemi zboże w Europie Środko- 

wej, z wyraźnem pominięciem Polski. 
Konferencja rzymska zadała tym twier 
dzeniom kłam. 

Jestem szczęśliwy, że delegacji poł 
skiej danem było jak najczynniej współ 
pracować przy tworzeniu ententy mię- 
dzy eksporterami zbożowymi ettropej- 
skich, krajów i zamorskich. 
Zwołanie konferencji 5 eksporterów 
europejskich,  nałeżących do  błoku 
państw naddunajskich z Polską włącz 

nie, dałej 5 głównych eksporterów za- 
morskich oraz Rosji Sowieckiej pod 
przewodnictwem szefa delegacji kana 
dyjskiej na 18 maja rb. jedynie w ten 
sposób przyczynić się można do usu- 
nięcia zasadniczych objawów, działają 
cych deprymująco na rynek zbożowy. 
Mimo: obawy o bezplanowe likwidowa 
nie stoków zamorskich, jest rzeczą o- 
czywistą, że złagodzenie sytuacji na 
rynku pszenicy automatycznie oddzia- 
/ać musi ra inne gatunki zboża. 

W innych sprawach, objętych po- 
rządkiem dziennym konferencji, a 
zwłaszcza w sprawie ceł preferencyj- 
nych i kredytu rolnego zostały w całej 
pełni przeprowadzone postulaty bloku 
państw wschodsio - europejskich. 

0 PRASĘ KATOLICKĄ 
(KAP). Przewodniczący wydziału 

prasowego „National Catholic Welfa- 
re Conference* w Stanach Zjedno- 
czonych A. P., biskup Boyle, wydał 
niedawno do kleru arer:kańskiego 

odezwę o potrzehie prasy katolickiej. 
W odezwie tej m. in. pisze: 

„Będzie nam brak prawdziwie po 
katoliceu myślących ludzi dotąd, pó- 
kikatolicy podlegać będą wpływom 
Prasy ni-katolickiej. Mocne štano- 
Wisko katolików nie jest gwarancją, 

€ wolni są oni od ataków. Stano 
dł to potrzebuje  krzepiacego i 

prawdy jącego wpływu katolickiej 
Y. W ten sposó» pole akcji 

katolickie; SPRA > towanejii najlepiej będzie przygo- 

O DEKRECIE KONGREGACJI 
OFICJUM w SPRAWIE W CH)- 
<WANIĄ SEKSUALNEGO. 

KAP). W: ле ” 
| s dekretų. w. O 

Chowaniu seksualnem, uświadamianiu 
/ ugenice wystepuje  „Osservatore 
Omano“ (d. 9. III) + obszernym arty- 
Чет, omawiającvm | stusznošė ne. 

Satyunego stanowiska Św. Oficjum 
W stosunku do dzisiejszych metod 
Yychowawczvch. Walka ze zmysło- 
woŚcią musi być prowadzona tylko 

drodze pośredniej. Metody tu mu- 
5zą być podobne do homerowskiej 

iedawno ogło- 
ficjum 0 wy- 

  
) 

RZYM. (PAT). — W dniu 2 bm. 
odbyło się krótkie posiedzenie pierw- 
szej komisji konferencji zbożowej ce- 
łem sprecyzowania kwestji organizacji 
zakupu zboża, poczem odbyło się ple- 
narne zebranie Konierencji, poświęco- 
nej zbadaniu projektu aktu końcowe- 
go. 

Projekt ten zawiera następujące 
punkty: w dniu 18 maja ma się od- 
być w Londynie zebranie komitetu eu- 
ropejskich i amerykańskich krajów, 
eksportujących zboże, dla omówienia 
sprawy rzucenia na rynek zapasów 

zboża. jest rzeczą konieczną ulepszyć 
działalność biur statystycznych w od- 
niesieniu do sprawy zbożowej, ożywić 
kredyt, . krótkoterminowy, pozostawia- 
iąc Lidze Narodów troskę o: zorgani: 
zowanie kredytu długo terminov/ego, 
zobowiązać Międzynarodowy Instytut 
Rolniczy do kontymtowania  studjów 
nad kredytem rolniczym i wreszcie po 
zostawić różnym krajom troskę nad 
zajęciem stanowiska w drodze dyplo; 
matycznej w kwestji systemu preferen 

'inego. 

Rezultaty obrad 
RZYM. (PAT). — Międzynarodo- 

wa konierencja zbożowa na posiedze- 
niu zamknięcia przyjęła akt końcowy, 
który składa się z trzech dokumentów, 
dotyczących między innemi organiza- 
cji produkcji i handlu zbożem, kredy- 
tów rolnych, systenmt preferencyjnego, 
mającego być przyznanym niektórym 
państwom europejskim, znajdującym 
się w specjalnych warunkach kryzysu 
nadprodukcji zboża. Akt ten zawiera 
na końcu stwierdzenie pozytywnych re 
zultatów konierencji. 

Przewodniczący konferencji de Mi- 
chaelis wygłosił przemówienie zamy- 
kające konterencję, w którem st-ešcil 
wszystkie kwestje, poruszane przez 
konferencję i stwierdził, że ośrodki rol 
nicze znajdują w rezultatach konieren- 
cji ten element zaufania, o którym mó- 
wił Mussolini w swej mowie inaugu- 
racyjnej. Wyłączenie projektów przy- 
musowych, zmierzających do ograni- 
czenia uprawy, będzie niewątpliwie e- 

  

lementem spokoju. Kończąc de Micha- ` 
elis zwrócił się z pożegnaniem do 
wszystkich przybyłych na konierencję. 

Następnie delegat Francji Poncet 
wypowiedział słowa . podziękowania 
dla organizatorów włoskich tej konte- 
rencji i życzenia postępu pokoju Świa 
towego. 

W końcu przemawiali jeszcze: de- 
legat rumuński Madgearu i delegat so- 
wiecki Kritzman. 

BANKIET POŻEGNALNY 

RZYM. (PAT). — W związku z 
zakończeniem-' konferencji zbożowej 
odbył się bankiet przedstawicieli 
państw, wchodzących do bioku państw 
agrarnych Europy Wsch., na którym 
przemawiali między innemi delegat 
Polski p. Rose i rumuński minister Ma- 
dgearu, podkreślając znaczenie osiąg- 
niętych przez blok rezultatów pracy na 
Konferencji rzymskiej. 

  

MIĘDZYNARODOWY BANK ROLNICZY 
GENEWA. (PAT). — Pracuje tu przy drzwiach zamkniętych komitet 

dla spraw kredytów dla rolnictwa. Bierze w nim udział p. Feliks Młynarski. 
Komitet opracowuje projekt statutu międzynarodowego banku rolniczego i 
konwencji, którą bank ten ma powołać do życia. 

Kapitał zakładowy wynosić ma 5 miljonów dołarów, całkowicie pokry- 
- tych głównie z krajowych instytucyj kredytu hipotecznego. Rezerwa specjal- 
na wynosić > eż 5 miljonów dolarów i pokryta ma być przez zainte- 
resowane w banku. rządy. Bank wypuścić ma na rynek pieniężny obligacyj 
na 50 miljonów dołarów. a g oz. LDiS 

PrezydentHoover przeciwko obniżeniu płac 
WASZYNGTON. (PAT). — Wobec dążności do obniżenia płac pre- 

zydent Hoover zamierza użyć wszystkich swych wpływów, by przeszkodzić 
jej urzeczywistnieniu. Prezydent uważa, iż jeśli uda się utrzymać skalę płac 
na obecnym poziomie jesźcze w ciągu dni 6,0 to kryzys zagrażający utrzy- 
maniu obecnego poziomu życia minie i nastąpi zdecydowana poprawa. ° 

е s 

Epilog afery Oustr'ca 
ROZEGRA SIĘ PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM 

PARYŻ. (PAT). — Na odbytem w czwartek po południu przygotowaw 
czem posiedzeniu Senatu prezes odczytał rezolucję, uchwaloną przez Izbę 
Deputowanych, w myśl której Raouł Peret, Rene Besnard, Gaston Vidal i 
Albert Favre zamieszani w aferze Oustrica stanąć mają przed sądem naj- 
wyższym. : : 

Niezwłocznie Senat ukonstytuował z siebie sąd i odbył swe pierwsze 
posiedzenie jedynie w obecności senatorów, prokuratora generalnego Scher- 
dlina i dwóch jego zastępców. Prezes Senatu wręczył im dossier sprawy i 
na prośbę prokuratora są najwyższy odroczył posiedzenie do dn. 19 maja, 
kiedy to zostanie zgłoszone oskarżenie, inaugurujące sprawę. 

Niezwykły wypadek samolotowy 
PODCZAS OBCHODU PATRJOTYCZNEGO W ATENACH 

ATENY. (PAT). — W czasie rewji wojskowej w Salonikach z okazji święta na- 
SRO greckiego ad. se oryginalny wypadek a aa wojskowy, bio 
r u w powietrznych ewołucjach, w pewrym momencie zbliżył si towni UK. "> a 

НОЁ chcąc uniknąć grożącego mu niebezpieczeństwa, wykonał zby zwrot, Ponieważ zaś nie miał na sobie pasów ochromnych Siłą "odśrodkową UW тхисопу 2% „Swej kabiny i tylko dzięki szczęśliwemu wypadkowi, że spadochron, który miał na sol k automatycznie rozwinął się, zbołał uniknąć niechybnei śrierci. Obserwator również a oczył 2 samolotu ze spadochronem i szczęśliwie wyłądował. Aerop) Anta NE swemu losowi, po pewnym czasie runął na ziemię, ulegając zupełnemu Znis *„,„Szystko to działo się w oczach wielotysiecznego tur Ofia wśród ludzi nie był.o. Obaj lotnicy, jak słychać, będą oddani pod sąd. ma. Ofiar. 

opowieści o Ulisesie i syrenach; je- 
dyną radą zakleić woskiem uszy. 
Odezwanie się jednego ze Świętych: 
w wzlce ze zmysłami zwyciężają 
tchórze—i dzi$ ma pełne znaczenie. 
Przykładem tego był Luigi Gonzaga, 

PRAWIE PÓŁ WIEKU 
W SŁUŻBIE TRĘDOWATYCH 
_(KAP). 

król Kaloka 
wyspy Haw 

W roku 1883 miejscowy 
ua prosił. o przysłanie na 
ajskie misjonarzy kato: a w. naszych  czasach— Contardo qickich. O :poujadas Ferrini. Słuszne też są i dziś wska- pie, JAKO Peace RE ННя zówki w tej mierze współczesnego do Honolulu ze Sa” an Św. Karolowi Boromeusza wi kard. nych A. P, część. sióst jednoczo- 

Silvio Antoniano w jegu ciągle jeszcze Zakonu św Franciszka. Nad żę ы * szka. s aktualnej „książce 2 a Rowu nich, siostra Krescencja CG chrześcijańskiem*. ie trzeba bo- lutym rb. Cały prawie śwój 
AŻ 

AC рг swój pobyt zapominać, że słabi jesteśmy 
przez grzech pierworodny, a o tem 
zdają się zapominać nawet pisarze 
chrześcijańscy. Próżnem i niebezpiecz- 
nem jest łudzić się. Nie można igrać 
z niebezpieczeństwami i zasadzkami, 
w które wpadają nawet wielcy. 

tutaj poświe.iła pielegnowaniu tredo- 
watych, najpierw w Kakaako, później 
w Molokai. Dopiero w roku 1929 z 
powodu podeszłego wieku pracy tej 
zaniechała. 

BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A. Łaszuk, 
DUKSZTY — Bniet Koiejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 

KLECK — Sklep „Jedność", 
LIDA — ul. Suwałska 13 — S. Mateski. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

;  NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia jażwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
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' Rewolucja w obozie K.tlera 
/NA TLE USUNIĘCIA KOMENDANTA ODDZIAŁÓW SZTUR- 

MOWYCH : ` 

| BERLIN. Pat. Usunięcie Stennesa ze stanowiska komendanta 
hitlerowskich oddziałów Szturmowych w Berlinie doprowadziło 
ide jawnego rozłamu pomiędzy hitlerowcami a oddziałami sztur- 
„mowemi, skupiającemi skrajne radykalne żywioły narodowo- 
socjalistyczne. ; : 

| Kpt. Stennes, do którego przyłączyli się przywódcy bojó- 
wek hitlerowskich w Berlinie, Marchji Wschodniej, Mekienburgji, 

' Pomorza i Śląska, ogłosił deklarację, zarzucającą kierownictwu 
/partji zdradę ideałów. Kierownictwo partji hołduje Ideatam Ii- 
beraino-mieszczańskich, osłabiając bojowy charakter oddziałów 
szturmowych. Następstwem tego jest odpływ elementów aktyw- 
nych z partji hitlerowskiej do kamunistów. 

' Hitler wystosował w czwartek pismo do posła Ceobbelsa, 
udzielając mu walnego pełnomocnictwa dla przeprowadzenia 
oczyszczenia odd<iałów szturmowych i usunięcia malkontentów. 
Próby zażegnania konfliktu między kierownictwem partji a 
oddziałami szturmowemi rozbiły się o stanowczy opór Hitiera, 
żądającego bezwzględnej suberdynacji od Kapitana Stc nn :sa. 

Od wczoraj oddziały szturmowe obsadziły kwaterę główną 
w Beriinie oraz redakcję organu narodowych socjalistów 
„Angriif*. Wśród zwolenników Stennesa panuje wielkie wzburze- 

“nie przeciwko Hitlerowi. Oświadczają oni, że w żadnym wypad- 
ku nie zastosują się do rozkazów, wydanych przez centralę w 
Monachjum i że dobrowolnie kwatery berlińskiej nie opuszczą. 

KPT. STENNES WYKLUCZONY Z PARTJI 
BERLIN. PAT. Kierownictwo partji hitlerowskiej v Monachium ogła- 

sza komunikat, stwierdzający, że dotychczasowy komend.nt oddziałów 
szturmowych w Borlinie kpt. Stennes został z partji wykluczony. 

Zamknięcie sesji parlamentarnej w Rumunii 
BUKARESZT. (PAT). — Zwyczajna. sesja lzby i Senatu została zakoń 

czona we środę po północy. 

Premjed Mironescu odczytał orędzie królewskie, podnoszące doniosłość prac 
ostatniej sesji oraz podkreślając poparcie, udzielone przez parlament polity- 
ce pokojowej rządu, drogą ratyfikacji przystąpienia Rumunji do klauzuli ia- 
kultatywnej Trybunału Międzynarodowej: $prawiedliwości: w Hadze. Orędzie 
wymienia również zredukowanie wydatków budżetowych oraz dojście do 
gkutku pożyczki zaciągniętej w Paryżu. ` 

gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
świątesznych oraz z prowincji o 25 proc. aa. 

Zagraniczne 50%, drożej. Ogłoszenia cvtrowe i tahełarvczne © 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
N. S$WIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Kuch”. 
OSZMIANA — Xsięgarnia Spółdz. Naucz. 

PIŃSK — Księgarniu Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołne: 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 

ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 — N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24. F. juczawrw 

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. у 

WOŁKOWYSK — Księgarnie T-wa „Ruch“. 

        

   

  

      

      

Wzdłużi wszerz Polski 

PROF. CIESIELSKI REKTOREM 
WSR Zo. 

LWÓW. Pat. Na posiedzeniu płe- 
narnem rady profesorów Wyższej. 
Szkoły Handlu Zagranicznego wyl'ra-, 
no rektorem do końca roku akade-. 
mick ego. 1930-31 prof. dr. Kazimie ; 
rza Ciesielskiego. a prorektorem proi.. 
dr. Teofila Se.ferta. ‚ 

J. EM. KS. KARDYNĄŁ HLOND. 
KAWALEREM KRZYZA | 

MALTANSKIEGO | 

POZNAŃ. Rat, Namiestnik * Zako-» 
nu Maltańskiego przesłał J. Em. ks.: 
kardynałowi Hłondowi wielki krzyż: 
houorowy Bailli'a. Bulle nominacy ną: 
i odznaki orderu doręczył ks, kardy=* 
nałowl Bot dan Hussen-Czapski, - рге- 
zes Związku Polskie Kawalerów Mał- 
tańskich. , 

SKĄZANIE KOMORNIKĄ 
POZNAŃ. Pat. Sąi Okręgowy w. 

Poznaniu skazał wczoraj komornika. 
sądowego Stanisława Rutkowskiego, 
za sprzeniewierzenie na trży lata $, 
dwa miesiące ciężuiego więzienia oraz 
na pozbawienie praw obywatelskich w 
ciągu 5 lat. 

Bójka podczas pogrzebu. 
CZĘSTOCHOWA, PaT. Podczas pogrzebu 

zmarłego śmiercią samobójczą 20 letniego J. 
Berga kołedzy n'eboszczyka, bez pozwole: ia 
władz parafjalnych, weszli na dzwonnisę kap- 
liczki przy rynku Wieluńs:sim i pragnąc vcz- 
cić pamęć zm: łego poczęli bić w dzwony, 
Słysząc t , koścelny Jakub Pacholec pob.egł. 
na d/wonnicę i wezwał ob cych tam do za- 
przestania dzwoni: ni-. Wywiąz ła się walka, 
w czas'e ktorej Pacholec potkuął się i spadł 
z ru ztowania, uderzaiąc głową 0 -k.mień 
i pon: sząc śŚ nie ć na m'ejscu.- 

  

Nowe Wstrząsy podziemnewNikaragua 
MANAGUA. Pat. Akcja ratownicza przy wydobywaniu — сНаг 

trwa bez przerwy. Coraz to nowe trupy są wydobywane z pod 
gruzów. W międzyczasie dały się odczuć nowe wstrząsy ziemi, 
z których jeden miał miejsce w nocy. 

Zawaliły się chwiejące szkielety - domów, co wywołało 
panikę pośród tysięcy śpiących pod gołem niebem mieszkań- 
ców. O świcie setki mieszkańców  zbudzonego miasta wróciły, 
starając się uratować co było można ze zniszczonego mienła I 
wywożąc to na okoliczne wzgórza na wozach, samochodach 
mułach lub wołach. i 

Nieprzerwanie napływa żywńość, lekarstwa I okrycia. Leka- 
rze I chirurdzy przybyli bardzo iicznie. 

MANAGUA. Pat. Akcja pomocy oflarom katastrofy została zorganizowana 
na wielką skaię. »rodkl żywnościowe, jak również lekarstwa przybywają 
na miejsce Katastrofy drogą kolejową Kilka  delegacyj Czerwonego 
Krzyża przybyło na miejsce katastrofy aeroplanem. Zorganizowano czne 
szpitale na całej przestrzeni, dotkniętej trzęsieniem ziemi. Czyni się przy- 
pozowania do pogrzebania ofiar w wieikich wspólnych mogiłach. Setki ofiar 
ędą pędą pochowane bez stwierdzenia Ich toż:mości. Jednocześnie przygo- 

towywane są już plany odbudowy zniszczon go miasta, które w przysz- 
łości ma ponladać charakter najbardziej współczesny. 

    

Zderzenie awjomatkiz parowcemw cieśninie 
Gibraltarskiej 

GIBRALTAR. (PAT). — Zderzenie statku angielskiego „Glorious“,  słtrżącego 
do przewożenia samolotów, z francuskim statkiem pasażerskim „Florida* nastąpiło wczo- 
raj o godz. 17. 500 pasażerów wziął naswój pokład „Glorious”. W chwili katastrofy 
17 samolotów ze statku „Glorious”, które dokonywały ewolucyj, nie mogło powrócić 
do swej bazy. Władze hiszpańskie pozwoliły im wylądować na lotnisku w Maladze. 

LONDYN. (PAT) — Admiralicja donosi, że w-g nowych doniesień, pochodzących 
ze statku „Glorious*, wiełu członków załogi „Fłoridy”, którzy znajdują się obecnie na 
pokładzie „Glorious* jest ciężko rannych. Wielu członków załogi zginęło na pokładzie 
Floridy“, 

Na miedzynarodowe zawody hippiczne 
w Nicei 

SKŁAD EKIPY POLSKIEJ 

GRUDZIĄDZ. (PAT). — Ubiegłej nocy wyjechała centrum wyszkolenia  ka- 
walerji z Grudziądza ekipa jeźdźców polskich na międzynarodowe zawody hippiczne do 
Nicei. 

” 

W skład ekipy naszej weszli mjr. Antoniewicz, rotm. Kapuściński, rotm. Koryt- 
kowski i rotm. Starnawski. Ekipa nasza wyjechała niespodziewanie na rozkaz telefo- 
niczny. Pierwotnie istniała tendencja, aby jeźdźcy nasi nie brali w tym roku udziału w 
zawodach niceijskich, a to ze względu na ogólny kryzys gospodarczy i konieczność 
najdalej posuniętej oszczędności. Przeważyłajednak opinja konieczności dokonywania 
propagandy Polski zagranicą, wobec czego wyjazd ekipy polskiej stał się pożądany. | 

W tym roku ekipa nasza walczyć będzie o pierwsze miejsce głównie z Włochami, 

gdyż chodzi tu o zdobycie po raz trzeći puharu Narodów, tym razem już na własność. 

NOWE REKORDY 
9 TYSIĘCY KLM. W 59 GODZIN 

PARYŻ. (PAT). Lotnicy Paillard i Mer- o godz. 5.45 po 59 godzinach, przebywszy 

moz, którzy usiłowali pobić światowy rekord 9 tys. kiłm. Lotnicy pobili w ten sposób re- 

długości i trwania lotu w zamkniętej prze- kord długości łotu. 

strzeni, wyłądowali w dniu 2 kwietnia rano 

„MISS ENGLAND II“ GORĄ 

BUENOS AIRES. (PAT). —, Kaye Don „Miss England I!*, osiągając szybkość prze 
pobił nowy rekord szybkości łódzi notoro szło 103 mile na godzinę. 
wych na rzece Parana, na łodzi motorowej 

MANAGUA. £PAT). — 30 tysięcy, 
mieszkańców Managui obozuje pod go. 
łem niebem. Wielka szczelina, wytwa 
rzona wskutek trzęsienia ziemi pod 
miastem, służy za cmientarz dla wydo 
bytych z pod gruzów ofiar katastrofy. “| 
Istnieje nadzieja uratowania archiwów -- 
rządowych z pałacu narodowego, któ.. 
ry częściowo spłonął. Na rynku miasta 
znaleziono 150 trupów, przeważnie ko _ 
biet, które przed katastrofą wyszły ran 
kiem na targ.  - i i 

MANAGUA. (PA). — Istnieją o- 
becnie powažne obawy, že liczba za- 
bitych w trzęSieniu ziemi przekracza 
5 tysięcy. Na rynku poniosło śmierć 
przeszło 1000 osób, a 700 utraciło ży 
cie pod gruzami szpitala i więzienia. 
Jest niemożliwe rozpoznać większość * 
trupów. Zniszczenie miasta . jest tak. 
wielkie, że trzeba będzie kilku lat na 
odbudowę go. Dla niektórych wydaje 
się to prawie beznadziejne i mówią о 
przeniesieniu stolicy czasowo do Gre- 
nady. 

| iii k i i i WORE| 

PREZYDENT MOŚCICKI WYJECHAŁ | 
DO SPAŁY ” 

WARSZAWA. (PAT). — Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej wyjechał w 
dn. 2 bm. do Spały, gdzie spędzi świę 
ta wielkanocne. Przed południem Pan 
Prezes Rady Ministrów Walery Sła- 
wek udał się na Zamek w celu złoże- . 
nia życzeń Panu Prezydentowi. 

KOMU SIĘ LOS UŚMIECHNĄŁ? 

WARSZAWA. (PAT), — 2 bm. w 2l- 
Szym dniu ciągnienia 5 kl. 22-giej Polskiej ; 
Loterji Państwowej główniejsze wygrane 
padły na- numery: 25 tys. zł. — 34552 po 5 ' 
tys. 21.525, 112426 161349 163439 po 3 tys. 
— 29065 _77.960 79493, po 2 tys. 51609 
61669 96270 144061 152788 173466 178968 * 

UJĘCIE FAŁSZERZY ZŁOTÓWEK 

POZNAŃ (PAT). — W tych dniach 
policja państwowa wpadła na trop fałsze- 
rzy monet w Łosicach pow. konstantynow- 
skiego. W wyniku przeprowadzonych rewi 
cyj znaleziono foremkę gipsewą do odle- 
wania jednozłotówek oraz inne wvroby, 
służące do drukowania fałszywych po 
dzy. Nadto znaleziono pewną liczbę fałszy- 
wych jednozłotówek i 550 groszówek. Pro- , 
wadzone w związku z powyższem śledztwo * 
zatącza coraz szersze kręgi Bliższe szczegó- * 
ły trzymane są narazie w tajemnicy. : 

SYN ZAMORDOWAŁ OJCA 

POZNAŃ (PAT) .— Podczas pracy w 

lesie w Gorzewie powiatu wągrowieckiego 

21-letni Syłwester Wałczak zabił w czasie 
sprzeczki uderzeniem Siekiery swego Ojca. 

QOicobójcę _ uwięziono.
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Związku Ziemian 

  

   
    

   

— Odezwa Zjazdu 
Powiatu 
Bloku Współpracy z Rządem. Od szeregu 
lat, co pewien czas, Organizacje ziemiańskie 

| składają na ręce miarodajnych władz me- 

morjały, wykazujące trudny stan naszych 
| warsztatów rolnych, oraz wskazania na nie- 

| zbędne zarządzenia,: bez których nasze gos- 

podarstwa nie mogą normalnie rozwijać się, 

ą muszą w większości swej upaść. 

Jednakże najbardziej rzeczowe i życio- 
| we wskazania z miejsc  najskuteczniejsze 

| dla odbudowy nietylko większych mająt- 
' ków, ale i calego naszego rolnictwa — 0- 

siągały zgóry przewidywany przez nas 
skutek i — szły do kosza. Nie oczekiwali- 
śmy rezultatów dodatnich, gdy władza spo! 
czywała w rękach. socjalistów, chociaż wi 

| dzimy w innych państwach sąsiednich nie 
| jednokrotnie w okresie władzy rządów i 

' parlamentów — socjalizujących posunięcia, 

skierowane ku obronie swego rodzimego 
rolnictwa: tego jednak w Polsce nie do- 

| strźegaliśmy. Przychodziły jednak do wła- 
dzy rządy o charakterze bardziej prawico- 
wym i cóż widzimy? — podczas rządu ta- 

| kiego kierunku naszym delegatom odpowia 

| da p. minister Grabski szczerze, bezwzgłęd 

| aie i złośliwie: „Pocóż wy tam siedzicie?“ 

| — Nie zdawał sobie widocznie p. Grabski 
sprawy, że te grunty nasze niejednokrot- 

| mie uratowali nasi przodkowie przed  za- 

iš chłannością obcego najeźdźcy i wpoili w nas 
| łe święte uczucia: nie oddać ziemi, skąd 

4asz ród, a jednak dziś, gdy utrzymałiśmy 
©ez względu. na ofiary połskość na Kresach 
ś gdy nastał nasz własny Rząd, zarządze- 

sia, skierowane przeciwko nam, przewyższa 
ja wszystko, co zostało wydane na mocy 
"graw wyjątkowych za czasów Murawjewa. 

_ łesteśmy przekonani, że w okresie od 1920 
roku do 1931 więcej ziemi przeszło z rąk 

_ yiemian - Polaków do osób innej, niepol- 
_ skiej narodowości, niż od roku 1863 do 

1920. Może ktoś nam zarzuci, że dla egoi- 
8 stycznych cełów, dla własnej korzyści bro- 

mimy swych majątków, wbrew interesom 
zólnictwa i Państwa, ale gdzież są te ko- 
rzyści? Gdzie ten materjalizm, np. u czło- 
wieka fachowo wykształconego, który, sie 

_ dząc na 200 ha odmawia sobie wszelkich 

kulturalnych rozrywek, wygód, częstokroć 

_ fepszego jedzenia i ubrania, czego nie od- 
| mawia sobie żaden urzędnik Vill-ej i IX-ej 

klasy, posiadający conajwyżej równoznacz 
qe fachowe wykształcenie. Przecież ów zie 

mianin rozumie, że po spieniężeniu i umie 
szczeniu gotówki tylko na 12 proc. będzie 
miał 2,000 zł. miesięcznie i wołny czas о- 
sobisty. A czy wbrew interesom rolnictwa? 
— Wszak wiemy bardzo dobrze, że więk- 
sza tylko własność produkuje szlachetne 

admiany, pierwsza jest i będzie pionierem 
dowych kierunków naukowych uprawy, na 

wożenia, stosowania maszyn, nówych  roś- 

lin uprawnych, rasowej hodowli, przemy- 
ab że jest ośrodkiem kultury, promieniują 

  

  

nieraz na znaczne przestrzenie, jest szko 

tąj praktyczną dla drobnego rolnika. A pra 
<а społeczna, samorządowa, przecież musi 

"glę znaleźć w rękach osób mniej zależnych 
wnaterjalnie i fachowych, a tacy w przeważ 
sej mierze znajdują * się pośród rolników 
średniej i większej własności. I wszędzie ta 

_ «ola: państwowo - twórcza większej własno- 
jei widoczną i musi być dominującą. 
"Vobec tego wszystkiego, tak oczywiste 

gó, że mówiącego samo za siebie, czy mo- 
Że normalny, mający na myśli dobro ogó- 

| du, budowniczy gmachu państwówego, wy- 
eliminować potrzeby tej najbardziej ofiarnej 
i korzystriej klasy rolniczej, jaką jest śred- 
nila i większa własność, szczególniej na Kre 
sach, gdzie połskość. jest pod znakiem za- 

_ pytania? 5 -. . 
«Czy te faktyczne korzyści państwowe 

nie powinny być przez. Rząd poparte? — 
Niema dwóch zdań, że — tak, ze Rząd Pań 

"stwa powinien w dzisiejszym kryzysie. na- 
' szego rolnictwa przyjść z pomocą wpierw 

szym rzędzie większym i średnim warszta- 

— от rolnym, ponieważ tego wymaga inte- 
/ res Państwa, a: więc w imię dobra naszej 

Ojczyzny domągamy się: 
1) Złagodzenia skutków materjalnych 

" afiar, jakie ponieśliśmy podczas tworzenia 
się Polski oraz  demagogicznych ekspery- 

tntów poprzednich rządów; 

2) Umożliwienia nam rozbudowy 

    

          

na- 

Oszmiańskiego do Bezpartyjnego, 

ECHA KRAJOWE Dskotau 
szych warsztatów dla normalnego funkcjo- 

nowania w przyszłości; 
3) Gwarancji przyszłości tych warszta- 

tów. 

W jaki sopsób powyższe postulaty zrea 

lizować przy obecnym kryzysie gospodar- 

czym Państwa — my tu sądzić nie może- 

my. Powołany jest do tego nasz Sejm, a 

najbardziej większość sejmowa, czyli Klub 

B. B., który i naszemi głosami ziemian jest 

poparty, i który jako posiadający absolutną - 

większość, jest zdołny do realnej pracy 
my zaś ze swej strony możemy podać tyl- 

ko, co uważamy dla nas za koniecznie po- 

trzebne, a co wyrazają memorjały p. St. 
Wańkowicza i inne. 

SŁONIM 
— Inspekcja oddziałów Związku  Strze- 

leckiego na terenie pow. Słonimskiego. Ko- 
mendant powiatowy Zw. Strzeleckiego p. 

kpt. Bach w towarzystwie komendanta pow. 
PW. -por.. Lipińskiego i inst. ośw. pozaszkol 
nej p. Wardziała przeprowadzają lustrację 

poszczególnych. oddziałów Związku Strzele- 
ckiego na terenie powiatu Z 

Obiazd lustracyjny oddziałów Z. S. ma 
na cełu skonstatowanie dorobku i pracy ja 
szczególnych oddziałów, ich braków i ni 
domagań, tudzież udzielanie wskazówek do 

dalszej pracy. 
Wedhug posiadanych przez nas wiadomo 

ści, stan Organizacyjny i ćwiczebny oddzia- 
łów Zw. Strzel. nie nastręcza nspecjałnych 

zastrzeżeń, Z ŻE A i 

że w poszczególnych miejscowościach pra- 

ca w mska Stojaki wre i że płaców 

ka spełnia swe zadanie należycie. 
Niewątpliwie lustracja ta ma także swo- 

ją pedagogiczną stronę. Po niej bowiem na 

leży oczekiwać specjalnie ożywionej pracy 

na terenie Związku Strzeleckiego w pow. 

stonimskim. Bi : 
Należy tu podkreślić ofiarność p.p. ofi- 

cerów _ dla* pracy społecznej, którzy poza 

normałną /pracą już z dziedziny  czyst 

wojskowej, której ogrom jest powszechnie 

znany, znajdują czas na prowadzenie pra- 

cy w: organizacjach społecznych. 

—' Wykrycie koniokradów - cna 
Wydział ai w  Słonimie w rodze 

żmudnych dochodzeń _ ustalił, że sprawcą 

kradzieży koni u niejakiego Czerniany pow. 

Kobrzyńskiego i u Eljasza Kiełkaski ze wsi 

Dąbrówka, powiatu Słonimskiego jest cygan 

Malewicz, który do kradzieży się przyznał 

i wydał pasera-cygana Kasperowicza Kazi- 

mierza, oraz innego cygana, także spraw- 

ce kradzieży koni Brylewicza. . 

Cyganie zostali zaaresztowani i przeka- 

zani b dyspozycji sędziego Śledczego, zaś 

posiadane przez nich konie oddano prawym 

właścicielom. 

KURSY DLA ZARZĄDÓW SMP 

W POW. WIL.-TROCKIM 

Stowarzyszenia nasze coraz więcej Za” 

czynają się utrwalać i umacniać. Wszędzie 

powstają coraz to: liczniejsze S.M.P. skupia- 

jac młodzież obojga płci czy to z miaste- 

częk, czy też z wiosek. | : 

Niektóre Stowarzyszenia Mł. P. 

pokierować należycie pracą, ale' zdarzają į 

niestety także wypadki, że zarządy zamiast 

rozszerzyć i pogłębić pracę Stowarzyszenia, 

utrudniają ją tyłko, a zdarza się c sto, że 

brak znajomości Zarządu z pracą SMP, znie- 

chęca młodzież, a nawet odtrąca ją wcale 

od Stowarzyszenia, a wówczas praca za- 

miera. Świadczy to, żę OE atb 

zdają sobie sprawę z tego, jaki 

daje i stanowisko w obrębie Stowarzy- 

szenia. A : 

Gdyby każdy zarząd sam dla siebie miał 

wyjaśniać, tłumaczyć jak swą pracę poznać, 

lub nią pokierować należycie i w odpowied- 

nim, skutecznym kierunku, mogłaby sie po- 

woli zakraść pewna niejednolitość w tłuma- 
czeniu zadań i stanowisk zarządów, wobec 

czego w pracy ZA A zharmonizowa- 

nej, powstałby wiełki chaos. | Й 

]];&о się dowiaddjeny, Zwiążek Młodzie- 

ży Polskiej w Wilnie w miesiacu kwietniu 

przeprowadzi kursy, dla zarządów SMP. i 

Srodowołnzkón, OPATA cie tere- 

ow. Wil.-Trockiego, a mi z 

3 W Wilnie dnia 11 Pio kwietnia dla SMP. 

Zwirbłe — Dolne, Czarny Bór Rykonty, Ła- 

umieią 

waryszki, Troki, Landwarów, Rukojnie, Ru- 

sims, Kiena: — Panieńska Dębówka, 

Biała-Waka, ' Rudziszki, Rubionka, Rzesza, 

Kalwarja, Hajduny, Połuknie i Konwaliszki. 

W Niemenczynie dn. 11 i 12 kwietnia 

1931 & dła SMP. Jęczmieniszki, Bezdany,. 

Pryciuriy, Sużany. “ SR, 

TW Michatiszkach dn. 18 i 19 kwietnia 

193f r. dla S.M.P. Worniany, Gierwiaty, Kie- 
mieliszki, Swiranki, Kuliszki, TAN 

W Jaszunach dn. 18 i 19 kwietnia 1931 
r. dla SMP. Ożadów, Taboryszki, W. So- 

leczniki. s ASG 
W Meiszagole dn. 25 i 26 kwietnia 1931 

roku dla S.M.P. Paciuny, Korwie, Podbrze- 

zie, Dukszty, Pijarskie, Suderwi, Pikuciszki, 

Olany. A a SIR 

Trzeba mieć nadzieję, iż inicjatywa Z. 

M.P. w Wilnie spotka się z uznaniem wszvst 

kich oddziałów i kursy dadzą dobre wy- 

niki. 

KTO OSZCZEDZA DZIŚ — TEN JEST SPOKOJNY O JUTRO! 

Pocztowa Kasa Oszczędności 
Centrala, Warszawa Jasna 9. 

Ekspozytury: Nowolipki I0, Próżna 3, Hale Mirowskie 

Oddzi ły: 

GWARANTUJE 
wkłady 

gotówką, najpewniejszemi 

/ kkatami w złocie 
| i licznemi nieruchomościami 

  

Katowice, Kraków, Poznań, 

P.K.0 
Wilno 

ZAPEWNIA 
wkładom oszczędnościowvm 
pełne be pieczeństwo i tajem-. 
nicę, możność natychmia- 
stowego wycofania, 

solidne op ocentowanie 

Łódź, 

| Obrot P. K. O. wyniósł w 1930 roku 24 miljardy złotych 
Suma wypłaconych protentów za wkłady wynosiła w r. 1930 : 

porad 13 miljonów złotych 

Każdy Urząd Pocztowy przyjmuje wpłaty i uskutecznia wypłaty 
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wódkę o smaku koniakowym 

MARSZAŁEK 
znakomity likier 

KLASZTORNY 
oraz Inne wyroby znakomitej fabryki 

HULSTKAMP > 
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nii celnej niemiecko- 
austriackiej 

GŁOS „NEUE FREIE PRESSE* 

WIEDEŃ. (PAT). — „Neue Freie Presse" podaje z niemieckich kół dy-: 
plomatycznych: W Berlinie oczekują, iż nacisk wywierany ha Niemcy i Au- 
strję zwiększy się. Jednakże Austrja i Niemcy są zdecydowane oprzeć się te- 
mu i przystąpić jak najrychlej do opracowania wspólnej taryfy celnej, co nie 
będzie - przedstawiało szczególnych trudności. 

Termin trzymiesięczny, który początkowo uważano za dostateczny dla 
dokonania tych prac, okazuje się zbyt krótki, W Berlinie uważają za możliwe 
iż Francja zgodzi się ostatecznie na układ gospodarczy niemiecko - austrjac- 

się na takie załatwienie. 

ki i zażąda wzamian za to koncesyj politycznych, mianowicie zrzeczenia się 
defintywnego przez Niemcy Anschłussu z Austrją. Rząd niemiecki nie zgodzi 

Ugoda chłopów tyrolskich z Heimwehrą 
_ , WIEDEŃ. (PAT).— Z Insbrucku donoszą, że nieporozumienie, istnie- 
jace między organizacją chłopów tyrolskich a tamtejszą Heimwehrą, zakoń- 
czono ugodą, na mocy której przywódca Heimwehry dr. Steiber zabowiązał 
się na przyszłość nie podejmować żądnej osobistej akcji politycznej, lecz po- 
zostawać w ścisłym kontakcie z organizacją chłopów chrześcijańsko - społe- 
cznych. Mobilizacja Heimwehry będzie mogła nastąpić tylko za zgodą naczel- 
nika kraju. 

Sir Eric Drummond laureatem nagrody 
pokojowej Watelera 

HAGA. (PAT). — Fundacja Cemegie przyznała sekretarzowi generalnemu Ligi 
Narodów Ericowi Drummondowi nagrodę pokojową Watelera w wysokości 25 tys. gul- 

denów holenderskich. Drummond sumę tę przekazał z powrotem do: dyspozycji Fun- 

dacji. Wobec tego zarządu Fundacji Carnegie przyznał wspomnianą kwotę Unji Między 
narodowej stowarzyszeń Ligi Narodów w „Brukseli. Ё ! 

Nagroda powyższa pochodzi ze spadku po finanśiście hołenderskim Watelerze, któ 

ry majątek swój zapisał wspomnianej Fundacji, ażeby z procentów rok rocznie udzie- 
lała ona nagrodę pokoju jego imienia. Nagroda w roku bieżącym została przyznana po 
raz pierwszy. 

  

Znowu k 

Spraw Wojskowych, 
ski poniósł śmier! na 

atastrofa lotnicza w Warszawie 
SAMOLOT SPŁONĄŁ W POWIETRZU 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 2 bm. w 
mołotowa. Samołot wojskowy di o godzinie 1 

magrzectw kościoła Zbawicieła. Samolot spłonął 
ejscu. Porucznika Likowskiego, ciężko poparzonego odwieziono 

ustalono. 

pi wydarzyła się katastrofa sa- 
na płac koło gmachu Ministerstwa 

do szpitała. Przyczyny katastrofy dotychczas nie 

Na międzynarodowe zawody hippiczne w Niceż 

(ITT ATRI IN T IKT TIA 

Konferencje Komun'styczne 
w czerwonej armji 

W oddziałach czerwonej armji od- 
bywają się obecnie konferencje komu- 
nistyczne, których zadaniem jest utrwa 
lenie wpływów pracowników komuni- 
„stycznych wśród reszty. . członków ai 

się mji czerwonej. Akcja źmierza do opa 
nowania 
ców. Е 
Najbliższem jednak zadaniem konferen 
cyj komunistycznych jest wzmocnie- 
nie przygotowań wojennych  CZer- 
wonej armji. Oficjalny organ komuni- 
stycznej partji „Prawda'* charaktery- 
zujac zadania tych konferencyj w od 
działach wojskowych, podkreśla ich 
znaczenie i zaznacza, że tak, jak dla 

cywilnych organizacyj partyjnych pod 
stawowem i głównem zadaniem jest 
rzeczywisty powrót do produkcji, tak 
też zadaniem wojskowych .organi- 
zacyj partyjnych jest powrót do przy- 
gotowań wojennych. Kierownicze or- 
gany komunistycznej partji wymagają 
od komunistycznych organizacyj w at- 
mji czerwońej, aby w obecnym czasie 
zabezpieczyły równomierną i stałą 
uwagę. czerwonoarmiejców na wszyst- 
kie podstawowe kwestje przygotowań 
wojennych. ; 

Jak przygotowania te przedstawia- 
ją się w zarysie? Komuniści w czer- 

nastrojów  czerwonoarmiej- 

  

wonej armji poświęcają szczególną 
uwagę sprawie wytworzenia kadry 
komunistycznych dowódców, zdolnych 
nietylko do technicznego prowadzenia 
operacyj wojennych, ałe i do prowa- 
dzenia wojny politycznej. Dalej pod- 
kreślana jest konieczność zapoznania 
się czerwonoarmiejców z całym kom- 
pleksem zagadnień technicznych w 
działaniach wojennych, jak strzelaniu, 
taktyce polowej ii t. d. 

Partyjne konferencje komunistycz-, 
ne mają się zająć również kwestją wy- 
chowania politycznego czerwonoar- 
miejców. Treścią tego wychowania 
musj być znajomość wszystkich szcze- 
E stalinowskiej linji - generalnej. 
entralny Komitet Wykonawczy -Par- 

tji Komunistycznej domaga się od woj-- 
skowych . organizacyj  komunistycz- 
nych wszczęcia zdecydowanej wałki 
z wszelkiemi prawicowemi i lewico- 
wemį odchyleniami. i 

Konferencje komunistyczne w czer 
wonej armji są niby przeglądem ko- 
munizmu w siłach zbrojnych Związku 
Sowieckiego i dlatego też konferencja 
mi temi interesują się nietyłko sowiec- 
cv dostojnicy wojskowi ale i kierowni- 
cze czynniki partyjne, centralny komi- 
tet wykonawczy i nawet sam Stalin. 

Co mówi ostatni Mo ikan-'n? 
INDJANIN © WOJNIE Z „BLADEMI TWARZAMI" 

Niedawno ukazała się niezwykle 
zajmująca książka, napisaną przez in- 
djanina Standhaflera, pełna wspom- 
nień o dziejach szczepu Siuksów. 

Czy indjanie byli wrogami białych? 
-— na pytanie to autor odpowiada w 
swych pamiętnikach: „W moich cza- 
sach (urodził się w r. 1868) było to 
hańbą, gdy Siuks zamordował białe- 
go. Uczono nas bowiem, że blade twa 
rze są słabsze od nas. Zabić białego 
nie było żadnym aktem odwagi. 

Pewnego razu doniesiono nam, że 
w prerjach ukazał się straszliwy wąż. 
Był to pierwszy pociąg. Dla Indjan 
zdarzenie to stało się przedmiotem nie 
zwykłej sensacji. Nasi wojownicy od- 
poczywali pewnego dnia bardzo zmę- 
czeni koło stacji kolejowej i poprosili 
o wodę. Zawiadowca stacji wypędził 
ich. Indjanie oburzyli się, zwołali radę 
wojenną i postanowili coś przedsię- 
wziąć ‚ о. з przeciwko białym. Wy- 
koleiliśmy pociąg, a przedtem znisz- 
czyliśmy szyny. Е 

Chętniej niż z białymi walczyliśmy 
między sobą, walki te bowiem były u- 
święcone tradycją. Pamiętam, gdy by- 
łem bardzo młody, toczyła się bitwa 
między naszymi a wrogiemi nam ple- 
mionami. Ježdzcy nieprzyjaciełscy 20 
stałi przez nas porwani i umieszczeni 
w namiotach pod strażą. My młodzi 
chcieliśmy koniecznie ich ujrzeć. Uda 
liśmy się do obozu jeńców, znajdujące 
go się o milę od nas i ujrzeliśmy 
wśród nich wysokiego, smukłego mło- 
dzieńca, który nam się bardzo podo- 
bał. Prosiliśmy go, by nam pozwolił 
się dotknąć. W pojęciach indyjskich 
bowiem dużo jest zaszczytniej dotknąć 
nieprzyjaciela, niż go zabić. 

— Słuchaj synu mój — rzekł do 
mnie mój ojciec — w czasie pewnej 

s 

wyprawy musisz dokonać jakiegoś bo- 
haterskiego czynu, lub zginąć na polu 

bitwy. Udasz się w sam środek obozu 
nieprżyjacielskiego, i gdy zobaczysz 
jednego z wrogów, wychodzących z 

namiotu, dotknij go twoją laską. Na- 

stępnie przejedź konno oboz jak naj- 
szybciej się da. Jeśli powrócisz do wsi 
bez otrzymania ani jednej rany, bę- 

dziesz najmłodszym z mężów, który 
dokonał tak śmiałego czynu. Nie wolno 
ci mieć żadnej broni prócz zwykłej dre 
wnianej laski. Jeśli wróg cię zabije, za 
chowaj odwagę, gdyż chcę „ię widzieć 

umierającego jak bohatera". 
Autor nie podaje dalszych szczegó 

łów, czy istotnie dokonał tej śmiałej 
wycieczki. 

Masakry Indjan przez białych były 
wprost straszliwe, a często „polegały 
na okropnych _ nieporozumieniach. 
Standhafler opowiada, że pewnego ra 
zu cała grupa wojowników indyjskich 
została obrażona przez białych żołnie- 
rzy. — Wśród Indjan znajdował się 
umysłowo chory, który ciągle powta- 
rzał, widząc, że rozbrajano jego towa 
rzyszy: „Nie oddawajcie broni! Ja 
strzelam! Ja strzelam! 

Indjanie jednak pozwolili się roz- 
broič. 
białych żołnierzv. chory zastrzelił go 

+ swej flinty. Wówczas nastąpiła 0- 
kropna rzeź. 

Bieli twierdzą, że ich wówczas 
mnóstwo zginęło. 

To prawda. Lecz mordowali się 

wzajemnie! 

Książka Indjanina jest niezwykle 
sensacyjna i interesująca dla poznania 

ludu, który, jak żaden inny na świecie, 
podnieca i karmi dotąd fantazję mło- 
dzieży europejskiej. 

. Por. pilot Żebrow . 

dy przystąpił do niego jeden z 19 

W _WIRZE STOLICY. 

BROŃ MIKOŁAJA I-GO 

W jednym ze skl pów myśliw kich na 

uł. Miodowej jest do sprzedania broń wła- 

snošė osobis a cara Mikołaja ll-go w koszto- 

wnem hebanowev pudle, pra.owi ie wyrzeź- 

bionem, leży dubeltówka; w skórzanej poch- 
wie—repetjer. 

Obie sztuki starannie wykończone. Du- 
beltówka j=si k:pis'onówką Starego svstemu 

z orzechową kolbą na której są wyryte: orzeł 

dwugłowy i litery „N. A.* Strzelba ta była 
własnością Mikołaja, jeszcze giv byt następ- 
cą tronu czili Nikoł'j Aleksandrowi: z. 

Kurki zakończon są główkami reprezen- 
tującemi twarze magiatów rosyjskich, na 
cynglu znów orzeł państwowy z różnemi 
herbami na skrzydłach. Lufa cała grawero- 
wana. 

Wieko skrzynki wybite jest od wewnątrz 
tioletowym aksam tem, na którym wyhafto- 
wano mal ńki mi perełkami orła i cyfę NA. 
Zdaniem fachowców robota tylko tego gra- 
werunku pochłonęła Źmudne dwa la'a. 

Repetjer, mniej wspaniały, ma już cyfrę 

N. IL grawerosaty od góry do dołu — zaać 

że był więcej užvwan od dubeltówki. 
Właściciel sklepu nie chce wyjawić naz- 

wiska obecnego właściciela b'oni. Otrzymał 
ją w komis do sprzedan a. Podobno oficer 

polski z misji wojskowej w Moskwie nabył 

ją tam od prywatnego kupca. 

Cena żądana obecnie: iepetier 5000 zł, 
a dubeltówka 2 800 dola ów. Ładne sumki, 

PRZED ŚWIĘTAMI 

Czy kupiliście już drzewko.na święta? 
Jeszcze nię, ale zr bimy to koniecznie, 

Rzeczywiście pegoda najakuratuiej Boże 
narodzeniowa. 

W niedzielę była istia burza, popadywał 

śnieg i co się dwóch znajomych spotkało. 
mówili: 

Wiesz dła czego dziś taka okropna po- 

MROŻNA 

    

Wiosna kpi sobie z nas najwyraź- 
niej. Mrugnęła ku nam przez trzy dni 
jednem okiem i przy pierwszym kontr 
ataku złośliwej zimy schowała znowu 
swój złocisty warkocz pod  pierzynę 
śniegu. 

Ładna historja: 31 marca 4 stopnie 
mrozu i zadymka śnieżna jak w sty- 
Czniu. 

Pocieszmy się — jeśli się cudzem 
nieszczęściem można pocieszyć — że 
nawet daleko na południu panują jesz- 
cze mrozy. W Belgradzie notowano 4 
st., w Budapeszcie — 3 st., Sarajewie 
— 3 st.(!) 

Nielepiej jest na zachodzie. W Niem 
czech temperatura waha 'się od Q do: 
5 .st.. We Francji zachodniej nastąpiło 
siłne ochłodzenie. 

Na południe od Polski zima sięga 
aż do linji Alp. } 

Dopiero we Wołszech północnych 
temperatura jest ponad 0 (Wenecja+ 
Genua + 8 st., Rzym: +11 st., Neapol 
+12 st.) Najwyższą temperaturę na 
kontynencie notuje dziś: ''"**zvanja połu 
dniowa (Sewilla +19 st.) 

W Anglji od kilku dni trzymuje 
się temperatura od.4 do 10 stoy"i po- 

wyżej zera. : 
-— Jak długo trwać 

wata zima? A 
— Zdecydowanej odpowiedzi dać 

na to nie można. W każdym razie jest 
rzeczą niemal pewną, że na święta 
Wielkiejnocy ciepło nie będzie. Raczej 
spodziewać się należy mrozu i śniegu, 
niż słońca i ciepła. ' 

Przyczyną Śnieżycy, która panoszy 
się nad całą niemal Polską, 'są wigotne 
masy powietrza, płynące bez przerwy 
z nad Bałtyku. Powietrze to przy zde- 
rzeniu z mroźną masą powietrza kon- 
tynentalnego skrapla sie w postaci 
śniegu. 

Układ barometryczny — rozległy 
wyż sięgający od Skandynawii po 
przez kraje Europy środkowej aż do 
Afryki — zapowiada, że przez dłuższy 
jeszcze czas dąć będą.wiatry północne, 
niosące wiłgoć i chłód. 

Dlatego wyziębieni mieszkańcy bę 

22 Polska Państwowa Loterja 
Klasowa 

5 klasa. 20-ty d'leń e'agnlenia 
PRZED PRZERWĄ 

L nga vr. 10862 
o 5.0 zł. wygrał 40187; ygrały 

Po 3.000 zł, wvgrałv n-ry. 54362, 84672 
88267 141036 114398 177208 

Po 2.000 zł. wvg ałv n-ry: 3005 41330 
113183 137317 144358 178732 

Po 1.000 w:g a'y n-rv 
29615 31623 44946 49868 92145 
157237 177538 

“Po 5)0 zł. wverały n-ry 9620 9682 
10057 10179 17474 179 6 18126 25604 27644 

29 51 43476 43:99 56371 57708 59039 68753 

77377 17435 86310 85438 89486 91461 92347 
94176 97169 97319 97700 95915 103959 
110969 112197 116111 127771 137160 133360 
140479 151728 153794 155640 105952 158674 

będzie ta jędzo 

Nery: 8438, 

1683 7614 11958 
104824 

159543 160278 161197 172026 174289 

PO PRZERWIE 

20.000 zł. wygrał nr. 144597 
15.000 zł. wygrał nr 5256 
Po 3000 zł. wygrały n-ry 29577 32264 

2234 
Po 2000 zł wvgrały n-ry 9441 41994 

45408 57902 56470 59383 97605 99726. 
165482 197005 205963. 

fo 1.000 74. wvgrav n-ry 31427 51958 
82271 80237 97134 108877 110210 118771 
157931 162134 171037 186265 206203 

26 
4968 €872 8914 12573 13025 

19248 20840 79042 34086 35825 
44034 44788 50748 51463 51816 53346 
59079 65545 6-033 73502 76817 85074 
36080 91122 93837 93937 

Po 500 »ł. wygrałv nry 101360 112931 
115416 115544 127713 177542 130742 137540 

142564 146778 148316 149804 152679 174397 
155273 156061 158330 161901 136398 165867 

17471 
39445 
66187 
85895 

No pewnie! Przecie Wi her przyjechał 
Wszyscy wpadli 

trudno bvło znsleźć matołka, kt ryby go 

jeszcze nie znał. 

Ale też co za pogodaj 

C'ęsto się mó vi, że mał» u nas radości 

życia, że jesteśmy naro em smutnym, ponu- 

rym. Jik e tu ne być zgryź iaym.gdy taka 
aura 

Z-šwieci słoń'e, ciepło, sucho —chwała 
Bogu! Wiosna! Wyciągasz rakietę, idziesz @- 
bejrzeć korty czy na Wielkanoc będzie moż- 
na gr-ć. Figa z makiem. 

Nazajut z z'dymka, śniegu na 2 metry, 

na ten sam dowcip i | 

mróz - narty chyb: znowu wyciągać, I bądźże * 

tu człeku w dobrym humorze! 

Gdzie j chać na święts? Urzędnicy mini- 

sterstwa kolei m'ją darmowe bilety na całą 
Polskę więc pytame to jest dla nich aktu- 

alne. 

— Może do Zakopanego? 
— Eh, pewnie błoto, deszcz, wiatr halny. 
— Do Gdyni? 

— Nie, jeszcze życie miłe, Śnieg i mo- 

rze razem-to okropne. 3 

— Do Lwowa, do Poznania, do Rów- 
nego? 

— Cóż tam ciekawego. Taka sama ziimo- 
wa plucha jak tutaj. ‚ 

— Jedzieny du Wilna! Tam przen-jmniej 

szczera: zima zapewnióna, . z 

Namawiali i umie do tej wycieczki— 

Bierzemy, mówia, cztery talje ka t, będzie- 
my rżnęli w birdża przykładnie po 12 go- 
dzin na dobę, 

Jakże m źna—w' Wielki Piątek — grać w 
brydża... 3 : : 

— ›№ to na ten dzteń zrobimy wyjątek 

i dla umartwienia zagramy w preferansa czy 
tysiąc... 

— O nie, to za sroga pokutd—zostaję. 
Znajomi Zmertvili się mie na żarty. Było 

ich trzech i ani rusz czwartego. Postanowili 

zostać —ostatecznie podczas Świąt -można grać 

w brydża i w,Warszawie. K. 

WIOSNA 
ŚNIEG I ZIĄB ZAMIAST CIEPŁA I SŁOŃCA 

dą jeszcze musieli uzbroić się w cier- 
pliwošė į poczekać kilka do kilkanastu 
dni na nadejście prawdziwej wiosny. 

Ze zbiorów T. P. N. 
W WILNIE. 

Muzeum T-wa, jedyne tego rodzaju w 
Wilnie, .w zabytkach swoich dające zwie- 
dzającemu wspaniały obraz przeszłości i kuł 
tury kraju od czasów przedhistorycznych do 
dni ostatnich, nieustannie się wzbogaca cen 
nemi nabytkami, drogą darów lub zakupów. 
W ciągu niesp, Ana trzech miesięcy rb. 20 

osób oiiarowało 231 przedmiotów. 
Z zabytków tych, na szczególną uwagę 

zasługują następujące: Е З 
8 ułamków arinat bronzowych Z  pier- 

wszej połowy XVI w. wykopanych w r. 
1926 na posesji przy ul. Słonecznej nr. 13 
na. Antokolu: Zdobi je piękny. ornament wy 
konany precyzyjnie, na jednym+zać. ulamku 
zachował: się rok 1542 z monogramem nie- 
znanego ludwisarza. a 

Obraz Matki Boskiej, trzymającej na ko- 
larza elektyka włoskiego z połowy XVI wie 
łanach „Ciało - Chrystusa, niewiadomego ma- 
ku, otrzymany w darze od p. Marji Kiersnow 
skiej, zgodnie: z ostatnią wołą jej brata śp. 
Bronisława Kiersnowskiego. az, ten jest 
ciekawy ze względu na różnorodność wpły 
wów, jakim uległ autor jego. "= 

Dwa. Stefana i 
Šauni weżcie powie mała "szaf 
jowego z w. XVIll-go, które przeszło stt 
lat były własnością rodziny a 

Dwa portrety Tyszkiewiczów: 

-— biskupa wileńskiego (1649 — 1 
Mikołaja - kanonika wileńskiego > “а 
1798 r.), uratowane w jednym z dworców, 
splądrowanych przez: bolszewików: Wr. 1920 
i ofiarowane Muzęum przez d-rą Feliksa 
Wrześniowskiego. : " 

Głowa Matki Boskiej Ostrobramskiej, 
skopjowana pastelami z oryginału przez ma 
larza wileńskięgo Maurycego Drużynę ok. r. 
1840 i darowana przeż jego córki. : 

Duža. akwarela p.n. „Greczynka“, dzielo 
anów Ró- i dar zranej malarki Anny z 

merowej. ® 
Rzadka kałekcja odznak honorowych woj 

skowych Dywizji Litewsko - Białoruskiej i 
wojsk Litwy Śrudkowej, której poeto dal 
p. wojėwoda Wilenski Stefan Kirtiklis, od- 
dając do Muzeum odznaki osobiste, jak: 
Krzyż Zasługi i 3 odznaki Wojsk. L. Śr. 
wraz z dyplomami na nie, a za którego pięk 
nym przykładem poszń i inni ofiarodawcy. 

Wreszcie wspomnieć jeszcze należy — © 
wielkiej wagi naukowej darze prof. dra 
Marjana Morelowskiego w postaci kartoteki 
obejmującej ok. 11 tysięcy dzwonów, ewa- 
kuowanych w r. 1915 do Rosji i spoczywa- 
jących tam w różnych miejscach na „cmen- 
tarzyskach dzwonowych“, a przez specjal- 
ną komisję polską zinwentarzowanych. jest 
to przebogaty materjał historyczny, z które- 

go w pierwszym rzędzie zostaną niebawem 
wydobyte imiona ludwisarzy, A ‚ па 
stępnie nazwiska fundatorów, Spis miejsco- 
wości, z których: pochodzą i t.p. ы 

Na rzecz Bibljoteki T-wa w styczniu, lu- 
tym i marcu rb. — ogółem 39 ofiarodawców 
(osób, instytucyj i redakcyj czasopism) zło- 
żyło 584 dzieła w tomach. 

Najhojniesze dary otrzymało w tym cza 
sie T-wo od Seminarjum Polonistycznego 
(mianowicie 210 tomów dzieł, czasopism i 
broszur z książek po ś$.p.: prof. Józefie Ka- 
lenbachu) oraz 234 tomów od prof. Lutosła 
wskiego, który ponadto wzbogacił dział rę 
kopisów T-wa częścią cennej. korespondencji 
swojej, dotyczącej spraw naukowych, i na- 
rodowo - społecznych. . 

„ Najcenniejszym wszakže nabytkiem ksiąž 
nicy Tewa w ostatnich miesiącach jest eg- 
zempłarz „Gazety Grodzieńskiej", założonej 
przez słynnego Ant. Tyzenhauza w Grodnie 
i wychodzącej tamże, według Estreichera, w 
latach 1775 — 1783. Pochodzi on z ksiego 
zbioru Kojrańsko - Sarjańskiego p. Stanisla 
wa Łopacińskiego. 

P. Stanisław Łopaciński — obok Brze- 
skiego, Januszewskiego, Karłowicza, Orzesz 
kowej i Szwańskiego — jest najhojniejszym 
na rzecz Bibljoteki T-wa , gdyż 
jeszcze w r. 1920 znaczną część swego na- 
der cennego księgozbioru, przywiezionego” z 
majątku rodzinnego Sari w  Witebszczyź 
nie, a mianowicie 5966 tomów ksiąg prze- 
ważnie z 18-go wieku i początków 18-go w., 
doskonale zachowanych i pięknie oprawnych 
złożył w darze Towarz - ofiarowu, 
ponadto w różnym czasie 30 przeszło tomów 
rękopisów. Egzemplarz „Gazety Cirodzień- 
skiej", którv stał się obecnie własnością 
T-wa, liczy 26 NN z r. 1779 i 45 z 1780, — 
razem 106. numerów i stanowi niezmiemą 
rzadkość AO — 0 ile nam 
mo — w t 
komnlecie, niemal | 
bibliotekach. 
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JAKIE MUSZĄ BYĆ PROGRAMY  Zamiecie šniežne w kwietniu 
Wielkiej Radjos tacji w Wilnie? 

NASZA ANKIETA 

Dowódca brygady KOP. płk. S. Kruk-Szuster 
Nowomianowany dowódca Wiłeń- 

skiej Brygady KOb-u płk. stanisław 
Kruk-Szusier wyjaśniając swoje zda- 
nie w sprawie poruszonej przez nas 
w ankiecie nimejszej,rzecz jasna ja- 
ko przybyły niedawno, nie mógł wy- 
raze swojej opinji o dotychczasowej 
działalności stacji radjowej, natomiast 
mówi o z'daniach programowych 
zwiększonej Radj stacji Wileńskiej. 

Oto. co mówi pan pułkownik: 
Sowieckie stacje Mińsk i Kijów 

nadają spe: jalne audvcje przeznaczo- 
ne dla, t. zw. Białorusi | Za. hodniej, 
w których poruszane są popularnie 
wszelkie zagadnienia tak natury eko-. 
nomicznej, jak i spe łecznej,—oczy- 
wiście we właściwem i tendencyjnem 
naświetleni u. 

które mogłyby być odbierane detek- 
torami czy też detefonami, jako apa- 
ratami szerokich mas, co wobec nie- 
długiego uruchomienia. stacji raszyń- 
skiej ma wszelkie dane realiza- 
cyjne. 

Oddziały graniczne K.O.P. mają 
dotąd aparaty odbiorcze lampowe 
jednak słaby odbiór tak stacji Wileń- 
skiej jak i Warszawskiej był do nie- 
dawna zniekształcany przez wspom- 
nianą stację sowiecką, co wykluczało 
organizowanie słuchowisk tak dla 
żcłnierzy, jak i dla ludności miejsco» 
wej. 

Organizowanie specjalnych audy- 
cji dla Kresów uważam za czynnik 
bardzo poważny tak dla uświadomia- 
nia szerokiego ogółu, jak i dla de- 

Uważam, że Polskie Radjo  po- mentowania tendencyjnych audycji 
мо ' opracowywać analogiczne sowieckich. 
aadycje przeznaczone dla Kresów, 

Odpowiedzi nadesłane pocztą : 
Od szeregu czytełników otrzymujemy ii 

sty z edpowiedziami na naszą ankietę. Poda 

jemy tu w skróceniu kilka. 

— Pani doktorowa E. F. (Wilno ul. 
Wiosenna). Myślę, ze dla taki h jak ja, t j. 
charyci sprzykutych do łóżka radjo jest naj- 
więk-ą ruzkoszą.na аКа nas stać. 

Lubię, wię. ej, kocham radio i dlatego z 
przyjemneścią pów+m to myślę o progra: 
snach adjostacji. Słucham je przecież za- 
chłanie. 

Najbardziej interesuje mnie muzyka. 
ściślej; koncerty z F Iharmonji g iyż cpery na- 
dawane z teatrów, a nie za studja wypadają 
zaw ze Zna.znie g uzej. Muz k' dobrze wy* 
branej jest mało, albo zbyt poważna, nieme- 
todyjna—eezercycje techuiczne, albo wWrze- 
Skłiwa, nużaca. 

Coruz mniej zadow: lona jestem z pro- 
gramow ńasze stacji Once nam, lud/iom tu 
tejszym, du.hem audycje, mało dowciene 
ieiejtony i zbyt mało audy.ji t zw. poży- 
tecznych. 

Dawniej było jakoś lepiej.. 

Pan Wołłejko rozśmieszył, ktoś nny po- 
wiedział c š ciekav ego i pouczającego Dziś 
co dziesięć min. t /nuana. Pou./en jak na- 
leży budować kurniki nikt nie słucha; chłop 
niema co ieść, a nie to, żehy w orowe ku - 
miki tud wać, ziemianin zaś na ewno nie 
przez radjo będzie się teg: uczył. 

Dla wsi sp bojnej n'ema nic; przecież 
uie muzyka operowa, odcz t na poziomie 
anisersyteckim, ami nawet miłe piosenki 
Oxdonówny + plyt gramofonowych, 

Przy ustaleniu programów nowej, silnej 
sta ji wileńskiej w pierwszej linji powinniśmy 
pomyśleć o .bracłacn z t:mtei strony*, o 
tysiącach rodaków ma Litwie Kowieńskiej, 
Łotwie i Bolszewji, 

Dia nich to; ma ich rzecz intelicencja 
tutejsza powinna by się poświę ič. T. ka kuu- 
cesja byłaby czynem « bywatelskim. 

Dla twch, sierot, pozbawionych możnośći 
samieszkiwanic w P Isce, n-leży poswięcić 
znaczną część programu. 

Navożeństwa, kazania (Żżehy ks. Meysto 
wicz częściej przemawiał —jak kiedyś), mu- 
zyka i piosenki polskie i o czyty z dziedzi- 
ay histor i. 

Propaganda nie w formie dydaktycznej, 
a drogą sprytnego narzucania jej. W ten 
sposób przyzwyczają się ludziska do radja i 
i pukochają je tak ak my chorzy, 

Sądrę że zmiany jaką zauważyłam, po 
zagarnięciu programów przez centralę pomysł 

=”, "Wilaó na swoje potrzeby I nas kresow- 
oów k:r niśrze nigdy nie rozumieli. Moim 
zdamieńt programy każdej stacji, powinne mieć 
odrębhy 'charaster jednak odiębnośś nie mo- 

Dsi$ zamykamy naszą ankietę: 
„Jakie fmuszą być programy Wielkiej 
Radjostacji Wileńskiej". 

Drukowališmv na tem miejscu 
szereg odpowiedzi, jednak były to 
przeważnie głosy z miasta, a nie te, 
o które nam najbardziej chodzi — ze 
wsi. Trzeba się przyznać szczerze, nie 
udało się nam wydobyć głosów wsi. 
"[łómaczy się to przedewszystkiem 
tem, że wieś, dalej od W»lna położo- 
na nie słucha Wileńskiej radjostacji. 

Na podstawie głosów, które usły- 
szeliśmy możemy stwierdzić, że 1a- 
sze tezy o pewnej szkodliwości cen- 
tralizacji programów są słuszne. 

Wilno potožone niemal na pogra- 
niczu i posiadające tak odrebne wa- 
runki etnograficzne musi mieć stację, 

że wykluczać wymiany. Słiszałam kiedvś b, 
ciekawe »uuycje: podhalanską i kaszubską. 

Ładne i ciekawe, ale to nie dla naszej 
wsi. 

Myśl-, że skrzynki pocz'owe małą przy- 
noszą korzyść jeśli prowadzone są w tonie 
pozwalajacym przy puszczać, że osoba mówią- 
<a „gsiżdże* na swoich kores.ondentów. W 
Warszawie tego niema, to nasz „regjonalny” 
zwyczaj widać Szkoda wielka. 

P. Roman Rubczak (Wilno Konarskie- 
go 32 m. 1) jako skarbowiec wyjeżdża czę- 
sto na prowincję zna jej PR wyma 
gania, a pozatem jest stałym ichaczem 
programów wileńskich. 

miao he AR GAEŚA TYSZ wa! je g мууга 
па ппя\х‚і zainteresować ich Połskiem Ra- 
djem. Warszawa nadaje często audycje, 
których wilnianin nie rozumie (mam na my- 
śli mieszkańców okolic Wilna). Wilno jako 
stacja regjonałna o wiełkim zasięgu musi 
nie tytko w kraju szerzyć propagandę poł- 
skości łecz za czerwonym i zielonym kordo 
nem. Dotychczasowa Radjostacja Wileńska 
spełniała swe zadanie dostatecznie, teraz je- 
dnak dyrekcja programów musi  wytężyć 
swe Siły bv zasłużyć na lepszy  wvnik, 
monologi Ciotki Albinowej i muzyka Szab- 
saja to jeszcze mało, trzeba dać społeczeń 
stwu ilość audycyj literackich, od- 

gleby, ma. Wileńszczyźnie odczytdwy Mistoy- na szc. - 
сит;%н kulturaino - z zakresu 
AT transmisyj z życia naszej prowin- 
# 

Wino powinno się posługiwać swoimi 
prelegentami, którzy umielib: przemówić 

ska Radjo R Indų FIE trad Е 
st»cja swego posiai spełni i wo- 
gółe nie będzie potrzebną. 

Państwo L. i Z. Zykowie (Majowa 56) 
skich, monologów, audvcvj, teatralnych z 

teatrów, wesołych audycvj, Itėre od cza- 
su . tzałeżnienia Wilna od Centrali nadrwa 
ne 5а coraz rzadziej, oraz uważają, że za— 
leżność programowa wileńskiej stacji od 
„Warszawy jest bardzo szkodliwa. 

Pan P. Birłvna - Żvżniewsk* z Przemy 
sławic pow. dziś nieńskiego skarży się na 
zbyt dużą ilość ciężkich odczytów lub poza 
canek. oraz na Krzykliwą muzykę murzyń- 
ską Uważa, że iest tego zbyt dużo, nato- 
miast domaca sie poważnej mtzyki (bodaj 
z płyt gramofonowych), byłebv: Mozart, Be 
etheven, Schnhert), transmisji z dużych sta 

europejskich. 
= Rialyna - Żyżniewski uważa, że całe 
zło polega na tem, że Warszawa nie rozumie 
rzszych notrzeb, a dla swoich słuchaczy 
ma muzykę taneczną, płyty gramofonowe, 
transmisje teatrów rewjowveh oraz odczy- 
ty, których... nikt nie słucha 

* 

Wszyscy zabierający głos "w na- 
szej ankiecie podkreślali konieczność 
uwzględnienia potrzeb. kulturalnych 
wsi, narażonej więcej, niż gdziekol- 
wiek na zgubne wpływy antvpaństwo- 
wej agitacji. Niemal wszyscy wskaza- 
lina konieczność  przeciv stawienia 
się agitacyjnym programom — stacyj 
zakordonowych drogą nadawania 
specjalnych  audycyj oraz pewnej 
reorganizacji programów  przystoso- 
wując je do potrzeb szerszych 
mas. : 

Zadania tego nie uda się przeprowa- 
dzić bez uzvswania autonomji progra- 
mowej Wileńskiej stacji i dlatego też 
Dyrekcja Polskiego Radja powinna— 
w imię dobra interesów szerokich 
rzesz polskich zarówno u nas, jak i 

której programy  odpowiadalyby 74 kordonem—autonomji tej udzielić. 
istotnym potrzebom szerokich _ maś W.T 
ludności. 5 
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ZSĄDÓW 
SOŁTYS — DEFRAUDANT 
5. itys we wsi — to figura. 
Paraduje z biaszaną odznaka, wydaje za- 

ia, zbiera należności gninne wreszcie 
WV7?nacza ludzi na roboty szarwa:kowe, tam 

one są 
Każden niemal chłop chce być sołtysem, 

bo ch“ to i kłopotiiwe, ale zaszczytne Sta- 
aowisko, 

Bencjan Charma-a bardzo się. ucieszył, 
kiedy obrano go s.łtysem. Chodził ważny, 
nadęty, udawał „naczslstwo*, nawet trochę 

«tkę zaniedbał, 
Względy reprezentacyjne nakazywały mu, 

częścieł niż do'ychczas wpadać do karczmy. 
1 nym trzeba był: wypić, innemu zafun- 

ać, trzeciemu wyjaśnić coś. (Ucził Pio- 
irek Ma'cina... mówili złośliwi). Wszystko to 
pociągało z» sobą wydstki, to też nie bardzo 

się dz wiono. kiedy wyjaśniło się, że pan 
ma, braki w kasie, 

Dwa | ta zaledwie trwało panowanie soł- 
Charmaca ijef' Pomocnika — pisarza 

zko, a w ka ie zabrakło 4035 zł. 87 gr. 
Jak na stosunki wie skie suma ogromn4, 
Rewizja starościńska wykazała, że wspól- 

uicy przykrywali swoje nadużycia fałszując 
| Pozy je w księgach rachunkowych. 
sk. Są! Owręgowy po rozpoznaniu spra” y 

i m cba = lata owych Sz poprawy), 
pelacijnv w dniu wczorojszym wy- 

sk ten zatwierdził, у 

  

  

  

  

Stefan Kanerol. Kłajpeda. Warszawa, 
1930, str. 49. Doskonała, gruntowa i cieka” 
wa rozprawa Kanerola, drukowana w ZeSZ. 
V kwartalnika „Sprawy obce”, ukazała się 
w postaci samodzielnej broszury, jest to 

rzecz, ujmująca całokształt zagadnienia Kłaj 
pedy, jako punktu, w którym się krzyžuj 
interesy różnych narodów i którv utek 
tego będzie musiał odegrać pewną rolę w 
polityce międzynarodowej. Na tę broszurę 
zwracamy szczegółną uwagę , wszystkich, 
interesujących się sprawami połityki nadbał- 
tyckiej, szczególnie zaś —- rołą Litwy w 
polityce europejskiej. 

Neła howa. Potrzeba kultury i 
a w dzisiejszem życiu Polski.  Biblj. 

w. Pracy Obyw. Kobiet Nr. 5. Warszawa, 
1931, str. 30. Autorka wałczy o kułturę i 
piękna w życiu codziennem. Pobudki szła- 
chetne, cel wzniosły, przykład, godny naśła- 
dowania. Oby tezy autorki się bliskie 
koo AE) członkiniom Zw. Pracy Obyw. 

AD biorowy wysiłek może 
cężyć kokioje pana i zachęcić 
8 do rewizji swych pogłądów ? upodo- 

Nad Słonimem i okołicą przeszła silna wichura połączona z obfitemi opadami śnie- 

żnemi. 

Z powodu zerwania przewodów elektrycznych, większa część miasta była pogrą- 

żona w ciemnościach, jak również w kilku miejscach powstały krótkie spięcia. — — 

Ucierpiały też linje telefoniczne. Komunikacja Słonim—-Kostrowicze ozstała przerwana. ' 

Saperzy wyruszają na zagrożone odcinki 
W okolicy Mironima na przestrzeni około 2 kilometrów spłynęły łody na Szczarze 

i kra tworzy zatory pod Słonimem, gdzie wprawdzie łód jeszcze stoi i spływająca kra 

znajduje się pod powłoką grubą 40 — 50 en. lecz zachodzi uzasadniona obawa, że ka- 

żdej chwili ruszy i poważnie może za giażać mostom. ‚ 
Również na rzece Mołczadź koło miejscowości Niesiołówka i na Niemnie kolo 

Bielicy grozi niebezpieczeństwo zerwania mostów. й 
W związku z tem do wymienionych miejscowości wyruszyły z Wilna oddziały 

saperskie zaopatrzone w środki wybuchowe, które w razie potrzeby będą rozsadzały 
tworzące się zatory. $ 

Cysterna stražacka rozb'ta samochód 
komendanta siraży 

Wczoraj rano na ul. Kościuszki wóz straży ogniowej: tak zw. „Smok*, 
kierowany przez szofera Arlukowicza, wpadł na zdąrzający w przeciwnym 

komendanta straży kierunku samochód i całkowicie. go rozbił. 
Szofer samochodu został wyrzucony na bruk i tylko dzięki temu uniknął 

niechybnej śmierci Uległ on jedynie ogólnemu potłuczeniu. 
Winnym wypadku jest jakoby szofer „Smoku*. 
Katastrofa miała miejsce w czasie pożaru w Wołokumji, gdzie spa- 

lił się dach i ściana w jednym z domów. i 

Echa krwawej awantury w Lidzie 
ZGON DRUGIEJ OFIARY WYSTĘPNYCH PORACHUNKÓW OSOBISTYCH 

Nocy wczorajszej w szpitału w Lidzie zmarł nie odzyskawszy przytomności Ale- 
ksander Łuczkow, jeden z uczestników tragicznie zakończonego zajścia, jakie miało miej 
sce onegdaj w Lidzie przy ul. Szkołnej 70. ' 

Zajście to jak już podawaliśmy wynikło pomiędzy małżonkami Łuczkowymi a ich 
subłokatorem, znanym opryszkiem Rubaszukiem i jego przyjaciółką. 

Interwenjujący policjant widząc znęcanie się Rubaszuka nad pobitym Łuczko - 
wowym, chciał awanturnika aresztować, lecąz ten usiłował go zamordować. 

W obronie życia posterunkowy użył broni: białej i Rubaszuk od odniesionych ran 
zmart natychrniast. 

Łuczkow jest drugim, który stracił życie w tym zajściu. 

Pcdsądny tmiera pedczas odczytywania 
wyroku 

Niezwykły wypadek zdarzył się onegdaj w Sądzie Grodzkim w Lacho- 
wiczach pow. Baranowickiego. 

Toczyła się tam mianowicie rozprawa przeciwko 70 letniemu Danielowi 
Strzelczykowi, oskarżonemu o podstępne przywłaszczenie rzeczy sąsiada. 

Po zamknięciu przewodu, gdy urzędujący sędzia przystąpił do odczyty- 
wania wyroku, oskarżony z nadmiaru wzruszenią stracił nagle przytomność 
i padł na ziemię. 

Ogłoszenie wyroku, który, jak okazało się był uniewinniającym Strzel- 
czyka, od zarzucanego mu przestępstwa, musiano przerwać i sędzia wezwał 
na miejsce wypadku Ikearza. Stwierdzono zgon podsądnego, spowodowany 
atakiem sercowym. 

Na obecnych podczas rozprawy, a szczególnie na oskarżyciełach Strzel 
czyka śmierć jego w tak niezwykłych okolicznościach wywarła bardzo silne 

  
  

  

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
WILNIE. 

Meysztowicz opuści Wilno udając się na 
kilkikiniowy odpoczynek. 

irzfędnic: kontraktowi ) 
aconto poborów. Magistrat wypłacił swym 
urzędnikom kontraktowym, którzy otrzymują 
nadeżności za pracę w połowie 
miesiąca, 25 proc. poborów z racji świąt. 

miesiącu ubiegłym wileńska brygada 
KOP ujęła na granicy litewskiej kilku- 
nastu przemytników, konfiskując im to 
wary w postaci 
wartości 36 tys. zł. 

rów w st. s 
wem w. Wilnie odbyło się doroczne walne 
zgromadzenie oficerów 
stan spoczynku. Członków zebrało się około 
150-ciu 

stawiciełi władz wojskowych, jak komen- 
danta PKU i dow. Obozu Warownego. Po- 

zarządu 
krzecki, płk. Hertel i Dai pik. „pik 

pik, Ch i i St, ok kona” ppłk. Zeń, ppłk. Dembiń- 

sta, por. Zioło, bór. Bayer i por. Bajs. Do ko' 
misji rewizyjnej powołano następu 0S0- 
by: płk Oziewicz, płk. Tóntdkżewicz, płk. 
Jankowski, ppłk. Kiersnowski,' mjr. Rėžecki 
1 kpt. Heiman. Do komisji rozjemiczej: gen. 
„Ostrowski, gen. Religioni, gen. Klatt, gen. Ro 
manowicz, gen. Nejman, admirał Cywiński, 
płk. Łukas, płk. Swieżyński, płk. Kutwiński, 

k. Makowiecki, ppłk. Bohuszewicz i mjr. 
į SA b ы 

'© omówieniu szeregu zagadnień, mają- 
cych na celu współżycie i ujęcie O 
nia w ramy ruchliwego działania, p ostano- 
wiono. przystąpić do Federacji PZOO w Wil 
nie i wziąć pod opiekę nowoorganizujących 
się podoficerów, przeniesionych w stan spo 
czynku. Na tem obrady zakończono. 

Na pierwszem posiedzeniu nowego za- 
rządu prezesem zarządu został ponownie wy 
brany gen. Mokrzecki. Pierwszą troską Za- 
rżądu jest posiadanie własnego tokalu. 

LOGJI U.S. B w 
2 dnia 2, 1V 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm 764 
Temperatura średnia — 4 

Temperatura najwyższa — 1 
Temperatura najniższa — 7 
Opad w mm. — 
Wiatr: północn. 

Teudeoci»:bez zmian 
Uwagi: półpochm irno, 

stao AKADEMICKĄ 
— Wyjazd ministra Meysztowicza. 2 — — Komitet Wykon: Zjazdu Absol- 

racji okązji Świąt Wiełkiej Nocy p. minister wentów U.S.B. Zgodnie z uchwałą  1-go Zjazdu Absolwentów U.S.B., który się od- 
był w r. 1929, ukonstytuował ed Topo. 
czął swą działalność Komitet Wykonawczy 
w następującym składzie: 

„ Przewodniczący: dr. Walerjan  Charkie- 
wicz_ (ul. Sierakowskiego, 25 m. 19), skarb- 
nik Tadeusz Kiersnowski (ul. Zawalna, 7, 
m. 1), sekretarz — Pinchas Kon (ul. Bisku- 
pia, 4, m. 14), członkowie: dr. Michał Buj- 

wid, Rafał Jachimowicz, x. dr. Walerjan 
Meysztowicz, dr. Henryk _ Niewodniczański, 
Bohdan Podoski, Rudnicki, dr. Wiktor Su- 
kiennicki, oraz Adolf Zeniuk. 

Głównem zadaniem Komitetu Wykonaw- 
czego będzie zorganizowanie Funduszu na- 
gród za swe prace naukowe absolwentów 
U.S.B. Ponieważ fundusz ten będzie się 
tworzył ze składek członkowiskich, przeto 
Komitet ustala ścisłą ewidencję wszystkich 
absolwentów, do których się zwraca z proś- 
bą o podporządkowanie się uchwałom Zjaz- 
du, opublikowanym w Nr. 7 (uniwersytec- 
«im) „Źródeł Mocy". 

Wszyscy absołwenci U.S.B. proszeni są 
o składanie swych adresów na ręce jedne- 
go z członków prezydjum Komitetu, u któ- 
A można otrzymać statut funduszu na- 

gród. 

MIEJSKA 
des 22 y otrzymali 

każdego 

WOJSKOWA 

— Działalność KOP w marcu. Ww 

tytoniu i sacharyny 

— Walne zebranie zgromadzenia ofice- 
yęku. W kasynie garnizono 

przeniesionych w 

Na zebranie to zaproszono również 

POCZTOWA A (z życia nowe a na rok 1931: 
arząd, komisję rewizyjną i komisję rozjem- — Poczta w czasie świąt. Urzęd Z- 

czą. Da p rani: gen. Mo- towe w okresie świątecznym dosłępnć bedą 
howski, płk. dla publiczności w dniu 4 b. m. do godz. 

Machcewicz, ppłk. Giżycki, ъ 5 po poł, W tymże dniu doręczane będą 
BRT, przesyłki listowe i paczki. 

dniu 5 i 6 b. m. poczta nie będzie 

za SALI 
z KOPERNIKIEM 

Warszawskiego T-wa Handlu Herbatą 

A. Długokęcki i W. Wrześniewski S-ka AkcyjnaWarszawa— Bracka 23. 
* Żądać wszędzie 

Przedstawiciel $t, Zatorski — Wilno, ul. J. Jasińskiego Nr. 1. 

Ski, płk. 

Kopeć, ppłk. Winnicki, por. Chri- 
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STEFANJA z OZIEMBŁOWSKICH 

„NEKANDA-TREPKOWA 
WD WA PO WETERANIE 863 R 

po dlugch i c gykich sierpi ni  h,opai o a „Sa ramentemi, zmarła dnia 
2 kw eln'a 1931 r., w wieku lot 72, 

Fisport ja zwłok па dwerzic kolejowy Z domu 7ałsby Belmont 13 
cdtędie się dnia 3kwietnia ogodz. 1 m.30. Pogrzeb dua 4 k»ielma w 
Nowozródku 

O.czem 7a*iadami ją pograżeni w smutku CZIECI I WNUKI 

CZY ZNAMY WILNO? 

P. 

czynna dła publiczności. W dniu 6 doręczo- 
ne będą tylko przesyłki pośpieszne. © 

Godziny urzędowe w telefonach i tełe- 
grafie pozostaną bez zmian, - 

SZKOLNA 

—-Szkołnictwo . powszechne. Ministerstwo 
oświaty nadesłało do kuratorjum okółnik, w 
którym zaleca przystosowanie  szkołnictwa 
powszechnego do potrzeb. wzmożonego na- 
płvwu dzieci w. wieku szkolnym. 

W związku z tem p. kurator zwołał w 
najbliższym czasie konferencję inspektorów 
szkolnych, która opracuje wytvczne reorga- 
nizacje szkolnictwa powszechnego w myśl 
zaleceń ministerjum. ь 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Walne Zebranie Członków Stow 

Techników. Dnia | kwie'nia r. b. odbył 
się doroczne Walne Zebranie członków Sto- 
warzyszenia Techników Połsk. Zeb anie za- 
gaił prezes Rady Stowarzyszenia inż W Haj- 
dukiewicz. p oponuiąc Zebraniu ybrać prze- 
wodni 7ącego, którym p' ez aklamację został 
powołany inż. W. Sławiński. 

Ze sprawozdania Rady Stowarzyszenia, 
odczytantgo prz-z jej prezesa, wYnikało, że 
Przyjęto na c łonków Sto ' arzyszenia w ciagu 
roku spraw zdawczero 7 inż. nierów. Komisja 
Szkolna Stowa zyszen a nadal prowadz ła: ») 
szkołę dukształcaiącą zawodową dla dokształ- 
can'a rzemieślników przewidzianego Ustawą 
Przemysłową Szkcła posi.da w przygoto- 
wa:cej i 3 klasach 'ó n ch zawcdów—230 
uczniów b) Kursy ki rowców samochodo 
wych, które w okresie sprawozdawczym wy- 
Szk: liły 3 1 ucz. 

Przy tych kur ach są czynne warsztaty ———— Я 
AS jne dla samo hcdów, Zawdzięcza ąc . A 

ogólnemu kry.ysowi i wstrzymąniu S'ę 'oz- WYP KRADZIEŻE 
pil zje S-mochodowej, zaznacz ł się w В m wa 
zu zan «hodowości Kursów, które e, w ciągu doby. 4 
А ż и = 2 bm. zanotowano w Wilnie 

‚ \ 

w cizgv 8 lat swego istnienia były samowy- wypadków | 
starezalne. * и > tem kradziežy 5, opilstwa it, przekro- 

Po dyskusji na temat Kurs“w samocho- czesń administracyjnych 1. 6 
dow:ch Walue Zebranie uchwaliła polecić — (iężki wypadek s2mocha- 
S Sa deložyč wszelki h st+- dowy. Szofer Filipowicz. Józew (Ja- | 
re a utrzymania 'ei placó k na zasad/ie : p; 
samowy starczalności, z zachowaniem tymcza- gielli fiska 6), prowadząc taksówkę suweg « poziomu n-uczania, 14.143, najechał przy ul. Trockiej na 

P odc yvłaniu p'zez przewodn'czącego na Mackiewicz Stanizławę, która do- | 
mag ice ta OZ me znała złamania rękii ogólnego potłu- 

' ania ie omisji, Zebranie udzieliło a Н i я ы у 
Solutorjum Radzie Stowarzyszenia. czernią: Pogotow e ratunkowe dostar-- 

Nasiępnie yły pr'errowadzone wybory CZYłO Mackiewiczową do szpitała 
do Rady Głó:nej, Kumisji Szk Inej, Redy Św. Ja! óba w stanie cieżkim $ 

— Kradziež przez podkop. Nieznani do- | 
tąd sprawcy za pomocą podk: dostań | 
się do zamkniętej stodoły niejakiego Kapła 
na Michała zamieszkałego y ul. Kosza- 
rowej 12 w Lidzie i dokonali kradzieży za- | 
bierając ze znajdującego się tam kufra 4 
uprzedniem oderwaniu skobła, 2 szynki 
przowe, 100 zł. w gotówce, jedną parę 
tofli damskich i 2 koce nowe i L ta 
szkodowany oblicza straty na 215 zł. Docho 
dzenie prowadzi komisarjat JJ w Wilnie | 

— Nagły zgon na ulicy. Na | 
ulicy pierwszej Raterji przez rohotni- | 
ków Magistratu m. Wilna znaleziany | 
został Stanewski Mateusz, iat'64(Ra- | 
duńska '5), ze słabemi oznakami ży- 
cia. Stanewskiego dostarczono do | 
sznitala św. Jakuha, gdzie nie odzy: | 
skując przytomności zmarł. Przyćzy- 
na narazie nie nie ustlona, SRA 

— Pożar. W nocy we wsi , gm. 
biełickiej, w zabudowaniach nacz. och. stra | 
ży pożamej Markiewicza Stanisława "op- 

    

   

   

   

      

     

  

    

     

  

    

  

    
     

     

  

    

    
     

   
   

   
    

   

   
     

    

   

         
     

  

    

   

    

   
      

      

    

   

    

   

      
   

     

    

? A 
Należy obok zamieszczoną 3 

1 2 iąć i я į DPD Rye propa ias 
„Iłowa”. ki 

    
Naukowej 'echnicznej i inne. 

S:ład obecny Główne: Rady Stowarzy- 
s enia; inynierowie M Dudo, B Dzenaje- 
wf, H Jensz, W. Haidukiewie , J Glatman, 
I. Olszewski, A. Przygodzki, F. Walicki i St. 
Syła-Nowiuki, 

и
 

  

Od nied il 5 kwietnia 
W elki program Świąteczny 

DROGA DORAJU 
z OLCĄ CZECHOWĄ 

i Liljaną HARVEY 
w 10]. tyiułowych 

w kinie „HC LLY W00D“   
    

TEATR I MUZYKA 
— Teatr mieįski na Pohulance. Dzis te- 

atr nieczynny. | 

Najbłiższe widowisko odbędzie się w nad wstał pożar, pra lobnie przez pocipa- chodzącą niedziełę wieczorem. lenie, wskutek czego spłonął dom i chlew, | 
Wystawiona będzie głośna sztuka I. Andre przyczem żona poszkodowanego w Adalpina 

czasie akcji ratunkowej poparzyła sobie Sil- 
nie twarz i ręce. Również poparzone zesta- 
ły 2 krowy. т a 3 

Dzięki miejscowemu oddziałowi straży 
pożarnej, BOT udało się po półtorej - 
dzinie zlokalizowač. Biorac pod uwage + 
ste zabudowania i do tego wszystko kryte 
słomą straż miała trudne zadanie “||| 

Straty poszkodowany oblicza na 700. $ 
— Podpaleniė osady -wojsko- 

wej z zemsty. We wsi Błonki wy- | 
buchł duży pożar, który strawił 3 | 
zabudowania gospodarskie, 2 domy 
mieszkalne i 4 chlewy. Pożar  pow- 
stał w zabudowaniach osadnika woj- 
skowego Kuleszy. Podpałenia doko- 
nał Bazyli lepień. * 

W stvezni ri b. osadnik K. Kule- 
sza założyłskiep spożywczy. Interes 
prosperował dobrze, ale to wywołało | 

jewa_ „Ten, którego biją po twarzy”, któ- 
ra graną była z ogromnem powodzeniem na 
wszystkich niemal scenach świata. 

w iedziałek dn. 6 kwietnia teatr czyn 
ny ie dwukrotnie. Po południu o godz. 
3.30 ukaże się po cenach najniższych pełna 
humoru komedja a — „Papa - 
kawaler" Carpentera. я 

Wesoła treść, pełny dowcipu di oraz 
świetna gra wykonawców Žas że 
sztuka cieszy się niesłabnącem _ powodze- 
niem. 

— Teatr miejski w Lutni. Dziś teatr nie- 
czynny. Najbliższe widowisko odbędzie się 
w. nadchodzącą niedzielę wieczorem. Wysta 
wiona będzi ' przemiła, słoneczna komedia 
M. Maszyńskiego, „Koniec i początek*. Obsa 
dę stanowią: H. Dunin - Rychłowska, I. = 
sińska - Detkowska, C. Szurszewska, I. Łu 
biakowski, M. Wyrzykowski, oraz K. Wyr- 
e Wichrowski, który sztukę wyreżysero- 

wał 
W poniedziałek dn. 6 kwietnia teatr czyn 

  

   

ny będzie dwukrotnie. niezadowolenie konkurenta, który. 
Po południu © godz. 3.30 wystawiona bę oblał naftą sklep i podpalił Oczy- | 

wiście skutki 
dlugo czekać. 

Podpalacza aresztowano i osadzo- 
nó w areszcie. 

— Wykrycie koniokradów — 
cyganów. Wydział śledczy w Slonimie 
w drodze dochodzeń ustalił, że sprawcą kra 
dzieży koni u nieiakiego Czerniany pow. 4 
bryńskiego i u Eliasza Kiełbaski ze wsi 
brówka pow. słonimskiego jest cygan а 
wicz, który do kradzieży się przyznał i wy | 
dał pasera cygana Ka wicza Kazimierza | 
oraz innego cveana, sprawcę kradzie 
žy koni Brylewicza, 

Cyganie zostali zaaresztowani i przeka- 
zani do dyspozycji sędziego śledczego, zaś 
posiadaneso przez nich konia oddano pra-- 
wym SCE 

— Pożar. W dniu 28. AE. w kołonji Łan 
cew - Ług, gm. dobromvskiej, na szkodę 
Kowatskiego [uliana wskutek złej konstnik _ 
cji komina spaliło się pół domu mieszkalne | 
go, pasza i zboże. Poszkodowany oblicza | 
straty na 2210. zł. PA 

— Zwłoki dziecka na torze kołejowym. | 
Policja słonimska podczas obchodu linji ko- 
lejowej znalazła na torze koło mostu słonim 
skiego, zwłoki noworodka płci żeńskiej. A Ё 

dzie po cenach zniżonych oryginalna sztuka nie. dawały na siebie 
K Leczyckiego „Sztuba”, osnuta na tłe sto 
sunków ,we współczesnej szkole połskiej. 

Wieczorem o godz. 88 ukaże się pogodna 
komedja M. Maszyńskiego „Koniec i Począ 
tek" w reżvserji i z udziałem K. Wyrwicz - 
Wichrowskiego. 

— Poranek taneczny  Doni Minkowicz. 
W poniedziałek dn. 6 kwietnia odhędzie się 
o godz. 12.30 w sali teatru Lutnia wysti 
młodziutkiej tancerki, Doni Minkowicz. Ww 
programie szereg orytinalnych  produkcvj 
tanecznych do muzvki  najwybitniejszych 
kompozytorów polskich i obcych. W poran- 
ku bierze również udział K. Wyrwicz - Wi- 
chrowski, który wystąpi w szeregu weso- 
łych recytacyj i bajek. е 

„— Wieczór pieśni Wiktora  Chenkina. 
Wielkie zainteresowanie wzbudził w Wiłnie 
zapowiedziany na czwartek 9 kwietnia na 
godz. 8.30 w sali teatru Lutnia wieczór pie 
śni wszechświatowej sławy artvstv, Wittora 
Chenkina. W programie najrėži jsze 
piosenki komiczne, nastrojowe, oraz styłowe 

Wiktor Chenkin jest dziś jedynym nastep 
ca [vette Gilbert i spadkobiercą iei wspania 
tei sztuki fest to artysta, który ołśniewa na 
błiczność ideałną syntezą swoich uzdołnień 
— doskonały kunszt śpiewaka łaczy sie w 
nim z talenten aktorskim, który posiadł 
wszystkie tainiki dykcji mimiki i gestu, wy- 
jatkowa kultura pozwała mu na pełne i 
głebokie zrozumienie trarizmu, groteski, hu 
moru i styłowego nastroju. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Kino Miejskie — Cuda w górach Mas- 

sabłeliskich. 
Holivwood — Dzieje duszy św. Teresy. 
Wanda — Miłość na rozdrożu, 

Stvlowy — Szłakiem hańhy. 
Helios — Krėtowa Niewolnikėw 
Casino — Męczeństwo chrześcijan 

ie
 

S, 

e 

podrzucenie dziecka pod pociąg. Niemo- 
« wię z powodu zimna, zmarło zaraz po роф | 

rzuceniu i przedtem nim pocicąg nadjechał. 

— Złodziejka rewołweru. Ustalono, © 
kradzieży browninga w dniu 24. [M na szko- 
de Kisiela Piotra dokonała Anna 
(Bełiny 16) którą zatrzymano. 

— Podrzutek. Przy ul. W. Pohulanka m 
21, znaleziono podrzutka płci żeńskiej ® — 
wieku około 3 dni, którego umieszczono w 
przytułku TOZ.
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HISTORYJKA W OBRAZKACH 
PAN CIERPIAŁŁO ZE SNIPISZEK 

(Ciąg dalszy) 
  

  

    
  

Patrzcie, patrzcie, co się dzieje, 

Jak z Annamu święta wieża 
"Obładowany w stosy książek 

Cierpiałło do domu zmierza. 

  

  

Ot przy łampie w cichym kątku 
Siadł Cierpiałło przy stoliku 
i wczytuje się w instrukcje, 
A instrukcyj tych bez liku. 

RADJO WILEŃSKIE 

PIĄTEK, DNIA 3 KWIETNIA 

11,58: Sygnał czasu i hejnał krakowski. 

15,50 — 16,10: Lekcja francuskiego z 
Warszawy. 

16,10 — 16,15: Koml. dla żegiugi 
W: 

17,10 — 17,15: Program dzienny. . 
1715  —17,40: „Kult św. Kazimierza” 

— odcz. wygł. dr. Walerjan Charkiewicz. 
Trarsm. na wszystlee stacje polskie. х 

17,45 — 1910: Transm. z Poznania 
„Według słów Zbawiciela" — Haydna. 

19,10 — 19,35: Program na sobotę i ty 
dzień następny. R: ; 

19,40 — 19,55: Prasowy dziennik radj. z 

20,00 — 20,15: „U stóp Gołgoty" — 
--wygłosi z Warszawy Zygmunt Kisiełew- 
ski. 

  

20,15 — 21,15: Koncert religijny — chór 
„Lutnia" z Warszawy — dyr. Piotr Maszyń 
ski. 

*21,15 — 22,15: Słuchowisko z Warsza- 
wy „Judasz* K. Przerwy - Tetmajera z Ja- 
raczem. 
22,15: Komunikat z Warsz. 

- OFIARY 

Zamiast wizyt świątecznych 
| składają Qflarę na rzecz Ko- 

_ mitetu „Chleb dziecjom*: 

— Urzędnicy Okręgowej Izby Kon- 
troll: Pictraszewski, M kulski, Ś mer, Al x:n- 
dzowicz, Degentesz, Rusiecki, Karczewski, 
Szkiltądž,-Rusiecka, Rozw -duwski, G 'żews«', 

| Grądzki, Kaszuba, Z rrzewski, Wasilewski, 
Ejnik, Walkiewicz, Chomiński, Łukaszewicz, 
Kwasowie., Lipińska, Juchnowicz, Hłasko, 
Sziejn, Sciborski, Wojnowa, Cywiński, Ol- 
szewski, Sizow, Juszkowski, Piotrowska, 

| Czapla, Dobrzański, Babicki, Brzeska, Woj ie- 
cehowska, Dąbrowska,  Kożakiewicz razem 
542Ł5 gr, ‚ В 

— urzędsicy Dyrekcji Dróg Wod 
"mych Bogusi«w Bosiatki IU , п St. Wi- 

słocki 3 1. inž. K. Tołw-ński s zł., Olszań- 

11 zł., A, Sielewicz I zł, A. Choroszew- 

i zł, J. Stankiewcz i zł, Hryniewicz 

al, A. Śmajkiewicz 50 g ., G'erkowiczówna 
1. W. Rawdowna 50 gr., Z. Piórko 50 gr. 

nowiczówna 50 gr., B. Rodz ewicz I .ł., 
Cepuszyłów I zi, E. Rad szewski I zł., 
Podagiel | zł., A. Tcherówna 50 gr., A. 
wski 50 gr., Masłow ki 1 zł, Z. Lenkie 
'2 zł. SŁ Ggis 50 gr., J. Jankowski 50 g., 
Łazar 75 gr., Bohdanowicz 1 zł, Kućko 
gr. 4. Mutel 5 g., Rzepecki 50 gr. 

Obrazcow 5! gr., A. Ji dowska 50 gr., inż. 
W. Rutkowski 2 zł., B. Andruszkiewiczowa 

50 gr. Razem 40 zł. 25 gr. J. Szablowska 50 gr. 
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„Tajemnica amuletu 
Starzec klasnął i do pokoju we- 

szli słudzy. Elly odprowadzono do 

' prześlicznego pokoju i ułożono — па 

miękkiej, jedwabnej sofie. Cały od- 
dział żołnierzy udał się natychmiast 
na poszukiwanie jej przyjaciół, sprze- 
danych przed paru godzinami do nie- 
woli. : 4 

Tymczasem poszukiwani niewolni- 
cy, nie. podejrzewając, co się stało, 

szeptem naradzali się w małym pokoi 

ku hotelowym. SA 

: — Przyjaciele, — mówiła Tommy 

— jedynie los Elly powinien nas teraz 
niepokoić! — ' : 

Odpowiedziano jej pelnym trwogi 

szeptem. 

-— Musimy odnaleźć ją natych- 
miast i uratować. Wiem, że wszyscy -- 
byście chcieli mi dopomóc, ale, z wy 
jatkiem profesora, nikt z was nie mó- 

wi po arabsku. Zamiast pomocy, bę- 

dę miała z «wami kłopot i możecie na 

razić mnie na niebezpieczeństwo. Ja 
sama muszę zająć się losem Elly. 

— Miss „Veston, wyszeptał 

drżącym głosem profesor, — ja nie 

znajduję słów, aby wyrazić pani na- 
czą wdzięczność. Proszę się ze mnie 

nie śmieć, ale: przysięgam, że.nie mo- 

gę zostawać tutaj spokojnie, „podczas, 

gdy mojej narzeczonej . grozi niebez- 

pieczeństwo. Niech mi: pani pozwoli 

pójść ze sobą. | . = 
Jeśli mi pani odmówi, sam pójdę 

ją szukać! a 

й —- Dobrze wiec, zabiorę pana ze 

sobą, — postanowiła dziewczyna, 

_ — Ale musi mnie pań” ślepo słuchać! 

A wy zostaniecie tutaj; zostawiam na 

    
tażaw JAnchiewici Nzde 
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WYKAZ 
żołnierzy armji polskiej poległych w latach 1916 -- 1920 

na terenie Województwa Nowogródzkiego 

CMENTARZ WOJENNY W M. BARA 

1) Technik JUR. w Baranowiczach Wiś- 
niewski Dominik, 2) st. szer. 15 komp. sa- 
per. Szczepaniak Jan, 3) szer. 8 p. p. Pa- 
luch CY: 4) kapral 2 Baon AA 
bowski Władysław, 5) szer. Armji Połskiej 
Tafelski jan, 6) kapral Starczewski Hen- 
ryk, 7) u Ratujczak Franciszek, 8) szer. 

.56 p. p. Świątek Wojciech, 9) saper 14 p. 
saperów Zieliński ]an, 10) szer. 57 p. strzel 
ców  Radzicki, 11) szer. 1 p. strzelców Si- 
wa jan, 12) szer. ł p. strzelców Polak Jan, 
13) szer. 1 p. strzelców Pogan Wawrzyn, 
14) szer. ł p. strzelców Ławniczak Stani 
sław, 15) szer. 1 p. strzelców Cwiklinski 
lan, 16) szer. 1 p. strzelców Wawrzyniak 
ranciszek, 17) szer. 48 p. p. Usarek Piotr, 

18) szer 4 p. p. Grzesiak józef, 19) szer(. 
5 Baon saperów Stramik Jan, 20) żandarm 
Żandarmerja polowa Ganczarczyk W 21) 
żandarm Żandarmerja polowa Kułak Józef, 
22) szer. Kompanja sanitarna Szpit. Ewaku 
acyjnego 7 Orzyński Stefan, 23) szer. Kom 
Kae sanitarna Szpit: Ewakuacyįnego Oska 
onstanty, 24) szer. Szmigiero Stanisław, 

25) szer. 59 p. p. Krolikowski Stanisław, 
26) szer. 57 p. p Kieras Józef, 27) szer. 1 
p. strzelców Gorniaczyk Ludwik. 28) pio- 
nier 2 — VIII K. II. B. Kol. Zygmunt Jan, 
29) szer, W. P Wodzyński Michał, 30) szer 
Banasik Stefan. 31) siostra miłos. 59 p. p. 
Szpital Wojsk. Mińsk Litewski, Kotowska 
Marja, 32) szer. 59 p.p. Stełmaszek Włady- 
sław, 33) pionier 2 — VIII Wojsk. Kol. 
Kwiatkowski Władysław. 34) cywil Po- 
czobut ' Juljan, 35) strażnik |. U. 
R. Pietruszko Jan, 36) st. wachmistrz 
żandarmerji Żandarmerja Wojsk Połskich 
Niedzielski Stanisław, 37) Wachmistrz żan 
darmerji Żandarmerja Wojsk Połskich Wy 
porski Kamil, 38) Piekarnia Poło- 
wa W. P. Ornat Wojciech, 39) st. szer kom 
panja telegraf Białorus Litewskiej B 
wandowski Piotr, 40) szofer Dziukowski 
Władysław, 41) szer. Cirodzieńskiego p. strz. 
Dziekowski Adam, 42) szer Wilefski 
strzelców, Stankiewicz Jan, 43) płut. mine- 
rów 1 baon sap. Maciejewski Henryk, 44) 
szer. Grodzieńskiego pułku Emiljanczyk To 
masz, 45) szer Białostockiego pułku Ochre 
mowicz Władysław, 46) 3 baon. kolejow 
Długosz Antoni. 47) szer. 3 wileński Gać 
strzełców Szpakowicz Władysław, 48) st 
szer. Kużmierowski, 49) plut. Miński pułk 

— Urzędnicy Państwowego Banku 
Rolnego w Wilnie. P. Dyrektor Ludwik 
Maculewicz 25 zł., p. T:deusz Miskiewicz 
zastępca Dyrektora 10 /ł., ora: pracowniry: 
pp. E. Tyman 5 zł., W, Gumowski 5 zł., Jan 
Sterło-Orlicki 5 zł., J. Krupko 5 zł,, P. O tv- 
niec 5 zł. W. Klimon'owie: 5 zł, Wł. Reych- 
men 5.zł. A. Babańsk': 3zł,.A. Knc uk 371, 
Aantont Bielew cz 8 zł., Władysłnw Sze- 
miako 3., zł. A. Poniatowski 3 złoty.h, 
Artur Fanti 3 zł, A. K: morowski 3 zł, W 
Pietkiewicz 3 zł, H. Klim:szewska 2 zł. A. 
Pythówna 2 zł., M. Kłyszyński 2 zł. /t. 
Podbielski 2 zł, B husz Szyszko 2 1, 
A. Soholewski 2 zł, K. Tołł czk 2 zł, WŁ 
Sielanko 2 zł, K Niewęgłowski 2 »ł, 4. 
Butlereuicz, 2 zł, Wł. Niemczewski 2 zł. M. 
Kobecki. 2 zł, 7. Zdrjewki 2 zł, E. 
Klasse 2 z'., M. Bohdan 2 zł., W. St:biński 
2 zł K. Z rdechi 2 zł, W. Kirchner 2 zł, 
Wł. Szykowski 1,50 71, L. Borodzikėwna 
1 zł, W. Kisterowa 1 zł., W. Pawlikowski 
1 zł., H. Dworakowska 1 zł., E. Bohdanowi- 
czowna 174, S; Skin 'er 1 zł., T. Opoczyń 
ski 1 zł., J. Trejczke 1 zł., W. Staniszewska 
1 zł, W. Piotrowiczówna 1 zł, Z. Żong ł- 
łowicz 1 złł J. Buwid 1 zł, W. Regińska 
1 zł., A. Rzepkowa 1 zł., -. Celadzinowa 
1 zł, J. Kozłowski 1 zł, J. Galiński 1 zł., 
L Szedowa 1 zł, KI. Zdanowizowa 1 zł. 
1. Żebrowska 1 Zt, P. Malyssk 121, E. Ku 
czyńs:i 1 zł, J. Wenkowa 1 zł, W. He ma- 
nowiczówna | zł, W. Lubowiczówna 1 zł. 
M. Skowzgirdówna 1 zł., S. Kiernowicz 1 zł., 
P. Sokoliński 1 zł, ). Kaszewski 1 zł, M. 
Łucewicz 1 zł, M. Sidorowi zówna 1 zł., 
B. Nieplukowa 1 zł., W. Malinowski.1 zł., 
M. Michajłowska 1 zł.,. L. Borowski 1 zł, 
Cz Kozłowski 1 zł., M. Tarwidowa 1 zł. 
L. Ko'trym 1 zł, Z. Szwaykowska 1 zł., 
J. Jeaty ówna 1 zł, P. Anusewicz 1 zh, P. 
Jabłonowski 1 zł., Horodn czy 1 zł, Z. Za- 
wisza 1 zł, Wł. Reweński 1 zł., W. Jankow- 
ska 1 zł, K Hołownia 1 zł, K. Drozd 0g"., 
K. Żebrawski.50 gr. R Borowski 5) gr., R. 
Broniewicz 50 gr. Cz. B-uermann 50 gr., M. 
Pilecki 50 g”., 1. Mejerowa 50 gr., J. Druży- 
łowska 50 gr., H. Szadurska 50 gr. Razem 
183 złote, 

Zamiast życzeń Świątecznych dla komi- 
tetu Kołonij Letnich od D- twa Bugińskich 
złotych 5. 

  

wszelki wypadek rewolwer. Mr. Mills 
doskonale strzela, niech więc nim się 
zaopiekuje. Mówcie szeptem i nie wpu 
szczajcie do pokoju nikogo, aż do na 
szego powrotu. Przyprowadzimy wam 
Elły, da Bóg. SRA 
Mrs. Theese rozpłakała się, ściskając 
gorąco dłonie Tommy. Lola objęła ją 
serdecznie, usiłując „dodać otuchy. 
Tommy i profesor wyszli szybko z 
pokoju, a miljoner zamknął starannie 
drzwi za nimi. 

Poprzez. puste i ciemne. ulice 
Tommy « ruszyła prosto do: knajpy 
„Trzech Figowych Drzew”. 

Podkradła się do okna i uważnie 
obejrzała wszystkich, siedzących przy 
stolikach gości. Nie doznała tym ra- 
zem zawodu. Antonio Pareira i wy- 
soki Arab byli tam i przyjaźnie rozma 
wiali o interesujących ich sprawach. 

- Muszę cię «puścić Ezdro, — 
mówił portugalczyk. — Mam pewną 
sprawę, którą muszę zakończyć dziś 
jeszcze. 

Arab zadowolony był z dobrego 
zarobku, jaki przynieśli mu niewolni- 
cy, rozeświał się więc, klepiąc przy- 
jaciela po ramieniu. ||| SA ZE 

— Sprawa! Znam się ja na takich 
„sprawach“, Toniu. Ach ty stėry lisie! 
Kim ona jest? ins 

* Portugalczyk uśmiechnął się zna- 
cząco i nie odpowiadająć wyszedł ra 

ulicę. 
— Chodźmy za nim — szepnął 

profesor. — Przekonanv jestem, że 
on poluje na amulety Elly. On nes 
do nie: zaprowadzi. 2 , 

— Zapewne — skinęła twierdząco 
Tommy. — Chodźmy. 

Idąc za portugałczykiem, minę 
szereg. krętych. uliczek w kierunku 
bogatej dzielnicy miasta. Wreszcie 
Pareiro zarrzymał się przed wspaniałą 

złor odpowiedzialny Witold Woydyfio 

*siaj, odebrała starco« 1 rozum. 

«danie matce i: przyjaciółkom 

NOWICZACH, POW BARANOWICZE 

strzel. Krupowicz Stanisław, 50) ——Tab 
Grodzieńsk. pułku strzelców Lomski Bole- 
sław, 51) szer. Grodzieński pułk strzełc. Głu 
szenia Gregor. 52) st szer. 8 pap haubic. 
Bogusławski Bronisław, 53) szer. Białostocki 
pułk strzelców Z 54) Wileński pułk 
strzelców, Kosk Karoł, 55) szer. Wileński 
pułk strzelców Malinowski Kazimierz, 56) 
szer. Wileński pułk strzelców Karolak Jan, 
57) szer. 21 p. Mińskich Strzelców Stroga- 
now Stefan, 58) szer. Oddziału mjr. Dąb- 
rowskiego AA Bolesław, 59 szer. ułań- 
skiego pułku Ustiłko Józef, 60) szer. Gro- 
dzieńskiego pułku strzelców Skorek Włady- 
sław, 61) szer. Grodzieńskiego pułku strzel- 
ców. Jabłkiewicz Antoni, 62 podofic. 5 wi- 
leńskiego pułka strzełców Pietracki Aleksan 
der, 63) st. szer. Oddział telegraf. 3 bry- 
gady Okołow Czesław, 64) kapral Nowo- 
gródzkiego pułku Nowikow Aleksander, 65) 
kapral Lotniczy oddział strzełców Kotowicz, 
66) szer. Grodzieńskiego pułku strzelców 
Dyktys' Czesław, -67) -szer. Białostocki pułk 
strzeiców Linczuk Józef, 68) szer. Białostoc- 
ki pułk strzelców Kalinowski Bolesław, 69) 
szer. Białostocki pułk strzelców Mickiewicz 
Adam, 70) szer. Białostocki pułk strzelców 
Szedański Stanisław, 71) ppor. Grodzieński 
pułk ułanów hr. Sołtan Stanisław, 72) łotnik 
Dywizjon Lotniczy VII Nowicki, 
13 Baon Bater. Stomka Antoni, 74) szer. 
13 Baon Bater. Nawragalski, 75) szer. Sa- 
nit. Szpitał zapas. Łit. Biał. Dywizji Sład- 
kowski Stefan, 76) szer. 52 p.p. Ziemba Sta- 
nisław, 77) ułan 21 p. ułanów DZA Jó- 
zef, 78) szer. 33 p.p. Libwiecz Władysław, 
79) szer. 20 Dywizji Piechoty Zieliński, 80) 
szer., Miński pułk strzelców Borkowski Hen- 
ryk, 81 st. szer. Urząd Gosp. 20 Dyw. Piech. 
Rokicki: Wiktor, 82) st. kanonier 6 P: art. 
Borze IRIACY: 83) szer. 66 PE awlak 
Kasper, szer. 47 p.p. Zurek ladysław, 
85) szer. 604 szp. p. Maciąg Józef, 86) szer. 
4 Kiełecki B. Etap. Dąbski Antoni, 87) szer. 

P. 64 p.p. Desner Edward, 88) szofer szer. ko- 
łumna automobil. Os. S.L.N. 4, Materski, 

89) pieva dowódca VIII Bryg. Piech. 
W. P. Jaroszewski Adam, 90) Al. F. (Połak 
— Amerykanin) Uczciwek, 91) szer. 78 p.p. 
Krejdycz Miron, 92) Loszek Władysław, 
93) szer. Słuckiego p.p. Majewski Stanisław, 
94) szer. 33 Baonu Celnego Mikołajczyk Jan, 
95) szer. 11 dyw. p. S.P. Wygoński Jan, 
96) szer. 11 pap. Rydzak Jan, 97) szer. 30 
p.p. Strzelców Konnych Nowak. Józef,. 98) 
szer. Nowogródzkiego p.p. Tabak Franči- 
szek, 99) szer. 17 p.p. Szczepański Jan, 
100) szer. 15 p.p. Kurowski Jan, 101) st. 
szer. 14 Dywizjonu Szpit. Pol. Sobczyk Jan, 
102 Krop Malwina, 103) Matejko Stefanja, 
104) 77. autokołumna  Kiempiński Wacław, 
105 szer. 26..p. ułanów Potwieńczyk Marek, 
106) szer. 28 p.p. Matusiak. Wincenty, 107) 
szer. 34 p.p. Szewczyk Józef, 108) szer, 11 
pap. Borowski . Wincenty. 3 В 
109) szer. 2 p.p. Sobczyk Jan, 110) szer. 73 
Kol. Rerent. Stachowiak. Władysław, 111) 
szer. 3 p.p. Stasiński Ksawery, 112). szer. 
2 р.р. Goński Władysław, 113) karonier 3 
dyw. II B.A.K. Sakiewicz Mieczysław, 114) 
szer. 28 p.p. Indruchowicz. Władysław, .115) 
szer. 11 pap. Jasik jan, 116) ppor. 21 uła- 
nów Rozwadowski Jordan Antoni, 117) ka- 
nonier 5 pap. Skiszek Michał, 118) szer. 5 
Svbir Dyw. Buchar Filip, 119) ułan 26 p. 
ułanów Sowiak Franciszek, 120) szer. 1 
Krak. B.E.I.K. Tomczyk Jan, 121) szer. 34 
Baon Celny „Kaczmarek Michał, 122). szer. 
1 Krak. B.E. Gradecki Jan, 123) szer. Bog- 

  

dan Tadeusz, 124) szer. 10 p.p. Rystał Hu- - 
go, 125) Kozakiewicz j., 126) szer. Stasie- 
wicz Aleksander, 127) szer. 30 p.p: Strzai- 
kowski Antoni, 128) szer. 46 pp. Stefańczyk 
KM 129) st. wachmistrz 26 p. ułanów 
Jakoniuk Władysław, 130) ułan Kaska Fran- 
ciszek, 131) szer. 1 Krak. B. E. Wyka Sta- 
nisław, 132) płut. 5 Dywiz. Sybir. Wojcie- 
chowski Wacław, 133) ułan 27 p. ułanów 
Kulicz Nikifor, 134) kanonier 9 Dyw. Art. 
Konnej Hryciuk lózef, 135) mjr. Sztab Gen. 
Żeligowskiego i ski Jozef, 136) stu- 
dent III kursu medycyny st. harcmistrz P. 
O.W. Kozłowski Romuałd, 137) szer. T8 pp. 
Bilarzewski Zygmunt, 138) . szer. W.R.Z.S. 
Madejski Edward, 139) szer. 78 pp. Zawor- 
ski Józef, 140) szer. 78 p.p. Pikula Włady- 
sław, 141) szer. 29 Baon Celny Choinkow- 
ski łózef, 142) ułan 26 pk ułanów Klewik 
Józef, 143) szer. 78 p.p. Madera Jakób, 144) 
ułan 26 B. ułanów, Pawłowski Jan, 145) st. 
szer. 2 Baon Straży Graniczn. Tomczak 
Henryk, 146) kanonier Polig. Art. Mosakow- 
ski Antoni, 147) doktór 5 dyw. Sybir. Mi- 
siewicz Michał, 148) szer. 78 p.p. Iwaszko 
Jan, 149) szer. 1 Krak B.E. Lidke Gustaw, 
150) szer. 4 p.p. Leg. Zwierz Antoni, 151) 
ppor. 2 p.p. Leg. Zemsta Tomaszewicz Sta- 
nisław, 152) szer. Lubliūski 57 p.p., 

posiadłością jakiegoś wielkiego pana: 
Właśnie w tej chwili brama otwarła 
i na ulicę wybiegli żołnierze. Dowód- 
ca oddziału zatrzymał się niezdecy- 
dowany w którą stronę należy iść, a 
ujrzawszy w pobliżu dwie kobiety 
podbiegł do nich. : 

— Niech Allach та was w swej 
opiece — zawołał, — Ja szukam 
czworga - niewiernych, „sprzedanych 
dzić na rynku, ale nie-wiem „do. kogo 
mam się zwrócić. Może wy powiecie 
mi cóś o nich? 2 ` 

— Urodzileš.się pod. szczególną 
gwrazdą, panie odpowiedziała 
szybko Tommy —- slyszałam 0 tych” 
uiewiernych. od. matki, która, była, 
d/iš na rynku. Niewolników. tych ku-- 
pił turek Inonaif - el - łzra. Poprowa=i 
dzono ich do niego, ale: w drodze: 
napadli na nich 
nicy pouciekali. 

— To okropne —=*jęknął oficer. 
Sprawa przedstawia się gorzej niż się” 
spodziewałem. Muszę ich znaleźć ko-. 

niecznie, bo inaczej szerif Suleimane= 

el . Omar wypędzi mirie z domu. 

"Kazał mi ich znaleźć i uwolnić. Białą, 
dziewczyna, którą syn jego kupił dzi. 

— Opowiedz nam co Się stało, 
panie. A ja powtórzę twoje. . Opowia: 

i może: 
uda mi się-dopómódz tobie w* odszii=: 
kan'u. zbiegów... | г 4 

— Niema w. tem żadnej-tajemnic 
Syn szerifa kupił dla  siebie- białą* 
dziewczynę, krżyki jej posłyszał oj” 
ciec i przyszedł obróńić ją.*Nie wiem 
dlaczego zaopiekował się tak bardzo 
tą niewierną, oddał jej najlepsze 
komnaty, a mnie kazał - odnaleźć „jej 
przyjaciót i przyprowadzić w  bez- 
pieczne miejsce. Mówią, że syn sze- 

13) szer... 

rozbójnicy 1 niewol-. 

      

  

Od dnia 28 do m-rca do 3 kwietnia I951 

KINO 

MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. 

Prawdziwa historja w 10 aktach W rolach głównyche 

włącznie vęuzie +zwieliaui film. 

CUDAWGÓRACH ŃAS$$ABIELLSKICH 
(Cudowne życie Bernadetty) 

e nadetta — Constantine Aleksandra. Biskup w Tarbes 
— Louls de Matrat, Abbż Pevromal — G. M:thlilon. Przy nagrywaniu tego filmu zos ała Grota w Lourdes 
rekonstruowana p d aadzorem J Е. Kardynała Dubo's, tak jak wyglądała w r. 1858 w czasie objawiemia się 

Matki Boskiej Bernadecie. Pod.źas seansów szereg pieśni ieligjnych wykona p Hanna Jordan 
Kasa czynna od g. 3.30. Początek odg. 4ei Nastęonv program: „Lotnik 

  

NOO Ceny od 40 gr. Wszyscy špieszcie ujrzec! Tylko 3 dui, 2, 3 i 4 kwietnia. Najn. wydanie potężnego (filnu cudów 

e Monumenta'ny film biblijny. 

HELIOS" | 6RÓLOWA NIEWOLNIKÓ S 
"Tel. 926. * roli g. MARJA CORDA. Dla mł'd'ieży dozwołone. Seansy o godz, 2 ej. 

Od 5 go świąteczny program! 
J 

Rekordowy przebój dźsi:kowv „Odclę'e skrzydła" 

  

Oźwiękowe kiuo 

„HOLLYWOOD: 

4f:cie vicza 77.   DZIEJE DUSZY ŚW. TERESY 
Film ten został stworzony kosztem 25 miljonów franków. Film ten zachwyci, olśni i oczaruje wszystkich bez wyjątku 

‚ Сепу miejsc: parier 80 gr. balkon 50 na wszystkie seanse. Pocz. o godz. 4,6, 8 i 10.15. 

  

OŻWIĘKOWE KINO 

CGIJING 

  

Dziś! Potę/ne misterjuim fiimowe z czasów okrutnego prześladowania chr/eŚcijan w 10 akt p. I. 

MEGZEŃSTWO CHRZEŚCIJAN 
osnuty na tle historycznych fragmentów w 250 la! po Nero ie. Nikt nie powinien ominąć 

„owazji ujrzenia tego ślicznego | wzruszającego obrazu. 

  

  

  

  

      

    

WIELKA 47. tel. 15-41 Dla młodzieży dozwolone. Pocz. o godz. 4, 6,8i 10.15 

J Dziś! Największe arcydzieło ludzkoŚci p-g słynnego poematu Lessinga p. L. - 
KINO-TEATR M d 66 N h d ° 

„P A NU „Natan Medrzec“ (Nathan der Weise) 
Światopeg! trzech różnych Światów. Humanitarne rozstrzygnięcie palący h zagadanień. Rzecz d/ieje się podczas 

ВЕР a ayżaczich dos Pełna emocji treść. Olšniewająca gra! Niebvwaly pas wy:tawy. 
W rol. gł Werner Kraus, Karol de Wogt l Bella Musznay Ceny od 40 gr. 

Dyrekcj? testru przeznaczyła 5 proc. wpływu na cele dobraczynne” . 

ОСФОЫЕФАОВОЕ 3 ы т A e —— ъ 

+ LEKARZEJ || Piekarnia-Cukiernia | |ozmazoo( (eny zniżone i konkurencyjne 
B Wi l K Nowości nadeszły ` 

® e ICZ o DOKTÓR SEZONU WIOSENNEGO | i 
Niemiecka 1 Zeldowicz Najmodniejsze krawaty, koszule, poficzo- 

chy, skarpetki Oraz  wszełkie artykuły 
о, A na święta z W ao konfekcji damskiej i męskiej. 
Bab, a azja wi pieczywa | czowych, od 9—do i, |. _ Proszę sprawdzić ceny bez obowiązku kupna. 

na'leps 'ej 5—8 wiecz. i A= A. PODZELWER, Mickiewicza 7.| 
1) 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wiłnie 

VI rewiru jan Lepieszo, mający siedzibę w 
Wilnie przy ul. Zamkowej Nr. 15 m. 2 na 
zasadzić art. 1030 U.P.C., obwieszcza, iż 
w dniu 13 kwietnia 1931 roku od godziny 
10 rano w Wilnie, przy ul. Trockiej Śr. 13, 
odbędzie się sprzedaż z licytacji publicznej 
ruchomości, należącej do dłużnika Włady- 
ława Piotrowskiego, składającej się z jed- 
nej bor-maszyny i 5 śrubstaków ślusarskich, 
oszacowanej 'dła licytacji na sumę zł. 900, 
na zaspokojenie pretensji Zakładu Ubezp. 
od wypadków we Lwowie i innych. 

Komornik Sądowy |. Lepieszo. 

OOO 

DOM HANDLOWY 

K. RYMKIEWICZ 
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 9 
półeca w wielkim wyborze 

CERATY stołowe i meblowe 
CHODNIKI kokosowe i inne wycie- 

raczki rozmaite. 

    

  

LINOLEUM dywany z  lineleum i 
chodniki 

SZCZOTKI de zamiatania i szorow 
podłóg, galenter. szczotkarska. 

Rzeczy podróżne. 

Tylko 13 złotych 
kosztuje u A. Gło siasciego —Wi- 

leńska 27, 5-metrowy kuponu jedwabiu 
sztucznego ma s knię jako podarek 
świąte.zny @а ka»d:j Pani. 100 naj- 
piękniejszy h d=s=ni. 

  

  

    

DZIAŁKĘ 
pod Wiłnem « d sta» 
cji kolejowej 1 i pół 
kim. Ziemia dobra, 
łąki, las, ogród : wo 
eo y, zabudowania 
nowe — sprzedamy 

dogodnie. a L .O.P.P. 
chęta* Mickiewi- | - 3 

cza 1, tel. 9-05. E d 

  

  

     
fifa jest przeklęty i skazany na 
śmierć. Oszalały ze strachu bije gło- 
wą 6 ściany. Ale ja w tem nic a nic 
nie rozumiem! Muszę jednak wykonać 
rozkaz. Czy możecie mi pomódz? 

+ — Nasz sąsiad mma krewnego, 
który służy u turka Izmaila-el-Ezry, 
kazano mu ich odprowadzić. Oa opo- 
wiadał, że jak napadnięto na nich, on 
Schował się w krzakach i widział, jak 
niewolnicy przebrali się za kobiety 
i uciekli w stronę miasta. Sledził ich 

© widział, że weszli do hotelu Białe- 
go Muła i Wschodniej Bramy. Spiesz 
się, zanim właściciel nie domyślił się, 
kim są te kobiety! 

Ofcer podziękował gorąco, wydał 
rozkaz i żołnierze . popędzili. . ku 
wschodniej dzielnicy. Temmy westch- 
nęła z ulgą: 

— Dzięki Bogu, Elly i nasi przy- 
jaciele są uratowani, ale musimy 
przypilnować tego .,poczciwca Tonia“ 
Od niego można się spodziewać 
wszelkiego rodzaju, „niespodzianek. 
Spieszmy proft sorze. 

Żołmerze zniknęli w ciemnych i 
krętych uliczkach, zostawiając branię 
otwartą. Tommy i profeser podeszli 
do domu, stojącego na środku ogro- 

du, w chwili, gdy Pareire wspiął się 
na balkon i wsuwał się przez okno 
do pokoju. Wspiąwszy się na kamie- 
nie pr fesor i Tommy ujrzeli poprzez 
okno komnatę, a. w niej mężczyznę. 
który k pił Elly. Młody drab stał 
nieruchowo i z przerażeniem patrzał 
na Pareirę. który wyrósł nagle jak 
z pod ziemi. 

— Przyszedłem, jako przyjaciel, -- 
zaczął Pareire. — musimy porozu- 
mieć się w ważnej i terminowej spra- 
wie. 

Arab spojrzeł na niego dziko i, z 

U a ul. Mickiewicza 44, 
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mał wartościowe piwo w 

ostrzegamy Sz. Konsumentów przed 

PIWA ZYWIECKIEGO 
Arcyksiążęcy Browar w Żywcu 

Reprezentacja: Wi no, Zarzeczna 19. Tel. 18.62 

  

    

      

OSTRZEŻENIE! 
Pewna Firma w Wiln'e rozlewa swoje 

używane buiriki 

„PATENT* ARCYKSIĄŻĘCEGO BRO w ARU- 
w ŻYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. 
Kon sun entów. ł 

ialsifikatam i 

y kupnie prawdziwego wszechświatowe sławy 

nalną etykietę I korek z firmą 

  

Pianino 
zagraniczne, sprzedaje 
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Choroby skórne, "9 GABINET 2 p ozebująć : 81"__% 

r jo. RACJONALNĘJ4- 3 |! «wietnia 

wa) Wileńcka 00 - KOSMETYKI Elkażdemu przy zasu Potrzebna 
в— 114 — B. Tel LECZNICZĘJ — pach od 5 zł. daję namłoda, zdr wa ro gar- 
567 i WILNO, MICniEW|- żądanie 15 pr c raba-nięt« dziewczyna do 

> CZA 11 m. 4. tu. Polecam dodatki do niańczenia niemowlęcia 
DR kobiecą A Ca no w Admin. 
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l BARANOWSKI Urodę je, dosko- cCudn:ch _ zapachów. rano, 
( horoby dzieci) 

przeprowadził się 
na ul. Wileńską 32, 

mali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. Masaż Wł Trubliłły. Ludwi- 
twarzy i ciała (panie) Sarska 12, rog Tatar- 

Polski Skład Apteczny Do sprzedania 

tanio pianino, fortu 

  

tel. 18 21 . й różne materjały Sztuczne opalanie cery. Skiej. у 
Wypadanie włosów i —- > A aa Na 
łupież. Najnowsze zdo- ” P kó futra. skórki: f ta ie, 
bycze kosmetyki racjo- 0 PP ‚ г‘ю(" а, 

nalnej. nieduży ze wszystkie- p, "3; lrykotaže dy- 
Codziennie 3 10—8. mi wyg dami do wy- g perski, meble, ele- 

AKUSZERKA W Z.P. 48. najęcia osobie inteli- A RE 

ŚMIAŁOWSKA m ŻA patetony, maszyny do 
oraz Gabinet Kosmety- 
czny, usuwa ZMarsZCZ- 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 

padanie włosów, 
- Mickiewicza 46. 

Sandacze 
otrzymała firma 
Zwiedryński 

wykrzywioną ze strachu twarzą, pod- 
szedł bliżej, 

‚ — Przyjaciel —powtórzył głucho 
—ja nie mam przyjaciół! Jestem prze- 
klęty i czekam Śmierci. Czego: ty 
chcesz ode mnie? Mów prędko, jeżeli 
nie chcesz. żebym kazał służbie о- 
ćwiczyć cię i wypędzić! 3 

-- Przyszedłem po amulety, któ- 
re miała na łańcuszku na Szyi, kupio- 
na dziś przez ciebie dziewczyna. Amu- 
lety te należą do mnie.Fo ja porwa- 

łem dziewczynę w Afryce i przywio- 
złem ją tutaj na sprzedaż! 

Arab zaśmiał się dziko. W oczach 
jego widniało przerażenie i szaleń- 
stwo. Profesor Ścisnął dłoń Tommy 
i zamarł na miejscu. 

— O głupil —krzyknął szaleniec, — 
ty sam skazujesz siebie na Śmierć. 
Obaj jesteśmy przeklęci. Dwie ofiary 
przekleństwa Numy. 

Co ty plecisz? —rozgniewał się 
zniecierpliwiony portugalczyk. - Czy 
zwarjowałeś? . 

Tak, tak zwarjowałem! Zwarjo- 
wałem! Ja umieram, a ty... ty jesteś 
temu winny, podły psie!.. 

Rzucił się na  Pareirę, ale ten 
skoczył w bok, a w ręku jego błys- 
nął nóż. ; 

-— Czekajl— krzyknął, —sam — @а- 
beł nie zrozumie, co ty mówisz! Mu- 
szę mieć amulety! Niech sobie będę 
przeklęty, czy nie—mnie to mie  ob- 
chodzi. Zrozumiałeś? Gdzie one są, 
mów! : 

— One są tam, skąd nie możesz 
ich dostać. W rękach kapłanów Ha- 
dzi. W wielkim meczecie odkryje Się 
za chwilę wielka tejemnica, odnale- 
zione będą na chwałę Allacha niewy- 

czernane skarby i bogactwa. | ; 
Te skarby nie będą ani moje, ani 

Wileńska 28, tel. 12-42 unieważnia się 

szycia i ops 
szewskie, maszyny 

Zgubioną pisania, gosp »darezy 
książkę k.lejową na młynek śrutownmik, ma- 
imię  Baužyka Jana,sa różnych pozosia- 

łych z lirytaci tamtów 
LOMBARD Biskupia 12 

  

  

twoje. My jesteśmy przeklęci! Prze- 
klęci! Bo my podaiešlišmy rękę na 
nią—na tę, która miała na soble šwię- 
te amulety! 

Dziki, szałony Śmiech obił się 
znów o Ściany domu. Potem nastąpi- 
ła cisza. 
и — Jesteśmy umarli, —mruczał sza- 
lony arab.—Wkrótce będziemy — ро- 
żarci przez rob:ki, umrzemy, zanim 
słonce wstanie, a ludzie zbudzą się ze 
słodkiego snul A wszystsiemu ty 
jesteś winny, podły psie niewierny. 

Ręće jego drżały, na ustach uka- 
zała się piana. Drżący głos stawał się 
coraz przeraźliwszy, bardziej pisk: 
liwy. i 

— Ješli mamy obaj umrzeč, cha, 
cha! To razem pójdziemy do Gehen- 
ny. Zabiorę ciebie ze sobą! Tak, 
wierny z niewiernym, śmiertelnym 
spłeceni uściskiem, razem staną przed 
obliczem Praroka! 

Wyciągnąt błyskawicznym ruchem 
wąski sztylet i skoczył na Pareirę: 

— Broń się, psie, bo zabiję ciebie, 
jak parszywą owcę. R, 

— Colnij się... Warjaciel-- krzyk- 
nął Pareira.—Ja też umiem władać 
bronią. Uprzedzam ciebie, jeżeli zro- 
bisz jeszcze jeden krok, zabiję ciebie. 
Zrozumiałeś? ` 

Ale szaleniec uie słyszał nic. Z 
dzikim chichotem runął na Pareirę. 
Ten wbił nóż w pierś napastnika. 
Arab padł na ziemię z jękiem, przy- 
cisnął ręką serce i skonał. ° 
Morderca wyskoczył przez-okno i 

pobiegł w kięrunku meczetu Hedzi 
nie widząc dwóch śpieszących za nim 
postaci, otulonych w płaszcze i za- 
słony. 

— 
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