
 
 
 
 

Opłata pocztowa ulszczonaryczałtem.

Rok XIV.

DZIENN
Wilno, Czwartek_24 go kwietnia 1930 r.

 

WEDAKCJA I ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

i Administracji 448, Drukarni

|. Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9-—5,

% w niedzielę od 12 —1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

1244. Adres drukarni:

Niepomyślny wynik wycieczki pana
Świtaiskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „ABC* donosi, że wycieczka inspekcyjna p. Swi-

talskieggo wydała
poglądu na szybkie
wyborów. +

rezultaty ujernne,

rozwiązanie parlamentu i zarządzenie
co miało wpłynąć na zmianę

nowych

Wyjazd p. premjera do Poznania.
(Tełefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. premjer Sławek ma w niedługim czasie wyje-

chać do Poznania, gdzie wygłosi
gramowym.

Nowe zarządzenia w

przemówienia o charakterze pro-

sprawie utrzymania

porządku i bezpieczeństwa w stolicy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisarz rządu na m. Warszawę p. Kawecki wy-

dał zarządzenie w sprawie stałego przestrzegania porządku i bezpie-

czeństwa na placach i ulicach, leżących w pobliżu Zamku.

Chodzi tu szczególnie o usunięcie gromadzących się w pobliżu

Zamku elementów przestępczych.
Mordestwo Centnerszwera

Zamkowego.
Należy zaznaczyć, że dzienniki

domości o schwytaniu zabójców

było spełnione w pobliżu placu

wieczorowe utrzymują, że wia-

Centnerszwera są przedwczesne,

a aresztowani nie mają być bezpośrednimi sprawcami mordu.

Podwyżka cen na Spirytus.
(Telefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. Od 1 maja wchodzi

produkty monopolu spirytusowego

Niemcy fortyfikują

w życie podwyżka cen na
o 10 proc.

granicę wschodnią.
Rewelacyjny artykuł pisma pacyfistycznego. .

BERLIN, 23.4.-(Pat.) Dziennik
pacyfistyczny „Weltbūhne“ ogla-

sza rewelacyjne szczegóły o pre-

liminowanych w budżecie Reichs-

wehry na rok 1930 nowych wy-

datkach na budowę nowych umo-

cnień warownych wzdłuż niemiec-

kiego pogranicza wschodniego.

Wysokość kosztów na te umoc-

nienia oblicza ministerstwo Reichs-

wehry na 30 miljonów mk., przy-

czem żądania swe uzasadnia w
sposób następujący:

Zmiana wykreślonych granic
Rzeszy na Wschodzie wymaga,

w uzupełnieniu istniejących już

umocnień warownych,  specjal-

nych urządzeń, których przepro-

wadzenie po ukończeniu prac
wdrożonych na podstawie uchwa-

ły ze stycznia 1927 roku, musi

być obecnie rozpoczęte.

„Weltbihne* przypomina, že
organ centrowy  „Reinisch-Maini-
sche Volksztą.“ wymienił niedaw-
no wyraźnie 90 miljonów mk.,

jako sumę, której ministerstwo

Reichswehry domaga się w no-

wym  preliminarzu budżetowym

na rozbudowę niemieckich forty-

fikacyj wschodnich. „Weltbiihne*

podkreśla, w/g twierdzenia pe-

wnych kół, że udoskonalenie nie-

mieckich umocnień na Wschodzie

osiągnęło już stopień taki, że
niebezpiecznem mogłoby być dys-

kutowanie o nich publicznie. Je-

żeli nawet traktat wersalski pozo-

stawia w pewnych granicach for-

tyfikacje niemieckie na wschodzie
i południowym wschodzie, to

jednak — kończy „Weltbūhne“—
nowe żądanie Reichswehry wya-
sygnowania 30 miljonów na bu-
dowę  fortyfikacyj wschodnich
odbić się będzie musiało głośnem

echem również w Europie Zacho-
dniej. Reichstag staje więc obec-
nie wobec decyzji tak doniosłej,

jak w roku 1898, kiedy miał
uchwalić pierwszy budżet budowy
fortyfikacyj przeciw Anglji.

Owoce Locarna i Hagi.
Im większe ustępstwa dia Niemców—tem większa ich aro-

gancja.

PARYŻ, 23.4. (Pat). Odmówie-
nie przez Niemcy swego głosu p.

Quesnay'owi, który został wczo-
raj obrany w Bazylei dyrektorem
generalnym Banku Wypłat Mię-
dzynarodowych, wywołuje obszer-

ne komentarze w prasie, która

widzi w tem dowód wzmożenia
się prądów nacjonalistycznych w
Niemczech. Ten gest złego hu-
moru delegacji niemieckiej — pi-
sze „Le Petit Parisien* — nie ro-
kuje nic dobrego: dla przyszłych

stosunków między dłużnikami a

ich wierzycielami. Mieliśmy pra-

wo po konferencji w Hadze ocze-

kiwać zo strony Rzeszy niemiec-
kiej bardziej ugodowego nastroju.
Spodziewać się należy,żena przy

szłość dr. Luther. który, jak wia-
domo, jest jednym ztwórców Lo-
carna, nie będzie kontynuował
nieporządnych tradycyj dr. Scha-
chta, a raczej będzie się od nich

coraz bardziej oddalał.

Organizacja Banku Reparacyjnego.
BAZYLEA, 23.4 (Pat.) Rada

Administracyjna Banku Wypłat
Międzynarodowych postanowiła

na dzisiejszem posiedzeniu, że
akcje zostają wypuszczone w Pa-
ryżu w 8 dniu po ratyfikowaniu

planu Younga przez Włochyi

Anglję. Rada wybrała Hulzego

(Niemcy) dyrektorem —departa-

mentu bankowego, a zastępcą

dyrektora  Pilottiego (Włochy),

von Seelanda (Belgja) dyrekto-
rem departamentu lokat. Quesney
(Francja) pełnić będzie zastępczo
funkcje dyrektora. departamentu

łączności między Bankiem Wy-

płat Międzynarodowych a banka-
mi emisyjnemi. Przy dyskusji nad

sprawą emisji akcyj oraz wyłoże-

nia obligacyj, stanowiącą właści-

we zmobilizowanie i skomercjali-
zowanie niemieckiego dlugu re-
paracyjnego, przeważał pogląd, że
emisja akcyj musi poprzedzać
wyłożenie obligacyj. Cena emi-
syjna ustalona będzie w ten spo-
sób, aby pokryć koszta emisji.

Akcje oprocentowane będą na
6 proc. Spodziewają się w ten

sposób uzyskać szybką subskryp-

cję pierwszej transzy pożyczki
reparacyjnej.

Federacja Europejska na widowni.
Na jesiennej sesji Ligi Narodów wystąpi Briand z konkretnemi

prejektami.

PARYŻ. 23.4. Min. spraw zagr.

Briand ma zamiar rozesłać w

dniach najbliższych do 26 państw

europejskich memorjał, oraz

kwestjonarjusz, dotyczący pro-

jektowanej przez niego Federacji

Europejskiej. Briand ma zamiar

podnieść tę sprawę na najbliż-

szem jesiennem zgromadzeniu

Ligi Narodów. Przez wczesne ro-

zesłanie memorjału i kwestjonar-

jusza chce Briand zmusić nie-

jako poszczególne państwa do
zaznajomienia się ze sprawą skon-
kretyzowania swojego stanowiska
już zawczasu. Briand liczy, że w
ten sposób uniknie błędów kon-
ferencji londyńskiej i konferencji
dla rozejmu celnego, których
obrady dłuższy czas nie mogły
wyjść ze stadjum rokowań przy-
gotowawczych, na czem nie mało
obie konferencje ucierpiały.
Briand jest zdania, że obecny

Mostowa 14.

kryzys gospodarczy, który daje

się odczuwać w mniejszym lub
większym stopniu we wszystkich
państwach Europy, może się stać
punktem wyjścia dla współpracy

narodów w dziedzinie narazie go-

spodarczej.
Niezależnie od oficjalnej akcji

  
   
 

  

Brianda, wybitni francuscy poli-

tycy mają wziąć udział w kon-

gresie Paneuropejskim, który od-

będzie się w przyszłym miesiącu

w Berlinie. Min. Loucheur, Poin-

leve, Herriot i Serruys przema-

wiać mają głównie na temat

współpracy niemiecko-francuskiej.

Ojciec św. do nauczycieli szkół początko-
wych.

CITTA DEL VATICANO, 23.4.
(Pat.). Ojciec Swięty przyjął na
specjalnej audencji kilkuset nau-

czycieli szkół początkowych z Pie-
mgntu i Lombardji, wygłaszając
krótkie przemówienie, w którem
zaznaczył, że misja nauczycieli
szkół początkowych jest szczegól-
nie ważna dla wychowania przy-

Sytuacja
KALKUTA, 23.4. (Pat). Wice-

prezes rady miejskiej w Howrah,
oraz 20 innych osób, zostało are-
sztowanych w chwili pełnienia
straży przy sklepach, sprzedają-

cych materjały zagraniczne. W
czasie zamieszania, jakie wynikło
przy dokonywaniu aresztowania,
wiele osób odniosło rany. Między
innemi ciężko został zraniony po-
licjant angielski. Liczny tłum za-

atakował pojazd, wiozący areszto-
wanych, został jednak  rozpro-

szony.
PESHAWAR, 23.4. (Pat). W

czasie niepokojów, które wybu-
chły wskutek aresztowania kilku-
nastu zwolenników biernego opo-
ru, jeden żołnierz angielski został
zabity.

KALKUTA, 23.4 (Pat.) W cza-

sie wczorajszego starcia z oddzia-
łem wojskowym w  Chittagong

szłyćh pokoleń w duchu katolic-
kim. Papież Pius XI udzielił na-
stępnie zebranym apostolskiego
błogosławieństwa, zaznaczając, że
błogosławi wszystkim nauczycie-
lom na świecie, aby praca ich

stała się gloryfikacją zasad, gło-

szonych przez religję i kościół.

w indjach.
12 zwolenników biernego opo-
ru zostało zabitych, a 2 cięż-
ko rannych. Wojsko nie poniosło
strat w ludziach. Aresztowano
około 14 osób w Chittagong.

KALKUTA, 23.4 (Pat.) Rozeszła
się tu pogłoska, że aresztowany
przez władze angielskie burmistrz
miasta Sunguta, który, rozpoczął
głodówkę, zmarł. Wzburzony tą
wiadomością tłum zebrał się w
pobliżu więzienia, został jednak
rozpędzony przez policję po ogło-
szeniu komunikatu, dementują-
cego pogłoskę.

KALKUTA, 23.4 (Pat.) Wiado-
mość o rozpoczęciu głodówki
przez więźniów politycznych w
Aliporo została urzędowo zde-
mentowana. Dokonano areszto-
wań wśród wydawców dzienni-
ków i drukarzy. Wiele pism ule-
gło konfiskacie.

Prohibicja grozi Ameryce wojną domową.
ALBANA (St. Zjedn. A. P.),

23.4. (Pat). Na zebraniu, zwoła-
nem przez stowarzyszenie wałki
z prohibicją, główny mówca, by-
ły senator stanu, James Wad-
sworth, w przemówieniu oświad-
czył, że jeżeli 18-ta poprawka kon-
stytucji, dotycząca prohibicji, nie
zostanie zniesiona, Stanom Zje-
dnoczonym grozi niechybnie woj-
na domowa. Jeżeli obecne sto-

Wielkanoc w pań-
" stwie Antychrysta.

W roku bieżącym w Rosji ko-
muniści zawczasu podjęli szereg
środków, które miały na celu
pozbawienie obchodu świąt wiel-
kanocnych ich okazałości. Prze-
dewszystkiem zamknięto przed
świętami ogromną ilość cerkwi
dzwony prawie wszędzie pozdej-
mowano, a tam, gdzie to jeszcze

nie nastąpiło, wydano zakaz bicia
w uzwony podczas świąt. O świę-
ceniu ciast świątecznych nie mo-
glo być mowy, gdyż wypiek ciast
w domu z powodu braku mąki
był niemożliwy, a piekarniom
państwowym wydano odpowiedni
surowy zakaz.

Podczas gdy w latach ubie-
głych fabryki w Rosji podczas
świąt wielkanocnych były nie-
czynne, w roku bieżącym praco-
wały wszystkie bez wyjątku fa-

bryki i warsztaty. Normalna praca
odbywała się również we wszy-
stkich biurach i urzędach.

Organizacje  antyreligijne w
czasie świąt prowadziły ożywioną
agitację przeciwko świętom, przy-
czem rozmaite zwyczaje świą-
teczne były umyślnie ośmieszane
i ironizowane.

Osoby, które bawiły ostatnio
m m0
ZO WOW

Jesitze W sprawie naszej gospodarki
kolejowej.

W związku z zamieszczoną

w Nr. 84, z dnia 10 kwietnia
r. b, „Dziennika Wileńskiego"
notatką pod tytułem „Nasza
gospodarka kolejowa", Dyrek-

cja Wileńska P. K. P. nadsyła
nam następujące uwagi, które

zamieszczamy w całości, jako
materjał dyskusyjny:

Umowami, zawartemi z kole-
jami Sowieckiemi 15 maja 1926 r.,
oraz 25 marca 1928 r., przewidy-
wano następujące dzienne normy
przyjęcia wagonów od kolei So-

wieckich: w Mikaszewiczach 60,
Olechnowiczach 50, Zahaciu 50
i Stołpcach 72 wagony. Na stacji
Stołpce do lipca 1929 r. koleje
Sowieckie przekazywały na P.K.P.
pizeciętnie dziennie w poszcze-

sunki — mówił Wadsworth — nie
zznienią się, jeżeli prohibicja nie
zostanie odwołana, staniemy wszy-
scy, jak jeden mąż, do walki z
rządem. Zdaniem p. Wadswortha,
modyfikacja poprawki prohibicyj-
nej byłaby półśrodkiem na obe-
cne zło i większości narodu nie
mogłaby zadowolnić, gdyż więk-
szość ta domaga się kompletnego
jej zniesienia.

w Moskwie, opowiadają, że w
wielkiem tem mieście pozosta-
wiono nietkniętemi tyiko kiłk:
mniejszych cerkwi. Mimo jednak,
iż uczęszczanie na nabożeństwa
połączone jest w Rosji zwiel-
kiem ryzykiem, gdyż osoby, cho-
dzące do kościoła, bardzo łatwo
zakwalifikowane być mogą jako
„działacze kontrrewolucyjni”, cer-
kwie moskiewskie są stale prze-
pełnione. Nabożeństwa w  cer-
kwiach tych żywo przypominają
czasy starego Rzymu, kiedy
chrześcijanie musieli się modlić
pokryjomu, w wiecznej obawie
przed prześladowaniami ze stro-
ny władz. W takiem skupieniu,
w jakiem modli się obecnie lud
rosyjski, może się modlić tylko
człowiek głęboko wierzący i głę-
boko do wiary swej przywiązany.
Spiewy pięknych chórów zadzi-
wiają głębią uczuć, płacz modlą-
cych się wzrusza do łez każde-
go, kto mógł być świadkiem
tych osobliwych nabożeństw w
państwie antychrysta. A jakież
straszne wrażenie wywierają pół-
nagie postacie ubogich popów,
wygnanych z cerkwi, godzinami
całemi stojących przed zamknię-
temi świątyniami. Biedni ci lu-
dzie, którzy nikomu nic złego nie
zrobili, są właściwie skazani na
śmierć głodową...

gólnych miesiącach zaledwie od
5 do 25 wagonów. Poczynając od
miesiąca lipca 1929 r. ruch nieco
zwiększył się, ptzeto i norma od

tego czasu została zwiększona

odpowiednio do propozycji kolei
Sowieckich do 100 wagonów
dziennie, a od dnia 21 paździer-
nika 1929 r. do 125 wagonów.
Pomimo to koleje Sowieckie

przekazywały w tym okresie od

48 do 97 wagonów, t. j. znacznie
mniej, niż przewidywała ustalona
nowa norma.

Od 1 stycznia 1930 r. wpro-
wadzono bezprzeładunkową ko-
munikację sowiecko - niemiecką,

tranzytem przez Polskę. Od tego

czasu P. K. P. zobowiązały się

przyjmować przez Stołpce do
„dnia 15 marca 1930 r. po 165
wagonów dziennie, czyli 4.950

zagraniczne o 86 proc. drożej.
niem miejsca e 2$ proc. drożej.

terminowe umieszczenie o
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miesięcznie, a od 15 marca 1930 r.
po 190 wagonów, czyli miesięcz-
nie po 5.700 wagonów. Koleje
jednak sowieckie przekazały przez
Stołpce na P. K. P. ładowanych
wagonów w styczniu 815, w lu-
tym 2.118, zamiast po 4.950, w
marcu 3.489, zamiast 5.700 wago-
nów i w kwietniu do dnia 16 r.b.
1.719 wagonów zamiast 3.040 wa-
gonów.

Co do pozostałych stacji gra-
nicznych, to na stacji Zahacie i
Olechnowicze przesyłki z kolei
sowieckich wcale nie przybywały,
na stacji zaś Mikaszewicze przy-
bywały w poszczególne dnie, lecz
nie codziennie, najwyżej 10—12
wagonów. Dopiero w kwietniu
r. b. koleje sowieckie rozpoczęły
przekazywanie przesyłek przez te
punkty i w okresie od 1 do 16
kwietnia r. b. włącznie przekaza-
ły w Zahaciu 170 wagonów,
Olećhnowiczach 240, zamiast
przekazać po 800 wagonów na
tych stacjach i w Mikaszewiczach
677 wagonów, zamiast 960 wa-
gonów.

Dyrekcja Wileńska P. K.P.
razem na wszystkich punktach
granicznych w miesiącu kwietniu
mogła przyjmować od kolei so-
wieckich dziennie 350 wagonów,
czyli miesięcznie 10.500 wago-
nów, koleje sowieckie jednak, jak
dotąd przekazywały przeciętnie
dziennie zaledwie 175 wagonów,
t.j. połowę ustalonej normy.
Z powyższego widocznem jest,
że Wileńska Dyrekcja P. K. P.
wszystkie swoje zobowiązania
przyjęte umowami wobec kolei
sowieckich wykonywała, te zaś
ostatnie zapowiedzianych ładun-
ków nie nadsyłały, gdyż, według
posiadanych przez Dyrekcję in-
formacji, takowych nie miały,
przeto niezgodną jest z rzeczy-
wistością wzmianka o trudnoś-
ciach tranzytowych przez Polskę.

Czy koleje sowieckie skiero-
wały przez Łotwę i Litwę 10.000
wagonów, Dyrekcja danych nie
posiada i sądzi, że tak nie jest,
gdyż dla Sowietów dogodniejszą
jest dotychczasowa taryfa i kie-
runek przez Poiskę, a jeżeliby to
miało miejsce, to przyczyn trze-
ba szukać nie na P. K. P.

JIODAŁ  WIAdGROŚCI.
Polskie miasto w Stanach

Zjednoczonych.
DETROIT, 23.4. (Pat). W miej-

scowości Hamtramch, znanej ogól-
nie jako polskie miasto, mające
około 70'/, ludności polskiej, od-
były się wybory do zarządu mia-
sta. Majorem wybrany został po-
nownie dr. Adolf Tenerowicz. Do
rady miejskiej, składającej się z
5-ciu członków, wybrano trzech
Polaków. Ponadto wybrano po je-
dnym Polaku na urzędy sędziego
pokoju, oraz zarządcy biur magi-
stratu.

Zmiany śród komunistów
moskiewskich.

MOSKWA, 23.4. (Pat). Na ple-
narnem posiedzeniu moskiewskie-
go komitetu partjj komunisty-
cznej zwolniono Baumana ze sta-
nowiska pierwszego sekretarza ko-
mitetu, wybierając na jego miej-
sce Kaganowicza, jednego z se-
kretarzy centralnego komitetu
partji.

Kałastrofa lotnicza.
LONDYN, 23.4 (Pat). Oficer

brytyjski i jego towarzysz, spadli
wraz z samolotem wojskowym
koło Heliopolis w Egipcie i po-
nieśli śmierć na miejscu. Na tym
samym aparacie książę Walji do-
konał niedawno lotu z Chartum
do Kairu.

Pożar w fabryce mebli.
LWÓW, 23.4. (Pat). „Gazeta

Poranna” donosi z Bolechowa
(woj. stanisławowskie), że onegdaj
wybuchł tam pożar w fabryce
mebli i w tartaku firmy „Spółka sto-
larska“. Pastwą pożaru padły za-
budowania fabryczne i tartakowe,
gotowe zapasy mebli, oraz zapasy
drzewa tartego, o łącznej warto-
ści 300 tys. zł. Po 8-godzinnych
wysiłkach straży pożarnej, ogień
został umiejscowiony.

Włamanie polityczne w
Pradze.

PRAGA. 23.4. (Pat.). Wykryto
tu włamanie do sekretarjatu
stronnictwa agrarnego, dokona-
nego prawdopodobnie w czasie

©SŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 lam 36 gr., w tekście 48 gr., za
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Ogłoszenie cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
ałoszeń. Konło czekowe w P. K. O. Ne 80187.
TASTE

proc. drožej,

=> 5
NT

świąt. Sprawcy włamania poroz*
bijali biurka i zabrali kosztowno-
ści. Ubiegłej nocy dokonano rów-
nież włamania do sekretarjatu
stronnictwa  socjal-demokratycz-
nego, rozbijając biurka. Zabrano
ponadto 1000 koron gotówką.
Dotychczas nie zdołano ustalić,
czy włamanie miało tło rabunko-
we, czy też chodziło o wykradze-
nie dokumentów politycznych.

Zjazd T. N. S. W. w Gdań-
sku.

GDAŃSK. 23.4. (Pat.). Jutro
rozpoczną się tu obrady dorocz-
nego walnego zjazdu delegatów
kół T-wa Nauczycieli Szkół Śred-
nich i Wyższych Rzeczypospolitej
Polskiej. W otwarciu zjazdu weź-
mie udział komisarz generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań-
sku p. minister Strassburger.

Budżet republiki litewskiej.
GDAŃSK. 23.4. (Pat.). Z Kow-

na donoszą: Opublikowany tu zo-
stał budżet republiki litewskiej
na rok 1930, zamykający się w
rozchodach i dochodach sumą
320.255 tys. litów.

Sensacyjny proces.
LWÓW. 23.4. (Pat.). Dziś przed

południem, przed tutejszym są-
dem przysięgłych, rozpoczęła się
rozprawa przeciwko dr. medycy-
ny Marji Maćkównie, oskarżonej
o zabójswo. Maćkówna dnia 30
września ubiegłego roku wystrza-
łem z rewolweru pozbawiła życia
w sposób skrytobójczy swego na-
rzeczonego dr. medycyny Jaro-
sława Teliszewskiego. Po odczy-
taniu aktu oskarżenia przystąpio-
no do przesłuchania Maćkówny.
Maćkówna liczy lat 29, jest cór-
ką dozorcy domu. Gimnazjum i
uniwersytet ukończyła o własnych
siłach.

Do zbrodni przyznaje
zaznacza, że nie miała zamiaru
zabić  Teliszewskiego. Z kolei
przystąpiono do badania świad-
ków. Rozprawa potrwa prawdo-
podobnie dwa dni.

Zatonięcie samolotu duń-
skiego.

BERLIN, 23.4. (Pat). Wczoraj
o godzinie 22 min. 40 samolot
marynarki duńskiej, który wystar-
tował w porcie Warnemuende do
lotu próbnego w kierunku Ko-
penhagi, uległ katastrofie, rozbi-
jając się w drzazgi na pełnem
morzu. Pilot i mechanik utonęli.
Katastrofa samolotu obserwowana
była z portu, skąd, niezwłocznie

się ale

po katastrofie, wysłano łodzie
podwodne -i hydroplany. Z po-
wodu mgły i ciemności poszuki-
wania były utrudnione.  Przy-
puszczają, że katastrofa spowodo-
wana została przez nieostrożne
planowanie samolotu wśród mgły.

Terror bandytów.
BERLIN, 23.4. (Pat). Nocy

ubiegłej trzech bandytów, należą-

cych do wsławionej organizacji
Perolina, skupiającej najbardziej
podejrzane elementy podziemne-
goBerlina, wtargnęła do jednego
z szynków dzielnicy północnej
Berlina, grożąc rewolwerami wła-

ścicielowi lokalu i gościom. Wła-
ściciel szynku, nia tracąc zimniej

krwi, dał kilka strzałów rewolwero-
wych, kładąc trupem na miejscu
jednego i raniąc śmiertelnie po-

zostałych dwóch bandytów. Na-
pad—jak się okazało — był ukar-

towaną zemstą  perolińczyków,

ponieważ właściciel szynku zaka-
zał członkom organizacji odby-

wania swych posiedzeń w jego

lokalu.

Z POGRANICZA.
Litewskie samoloty.

Z pogranicza litewskiego do-
noszą, iż we wtorek dnia 22 bm.

o godz. 9 rano na polach pogra-

nicznej wsi Brokorajście w rejo-

nie odcinka granicznego Przełaje
wskutek defektu motoru „spadł
litewski wojskowy samolot marki

„Bristol”.
Lotnicy

szwanku,
wyszli niemal bez

samolot zaś został roz-
bity doszczętnie. (d)

Wczoraj nad ranem na po-
graniczu polsko-litewskiem w re-

jonie Orani Marcińkańców za-

uważono 2 samoloty litewskie,
które przez dłuższy czas latały

nad polskiem terytorjum.
Również onegdaj zauważono

wojskowy samolot litewski nad

Słobódką. (d)

 

  
     

 



 

  

Niemiecki «program wschodni» a Polska
Organ agrarjuszy niemieckich

berlińska „Tagesztg.* przyniosła
niedawno dłuższy artykuł radcy
ekonomicznego i posła do sejmu
pruskiego Schieftana, na temat
projektowanego przez rząd Rze-
szy programu pomocy dla pro-
wincyj wschodnich.

Nowy rząd Rzeszy — pisze dr.
Schiftan — w programie swym,
przedstawionym Reichstagowi,
obiecał przeprowadzenie pomocy
dla wschodu na jaknajszerszej i
i dobrze ugruntowanej podstawie.
Znajdujący się w największej
potrzebie Wschód oczekuje teraz
pomocy, zwłaszcza w formie
udzielenia odpowiednich środków
dla przeprowadzenia osadnictwa
na szerszą skalę, za przykładem
Fryderyka Wielkiego, który z du-
żą energją i znajomością rzeczy
rozpoczął dzieło kolonizacji pro-
wincyj wschodnich.

Przesilenie agrarne odczuwa
obecnie ludność rolnicza prowin-
cyj wschodnich. Rząd sam widzi
to, stwierdzając w swojem oświad-
czeniu: Kryzys w rolnictwie przy-
jał, zwłaszcza w zagrożonych
częściach kraju, charakter po-
wszechnego przesilenia narodo-

Wobecwego i państwowego.
przeszło 200.000 osadników po
tamtej stronie granicy, po nie-
mieckiej stronie jest tylko około
25.000 kolonistów. Prowincje
wschodnie zawsze były zbyt sła-
bo zaludnione. W chorych pod
względem gospodarczym i słabo
zaludnionych prowincjach wscho-
dnich, Polak łatwo może wziąć
przewagę, dzięki nadwyżce liczby
swych urodzin.

Wszystkie oznaki wskazują na
jego dążność w tym kierunku.
Na naszych granicach wschod-
nich Polacy potajemnie skupują
posiadłości niemieckie, a że chcą
się tam osiedlić na stałe, dowo-
dzi tego zakładanie licznych szkół
polskich. Łatwo może się przez
to zatrzeć granica polityczna, ta
granica, której Niemcy, jeżeli
utrzymać chcą swe _ dzielnice
wschodnie, nigdy uznać nie
mogą.

p. Schieftana o
kolonizowaniu niemieckich ziem
wschodnich przez Polaków jest
oczywiście zwykłą bajką, tworzo-
ną dla celów propagandowych.

Autor w dalszym ciągu w naj-
czarniejszych barwach przedsta-
wia gospodarcze położenie nie-
mieckich dzielnic wschodnich,
aby uzyskać dla nich jak najwy-

Twierdzenie

datniejszą pomoc finansową, pi-
sząc:

„W znajdujących się w opła-
kanej
wschodnich

sytuacji prowincjach
zwolna ustaje całe

życie gospodarcze. Miasta pro
wincjonalne pustoszeją. Rzemio-
sło i przemysł nie mają żadnego
zatrudnienia i cierpią .razem z
rolnictwem, dlatego też bezrobo-
cie jest bardzo wielkie. Ludzie,
którzy chcą pracować, korzystać
muszą z pomocy funduszu bez-
robocia. Może tutaj pomóc tylko
finansowe poparcie rolnictwa w
tym kierunku, żeby praca rolni-
ków się opłacała.
W tym celu należy obok za-

kładania produktywnych osiedli
popierać osiadły już stan rolni-
czy, aby go utrzymać na glebie.

Kolonizacja musi być prze-
prowadzona według z góry usta-
lonego i dobrze pomyślanego
planu, pod dozorem panstwo-
wych władz osadniczych.

Wogóle t.zw. „problem wscho-
dni”, spotyka się w ostatnich cza-
sach w Niemczech, z coraz wię-
kszem zainteresowaniem. Cały sze-
reg materjałów znajdujemy w wy-
dawanym od r. 1925 w Berlinie
czasopiśmie „Volk und Reich*.
W zeszycie 12-tym z grudnia 1929

roku, ukazał się na ten temat
obszerny artykuł, w którym autor,
zapowiadając serję artykułów na
ten temat, w następujący sposób
charakteryzuje przyszie zadanie
polityki niemieckiej na wscho-
dzie:

„Praca, którą rozpoczynamy
dla Niemiec wschodnich i Euro-
py, służyć ma nowemu ukształto:

waniu się Europy. Wiemy, że dal-
sze utrzymanie obecnego stanu
rzeczy, musi doprowadzić do ze
rwania podstaw, na których opie-
ra się 2.000-letnia kultura. Przy-
stępujemy do tej pracy w na-
dziei, że w zrozumieniu tego po-
łożenia wyrosną moce, które
przyczynią się do wywołania no-
wego ruchu politycznego na
wschodzie”.

„Deutsche Tagesztg.* komen-
tując znaczenie owego „ruchu
wschodniego”, pisze:

„Jasnem jest, że w słowach

„ruch wschodni*, leży nasz przy-
szły los. Jeżeli nam się nie uda
rozdmuchać tego ruchu do naj-
wyższego stopnia, jeżeli nie zdo-
łamy zatamować, od lat dziesią-
tek już trwającego odwrotu na-
rodu niemieckiego na zachódi
znowu go skierować z powrotem
na wschód, gdzie znajduje się je-
go przyszłość, wtenczas nie da się
uniknąć dla niemczyzny utraty
połowy terenu, który wywalczyła
sobie przed 700 laty w nadzwy-
czajnym  rozpędzie wszystkich
warstw.  Niemczyzna raz wci-
śnięta między Ren i  Ła-
bę, a obecnie również od zacho-
du pozbawiona swobody działa-
nia, nie znajdzie już poraz drugi
drogi do ekspansji i to, co dzi-
siaj wciąż jeszcze z dumą nazy-
wamy Gerinanją, będzie tylko
państwem buforowem, „neutralną
strefą", tworem bez własnej siły
i bez korzeni, zależnym w ca-
łości od swych sąsiadów.

Wystarczy przypomnieć, że
program wschodni, jest już dzi-
siaj programem całego narodu
niemieckiego bez różnicy partji,
aby stwierdzić, że zorganizowany
napór ekspansji niemieckiej na
nasze granice zachodnie już się
rozpoczął i przybiera na sile.

Przyszłość Polski leży na za-
chodzie nad morzem i na na-
szych zachodnich ziemiach. O tę
przyszłość, walka decydująca ro-
zegra się na zachodzie Polski.
Moment ten nie może nas zastać
nieprzygotowanych. Czas najwyż-
szy, aby mądrze opracowany
program zachodni stał się pro-
gramem całego narodu polskiego.
SESIMEETABTSEA

Emigracja polityczna
w Polsce.

Państwo polskie, jako sąsiadu-
jące bezpośrednio ze Związkiem
socjalistycznych republik radziec-
kich, gości liczne zastępy poli-
tycznych emigrantów: Rosjan,
Ukraińców i Gruzinów. Niezalež-
nie od tego, w Polsce przebywa-
ją emigranci polityczni z Litwy,
oraz z Czechosłowacji.

O ile jednak wśród emigracji
rosyjskiej przeważa element pra-
wicowy, konserwatywno - monar-
chistyczny, o tyle emigracje:
ukraińską, gruzińską, litewską i
słowacką stanowią w większości
demokraci i socjaliści.

Najliczniejsze i najlepiej zor-
ganizowane są emigracje naro-
dów słowiańskich. Emigracja ro-
syjska liczy około 15.000 osób.
(Rosjan, mieszkających już daw-
niej w Polsce, ale nie posiadają-
cych jeszcze obywatelstwa  pol-
skiego, a uważanych wskutek te-
go za emigrantów, choć faktycz-
nie nimi nie są, jest kilkakrotnie
więcej). . Emigracja ukraińska nie

przekracza obecnie 5.000 osób
(w listopadzie 1920 r. liczyła
30.000 osób), emigrantów gruziń-
skich jest w Polsce około 200,
litewskich około 150, wreszcie
słowackich około 300 osób.

Emigranci rosyjscy, zarówno
monarchiści, jak i demokraci, są
zdania, że reprezentują jedną nie-
podzielną Rosję wraz ze wszyst-
kiemi narodami i szczepami ją
zamieszkującemi, dlatego eż nie
uznają emigracyj narodu ukraiń
skiego i gruzińskiego, ani też
lansowanych przez nie haseł nie-
podległej Gruzji; i  naodwrót:
emigranci gruzińscy i ukraińscy
nie przyznają emigrantom rosyj-
skim prawa reprezentowania jn-
nych narodowości, poza rosyjską.
Natomiast emigracja ukraińska

 

pozostaje w najlepszych stosun-
kach z emigracją gruzińską.

Znamienną jest rzeczą, że

emikranci ukraińscy są źle wi-
dziani przez nacjonalistyczny od-
łam mniejszości ukraińskiej w
Polsce z powodu przyjaznego
stosunku emigracji do Rzeczypo-
spolitej, i naodwrót: emigranci
ukraińscy oceniają nieżyczliwie
antypolskie poczynania  ukraiń-
ców w Małopolsce Wschodniej i
na Wołyniu.

Z tych samych przyczyn emi-
gracja litewska nie pozostaje w
żadnych stosunkach z mniejszo-
ścią litewską na Wileńszczyźnie.
Emigracja słowacka w Polsce
usposobiona jest szczególnie przy-
jaźnie do państwa i rządu pol-
skiego.

dluteczne | szkodliwe metody walki 7 bolszewizmem.
„Walka z bolszewizmem*, miesięcznik bezpartyjny, poświęcony

obronie Polski
mieszcza pod powyższym

przed bolszewicko -
tytułem

komunistycznym najazdem za-
artykuł, który pozwalamy sobie

powtórzyć, jako ciekawy przyczynek do aktualnej sprawy, poruszanej
niejednokrotnie w ostatnich czasach na łamach naszego pisma.

Bolszemizm jest zjawiskiem
międzynarodowem, zagrażającem
coraz bardziej wszystkim pań-
stwom cywilizowanym i wszelkiej
kulturze. Jest to ruch, który
można słusznie nazwać nalkowo
zorganizowanem barbarzyństwem,
pragnącem zniszczyć: wszelką
moralność, poczucie różnicy mię-
dzy tem co jest dobre i tem co
jest złe, świadomość istnienia du-
szy ludzkiej i Boga, instytucję
rodziny, narodu, państwa, insty-
tucję własności prywatnej i wszel-
ki dorobek cywilizacyjny ludzko-
ści. Wzamian, jako najwyższe do-
bro, bolszewizm stawia brutalny
materjalizm i rozkazy komuni-
stycznych wodzów, sprzęgnięte z
czerwonym imperjalizmem Sowie-
tów w jeden konsekwentnie po-
myślany plan podboju świata.

Celem bolszewizmu jest stwo-
rzenie światowej dyktatury ko-
munistycznej na gruzach wszyst-
kich państw i narodów. Cel ten
czerwona Moskwa głosi jawnie
przez usta swoich agentów, gene-
rałów, dyplomatów i członków
rządu sowieckiego.

Dwojakiemi drogami plany za-
borcze mogą być realizowane:
przez wojny prowadzone przy po-
mocy armji, i przez zdezorgani-
zowanie państwa przeciwnika RY
pomocy agentów wywrotowych.

Obserwacja działalności agen-
tów bolszewickich poza granicami
Sowietów wykazuje niezbicie, że
rząd sowiecki,
leżnej od niego Międzynarodówki
komunistycznej, prowadzi obecnie
ten drugi rodzaj wojny z całym
światem, dążąc do wywołania re-
wolucji komunistycznej i ptze-
wrotów we wszystkich państwach,
a zwłaszcza w państwach sąsia-
dujących z Sowietami.

Równocześnie armja sowiecka
jest starannie ćwiczona, stale po-
większana i dobrze zbrojona, by
móc w odpowiedniej chwili sku-
tecznie podtrzymać rewolucję ko-
munistyczną u sąsiadów.
W tym stanie rzeczy nieunik-

nione jest starcie państw cywili-
zowanych z Rosją sowiecką. >tar-
cie to przewidział już Lenin, pi-
sząc w 1919 roku: „Istniejemy
(bolszewicy) w ramach nie jedne-
go państwa, ale w systemie wielu
państw; istnienie sowieckiej repu-
bliki obok państw imperjalistycz-
nych długo trwać nie może.
W końcu albo bolszewickie pań-
stwo, albo inne państwa zwy-
ciężą”.
W świadomości narodów i ich

rządów coraz jaśniej występuje
konieczność zdecydowanej walki
z agentami bolszewickimi, działa-
jącymi wśród wszystkich narodów,

przy pomocy za-,

jak również walki z państwem
sowieckiem (5.S.S.R.), będącem
ośrodkiem organizacyjnym i bazą
operacyjną wszelkiej roboty wy-
wrotowej.

Ale różne mogą być metody
i środki walki. Jedne z nich dają
pożądane wyniki, inne zaś, czę-
sto pozornie najbardziej proste,
okazują się w skutkach zawod-
nemi lub zgoła szkodliwemi dla
tych, którzy się niemi posługują.

Ruch antybolszewicki na ca-
łym świecie jest faktem, który z
radością witają wszyscy uczciwie
i rozumnie myślący ludzie. Pilnie
jednak baczyć trzeba, aby ruch
ten nie został zepchnięty na ma-
nowce.

Dróg! skutecznego niszcze-
nia bolszewizmu.

Doświadczenia pracy antybo|-
szewickiej, zebrane od czasu o-
panowania Rosji przez komunizm,
dają nam możność sformułowa-
nia kilku wskazań, których celo-
wość wielokrotnie potwierdziło sa-
mo życie. Wskazania te należy
podzielić na dwie grupy, w zależ-
ności od zakresu działania: 1) ak-
cja na terenie narodowym, czyli
terenie poszczególnych państw,
2) akcja na terenie międzynaro-
dowym.

Rozwaźmy obie te grupy.
1. Akcja naterenie na-

rodowym. Obejmuje ona:
— jaknajszerze uświadamianie

wszystkich warstw narodu o ka-
tostrofalnych skutkach komuniz-
mu w Rosji, przyczem uświada-
mianie to powinno być oparte
na gruntownej znajomości istot-
nego stanu rzeczy w Sowietach,
gdyż tylko wtedy stanie się ono
skuteczną przeciwwagą bolszewic-
kiej propagandzie;
— organizowanie społeczeń-

stwa do złamania strajku gene-
ralnego i rewolucyjnych wystą-
pień, przygotowywanych przez
komunistów;
— współdziałanie społeczeń-

stwa i rządu w dziele obrony
państwa przed zakusami czerwo-
nego imperjalizmu komunistów
na froncie wewnętrznym i ze-
wnętrznym;

— uchwalenie przez Sejm i
Senat ustawy przeciwko komuni-
stycznym zbrodniom i stosowanie
tej ustawy przez rząd;
— prowadzenie przez rząd ta-

kiej wewnętrznej polityki ogólnej,
społecznej, narodowościowej i gos-
podarczej, aby polityka ta wzma-
cniała elementy ładu społecznego
i dobrobytu w państwie, a zara-
zem usuwała komunistom pod-
stawę do wywrotowej agitacji.
2 Akcja naterenie mię-

dzynarodowym. Obejmuje
ona:
— doprowadzenie do zerwania

stosunków dyplomatycznych z So-
wietami przez wszystkie państwa,
które te stosunki utrzymują;
— doprowadzenie do powsze-

chnego zerwania stosunków han-
dlowych z Sowietami, gdyż han-
del z Sowietami, daje im środki
materjalne do dalszego istnienia
i organizowania propagandy wy-
wrotowej w innych państwach;
— zmuszenie Ligi Narodów do

poważnego zajęcia się niebezpie-
czeństwem bolszewickiem, czego
dotąd Liga Narodów starannie
unika;

;,— utworzenie sojuszu wszy-
stkich państw świata przeciwko
władzy bolszewickiej w Rosji i
przeciwko Ill-ej Międzynarodówce,
rezydującej w Moskwie.

Obecnie w 27-iu państwach
świata istnieją organizacje anty-
bolszewickie, działające zgodnie,
w myśl wspólnie, w ogólnych za-
rysach ustalonego planu. Jest to
pierwszy krok na drodze utworze-
nia przyszłego antybolszewickiego
porozumienia państw, które dla
wielu wydawać się może utopją,
ale ku któremu prowadzi logika
wypadków.

Można przytem powiedzieć, że
ogólne wyniki sześcioletniej prze-
szło akcji, w myśl powyższych
wytycznych prowadzonej, są do-
datnie, i że rodzą uzasadnioną
ufność w odparcie bolszewickiej
ofensywy.

interwencja zbrojna.

W ostatnich czasach dają się
słyszeć głosy o planach wojen-
nych przeciwko Sowietom. Trze-
ba wiedzieć, że jednem ze źró-
deł tych pogłosek są same So-
wiety, których prasa wciąż roz-
wodzi się nad „imperjalizmem*
wszystkich państw i jakoby orga-
nizowanej przez „burżuazyjne i
imperjalistyczne państwa"  zbroj-
nej napaści na „szczerze“ pra-
gnący pokoju Związek Socjali-
stycznych Sowieckich Republik.
Propaganda ta ma na celu: roz-
agitowanie  proletarjatu państw
niekomunistycznych przeciwko
wojsku i wojnie wogóle, a z dru-
giej strony ułatwia Sowietom
przedstawianie masom ludowym
swoich własnych intensywnych
zbrojeń jako obronnej koniecz-
ności.

Niewątpliwie "w państwach
europejskich badane są możli-
wości i celowość zbrojnej inter-
wencji w Rosji. Społeczeństwo
nasze w tej sprawie powinno się
należycie orjentować i dlatego
poruszamy ją, rozważając widoki
powodzenia wojny przeciwko So-
wietom.

Na wstępie należy stwierdzić,
że tylko taka wojna przeciwko
Sowietom osłabi rząd bolszewic-
ki i może mieć widoki powodze-
nia, która nie będzie miała żad-
nych celów zaborczych, a jako
jedyny cel i hasło wyłączne —
obalenie bolszewizmu, co powin-
no być uroczyście narodowi ro-
syjskiemu poręczone. Wszelkie
inne postawienie sprawy nieunik-
nienie wzmocni autorytet rządu
bolszewickiego, który wystąpi w
roli obrońcy zagrożonej całości
terytorjów Państwa Rosyjskiego
i przez wygrywanie uczuć patrjo-
tycznych zespoli dookoła siebie
nawet i Rosjan niechętnych bol-
szewizmowi.

Teorytycznie rzecz biorąc, mo-
głyby być dwa wypadki: 1) inter-
wencja zbrojna wszystkich państw
cywilizowanych lub grupy państw,
2) wojna bezpośrednich sąsiadów,
jak Polska i Rumunja, z Sowie-
tami.

Jakież są widoki pomyślnego
końca wojny w jednym i w dru-
gim.wypadku?

1 Interwencja zb
na wszystkich państ
lub grupy państw.
interwencja, deklarująca nienaru-
szenie obecnych granic Rosji,
jest mało prawdopodobna, a sku-
teczność jej
ulegania wojsk propagandzie bol-_
szewickiej, (przykładem dessant w
Odesie w 1918 r.), jest bardzo
wątpliwa. Przeprowadzenie tech-
niczne takiej wojny, ze względu
na olbrzymie obszary Rosji, oraz
wygłodzenie i zdemoralizowanie
ludności rosyjskiej _ (trzebaby
wszystko i wojsku i ludności do-
wozić), napotyka na nieprzezwy-
ciężone trudności. Wszystko za-
tem, co należałoby zrobić w ra-
zie zerwania stosunków dypit-
matycznych z Sowietami przez
większość państw, to przeprowa-
dzić bardzo dokładną blokadę
morską i lądową państwa bolsze
wickiej rewolucji.
należałoby wspierać
środkami

poważne rozmiary.
2-0. Wojna Polski z So-

wietami. Naród polski wojny
nie chce i jakiekolwiek zaborcze
plany, są mu obce. Krążą jednak
pogłoski o zamiarach wojennych
pewnej grupy polityczno-wojsko-
wej w Polsce, marzącej o utwo-
rzeniu „niepodległej Ukrainy* w
sojuszu z Polską. Ludzi tych, rok
1920 niczego nie nauczył. Gotowi
są oni wplątać Polskę w awantu-
rę wojenną, w nadziei, że przy-
sporzy to im chwały, autorytetu
i wpływów. Zachęcani też są do
tego, przez pewne czynniki za-
graniczne, pragnące polskiemi rę-
koma wyciągać kasztany z bol-
szewickiego ognia. :

Jakie byłyby konsekwencje ta-
kiej wojny dla Polski?

Rosjanie niewątpliwie potrak-
towaliby zajęcie (lkrainy, jako
próbę rozbioru Rosji i rząd so-
wiecki (o czem pisaliśmy wyżej),
potrafiłby wykorzystać tę sytua-
cję dla wzmocnienia siebie, przez
popularne hasło „obrony ojczy-
zny”. Zajmując siłą oręża wielkie
obszary krainy, musielibyśmy
równocześnie karmić wielomiljo-
nową i gospodarczo przez komu-
nizm wyniszczoną ludność; mu-
sielilbyśmy też organizować nor-
malne życie tej ludności, na co
nas nie stać. Nieoględne liczenie
na „żywotne siły" ludu rusińskie-
go i na jego rzekome dążenie do
własnej państwowości, już raz
stało się dla nas (w 1920 roku)
przyczyną wielkich strat. Lud
rusiński od tego czasu się nie
zmienił, chyba na gorsze, de-
moralizowany planowo przez bol-
szewików. Bolszewicy zaś nieza-
wodnie zostawiliby, na zajmowa-
nych przez nas terenach, dosta-
teczną ilość agentów do organi-
zowania akcji dywersyjnej, na na-
szych bliższych i dalszych tyłach.

A jaka sytuacja byłaby na
froncie, niezmiernie rozciągnię-
tym i utrudniającym nam szybką
koncentrację? Bolszewicy mieliby
nad nami przewagę. mogąc przez
dłuższy czas nieprzyjmować de-
cydujących bitew i cofać się
wgłąb olbrzymich obszarów ziem
rosyjskich. Mając za sobą na ty-
łach własny kraj i rozporządzając
ilościowo większą niż my armią,
mogliby stosunkowo łatwo przejść
do natarcia w dogodnym dla sie-
bie momencie i punkcie. Zasto-
sowaliby przytem na wielką skalę
zakrojoną akcję rozkładania na-
szej armji, co z takim skutkiem
przeprowadzili w czasie ostatniej
swej wojny (1929) z Chinami.
Można słusznie zauważyć, że na-
sza armja w czasie ostatniej woj-
ny, i cały nasz naród przez lat
12-cie wykazał ogromną odpor-
ność na bolszewicką propagandę.
Niewątpliwie. Fle-gdyby raz woj-
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NA KAPITOLU.
Budowa nie była jeszcze ukoń-

czona, kiedy w roku 509
przed Chr. drogą rewolucji usu-
nięto znienawidzoną dynastję, a
do rządu powołano konsulów.
Poświęcenia świątyni dokonał
konsul Horacjusz. Rozmaite le-
gendy łączą się z powstaniem
tej najsławniejszej ze wszystkich
świątyń starożytnego państwa
rzymskiego. Starożytni pisarze do-
noszą nam, że przed założeniem

fundamentów pod budowę świą-
tyni znajdowały się rozmaite kap-
lice w tej części Kapitolu, które
musiano exaugaerowač zgodnie
z przepisami rzymskiej religji. Z
prastarej swej siedziby, jak mówi
historyk Liwjusz, nie dał się tylko
usunąć bóg Terminus i dlatego
musiano jego miejsce kultowe
wciągnąć w obręb nowej świąty-
ni. Miała ona 3 cele, przeznaczo-
ne .dła trójcy bóstw kapitolin-
skich: w środkowej mieścił się
posąg Jowisza, po lewej ręce
posąg Junony, po prawej Miner-
wy. Cela Jowisza była obszer-
niejsza od dwóch innych, skoro
mogła służyć dla posiedzeń se-
natu rzymskiego, który tu obra-
dował na początku każdego roku
i nad wydawaniem wojny. Pod
świątynią istniały duże ubikacje
sklepione do przechowywania
rozmaitych sprzętów kultowych,
między innemi ksiąg sybillińskich
z przepowiedniami przyszłych lo-
sów świata. Skromny był pier-
wotnie posąg Jowisza ulepiony z

gliny, podobnie jak gliniane były
ozdoby przyczółka i dachu świą-
tyni. Oblicze boga było pomalo
wane na czerwono, a jego postać
okrywała tunika ozdobiona gałąz-
kami palmowemi i symbolami
zwycięstwa; na nią nałożona była
toga purpurowa, bogato przety-
kana złotem. Takiego stroju uży-
wali zawsze triumfatorowie rzym-
scy w czasie uroczystego pocho-
du na Kapitol, zbliżał ich bowiem
do boga, od którego pochodzi
zwycięstwo.

Ponieważ wojenny naród rzym-
ski stać było na częste triumfy,
nagromadziło się w świątyni skut-
kiem zwycięskich wojen tyle da-
rów ofiarowanych przez triumfa-
torów, że już w roku 179 przed
Chr. okazała się potrzeba oczysz“
czenia tego miejsca świętego z
nadmiaru ozdób. W czasie naj-
większych dni chwały i radości
po szczęśliwem ukończeniu trze-
ciej wojny punickiej i ostatecz-
nem zgnębieniu nieprzyjaciela nie
zapomniano o świątyni boga ka-
pitolińskiego, którą odrestauro-
wano wspaniale, dokonano zlo-
cenia sufitu i dano jej mozaiko-
wą podłogę. W tej postaci prze-
trwała lat kilkadziesiąt aż do roku
83 przed Chr., w którym spłonę-
ła, niewiadomo, z jakiej przyczy-
ny. Pożar ten odbił się głośnem
echem w historji rzymskiej, a był
tak gwałtowny, że zniszczył świą-
tynię aż do fundamentów; spło-
nęły nawet księgi  sybillińskie
przechowywane w podziemiach.
Odbudową zajął się natychmiast

Sulla, ale zmarł, nie dokończyw-
szy dzieła. Dopiero. w roku 69
przed Chr. poświęcenia świątyni
dokonał konsul Kwintus Lutacjusz
Katulus. Rozmiarami nie różniła
się nowo wzniesiona świątynia od
dawnej, była tylko okazalszą i
wyższą. Nie wiemy napewno, ja-
kiego materjału użyto do budo-
wy, wolno się tylko domyślać, że
materjałem był trawertyn, któ-
rego wówczas najczęściej używa-
no. Dach świątyni pokryty zło-
coną blachą bronzową dźwigały
orły drewniane; miejsce gliniane-
go posągu boga zajęło arcydzieło
sztuki greckiej ze złota i kości
słoniowej, przez Apollonjosa wy-
konane na wzór Fidjaszowego
Zeusa olimpijskiego. Szczyt przy-
czółka świątyni zdobiła wspaniała
kwadryga z Jowiszem jako trium-
fatorem.

Niebawem zapełniła się świą-
tynia Sulli rozmaitemi darami;
nawet księgi sybilińskie umiesz-
czono w dawnem miejscu, spro-
wadzone uroczyście z Grecji. Ale
już w roku 28 przed Chr. okazała
się potrzeba nowej rekonstrukcji,
tóra była niewątpliwie dość

„znaczna, skoro cesarz August
uważał za stosowne wspomnieć
o niej w skorowidzu czynów,
przez się dokonanych: „wielkim
kosztem  odnowiłem świątynią
Jowisza kapitolińskiego bez wy-
rycia na niej mojego imienia".

Za czasów cesarstwa przecho-
dziła rozmaite koleje. Zniszczona
pożarem w czasach ponurych po
śmierci Nerona została odbudo-

wana w roku 70 po Chr. przez
Wespazjana. Nie znamy daty jej
poświęcenia, może odbyło się ono
jeszcze za tego cesarza, bo na
monecie bronzowej, wówczas wy-
bitej, znajdujemy jej wizerunek z
kolumnami korynckiemi. Ale i
tym razem niedługo miała po-
zostać nienaruszoną, ponieważ za
10 lat splonęła, jak stwierdza
Swetonjusz w życiorysie Domi-
cjana, donosząc równocześnie, że
ten cesarz nie szczędził kosztów
na jej odbudowę. Późniejsze po-
żary niejednokrotnie jeszcze ją
uszkodziły, ele jej nie zniszczyły
doszczetnie.

Na początku 4 wieku po Chr.,
słała jeszcze świątynia Jowisza w
pełnym swoim blasku. Warto
przypomnieć sobie rok 304 po
Chr., w którym cesarz Dioklecjan,
obchodząc dwudziestoletni jubile-
usz swych rządów, zdecydował
się na podjęcie gwałtownej walki
przeciwko chrześcijanom. Na
śmierć szli wyznawcy Chrystusa
na całym obszarze olbrzymiego
imperjum. W Rzymie srożyło się
prześladowanie ze wzmożoną siłą;
zdawało się, że nadszedł czas
gniewu Bożego. Kto mógł ucho-
dził z życiem, chroniąc się do
grobów i katakumb; srogi wład-
ca zabronił korzystać ze światła
dziennego tym nieszczęśliwym.
Rzecz prosta, że szał ginącego
świata pogańskiego zwrócił się
przedewszystkiem przeciw kapła-
nom nowej religji. | oto pewne-
go dnia, jak za najlepszych cza-
sów pogańskiego Rzymu, ciągnął

wspaniały pochód do świątyni
Jowisza kapitolskiego. Na czele
szli kapłani pogańscy w szatach
liturgicznych, otoczeni służbą.
W pochodzie prowadzono zgnę-
bionych i smutnych trzech przy-
wódców nowej spoleczności re-
ligijnej: biskupa Rzymu Marcelli-
nusa, tudzież dwóch diakonów,
Stratona i Kassjanusa. Torturami
zmuszono ich do zaparcia się
swego Boga. Akt ten miał się
odbyć uroczyście w obliczu ca-
łego świata...

Przed posągiem Jowisza zło-
żył ofiarę biskup Marcellinus! Na
obszernym dziedzińcu przed świą-
tynią złożono na stosie święte
księgi, a oni trzej zaprzańcy, któ-
rzy za cenę swej hańby kupili
sobie życie, rzucili nań ewangelję
i podłożyli ogień własnemi ręka-
mi... Zdawało, że zatriumfuje zno-
wu zwycięskie pogaństwo!

Wyznawcom dawnych bogów
lepsze przypomniały się czasy,
zapewne stawały im przed oczy-
ma dumne triumfy zwycięskich
wodzów, którzy składali wawrzy-
ny u stóp wielkiego Jowisza, uro-
czyste pochody kapłanów, co-
rocznie ciągnących do świątyni,
by o pomyślność państwa błagać
boga, który swemu narodowi dał
panowanie nad światem. | czyż
wówczas mógł ktokolwiek przy-
puszczać, że siekiera została już
przyłożona do korzeni dumnego
drzewa, które swemi konarami
chciało znowu rzucić cień na
całe imperium... Przybity i hańbą
okryty wracał Marcellinus z Ka-

pitolu! Ale wnet powrócił na ło-
no Kościoła Bożego i zginął
śmiercią męczeńską, jak przysta-
ło biskupowi, a za 10 lat nie-
spełna wkroczył na Kapitol mło-
dy cesarz Konstantyn, przed bra-
mami miasta złamawszy osta-
tecznie potęgę pogaństwa pod
znakiem krzyża, który zwolna za-
czął jaśnieć nad całym światem.
W roku 330 po Ch. cesarz

Konsłantyn zdecydował się prze-
nieść stolicę do Konstantynopola;
krok ten zaciężył złowrogo nad
starą stolicą, która coraz bardziej
zaczęła tracić swe znaczenie.

Wprawdzie przez dwa wieki
następne pomniki na Kapitolu
pozostały nietknięte, ale ich nie
otaczano już dawną pieczolowi-
tością. A jakkolwiek niektórzy
pisarze owych czarów wspomina-
ją jeszcze z podziwem o świąty-
ni Jowisza, czynią to jednak już
tylko z punktu widzenia historycz-
nego, podziwiając przeszłość, nie
teraźniejszość. Pod koniec czwar-
tego wieku kazał Stylichon zdjąć
bronzowe drzwi świątyni i prze-
wiežė je do Konstantynopola, a
w roku 455 król Wandalów Gen-
zeryk zdjął część bronzowego
dachu. Posągów w celach już
nie było, przez dach przedzierało
się światło słoneczne, a w czasie
słoty zalewal deszcz miejsca,
które przez długie wieki były
otaczane największą czcią zdo-
bywców świata.

Nie lepszy los zgotował Kapi-
tolowi wiek szósty. Wprawdzie
w roku 570 Bizancjum zniszczyło
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na rozpętana została,to kto mógł-
by przewidzieć czas jej trwania?
A wszak im dłużej przeciąga się
wojna, tem łatwiej żołnierza zde-
moralizować.

Niemcy, trzeźwo oceniające
sytuację, radeby przyczynić się
do wplątania nas w taką wojnę,
gdyż w razie naszej przegranej
mogłyby złożyć Europie ofertę
obrony przed bolszewizmem,wza-
mian za Pomorze, Gdańsk, Po-
znańskie i Sląsk. A gdyby nawet
wojna nie skończyła się dla nas
katastrofą, to uwikłalibyśmy się
na długo w „kwestję ukraińską",
ułatwiając tem samem Niemcom
odwieczną wałkę z nami, a rów-
nocześnie utrudniając sobie przy-
szłe stosunki z Rosją narodową.

Należy się też obawiać, že
Niemcy, związane tajną umową
wojskową z Sowietami, zechcą
wykorzystać nasze zaangażowa-
nie się na froncie wschodnim i
zaatakują nas, dążąc do wspól-
nego z Sowietami zniszczeniai
podziału Polski.

Obowiązek sumiennego bada:
cza bolszewizmu i możliwości
skutecznej walki z nim, nakazuje
mi jasno sprawę postawić i spo-
łeczeństwo polskie ostrzec.

Za skuteczne drogi wałki z
bolszewizmem uznać możemy:

1) przeciwdziałanie na froncie
wewnętrznym poszczególnych
państw, 2) solidarną akcję państw
zmierzającą do izolacji politycz-
nej i gospodarczej Sowietów, 3)
pomoc ruchowi antybolszewic-
kiemu w Rosji.

Interwencję zaś zbrojną nale-
ży obecnie stanowczo potępić.

Henryk Glass.

Z sali sądowej.
0 głowę P. Szałkowskiego.
Ostatni etap procesu bandy

z Rysia.

Od szeregu lat ciągnie się po
przez wszystkie instancje sądowe
sprawa krwawych  łupieżerów z
bandy osławionego na Wilensz-
czyźnie Antoniego Rysia.

Jak wiadomo sąd okręgowy,
w wyniku kilkudniowego procesu,
skazał herszta tej bandy Rysia
i jego prawą rękę Piotra Szał-
kowskiego na karę śmierci przez
powieszenie, zaś innych człon-
ków na dłuższe lub krótsze wię-
zienie.

Obaj zasądzeni na śmierć od-
wołali się do sądu apelacyjnego,
który uznał za właściwe wymie-
rzoną przez sąd okręgowy karę
w stosunku do Rysia złagodzić,
zamieniając ją na dožywotne
ciężkie więzienie, zaś wyrok od-
noszący się do Szałkowskiego —
zatwierdzić.

Niezadowoleni i z tego wy-
miaru kary zarówno Ryś jak i
Szałkowski przez swych obroń-
ców wystąpili ze skargami kasa-
cyjneni do Sądu Najwyższego.
W końcu ub. r. decyzją tego

sądu wyrok skazujący Rysia na
bezterminowe ciężkie więzienie
został zatwierdzony, wobec czego,
jako prawomocny jest już wyko-
nywany, natomiast wyrok śmier-
ci, wydany na Szałkowskiego Sąd
Najwyższy skasował, a sprawę
jego przekazał sądowi apelacyj-
nemu w innym komplecie do
powrotnego osądzenia.

Na skutek tej decyzji, dziś
przed sądem apelacyjnym wskia-
dzie pp. sędziów: Suszczewicza
(przewodniczący), Niekrasza i Ma-
tuszewicza stanie raz jeszcze
Piotr Szałkowski i bronić się bę-
dzie od śmierci, która grozi mu

 

już ód'lat kilku. Uzasadniać oskar- |
żenie będzie, jak we wszystkich
poprzednich instancjach sądowych
pprok. B. Kowerski.

Kos.

DZZEBSESNONI

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Wizytacja arcypasterska.
21 kwietnia, t. jj w drugi dzień
Wielkanocy o godz. 7 min. 30
J. E. Ksiądz Arcybiskup-Metropo-
lita rozpoczął wiosenną serję wi-
zytacyj kanonicznych, które po-
trwają z małemi przerwami aż do
25 maja. Pierwsze wizytacje od-
były się: 21 kwietnia w Kalwarji,
22 — w Mejszagole, 23 — w Nie-
menczynie.

Porządek nabożeństwa
majowego. Na skutek zarządze-
nia J. E. Księdza Arcybiskupa-
Metropolity Wileńskiego, Karja
Metropolitalna podaje do wiado-
mości, że we wszystkich kościo-
łach i kaplicach archidjecezji wi-
leńskiej, nie wyłączając i zakon-
nych, Nabożeństwo Majowe w
r. b. będzie odprawiane przed
ołtarzem Najświętszej Marji Pan-
ny bez wystawienia Najświętszego
Sakramentu. w

Konferencja dekanalna
dekanatu m. Wilna odbędzie się
dziś o godz. 6 m. 30 wieczorem
w gmachu Seminarjum Duchow-
nego.

Z miasta.
— Swięty Jerzy i uroczy-

stości harcerek. Wczoraj o 12-ej
w południe rozpoczął się szereg
uroczystości i zabaw harcerek
wileńskich, który potrwa kilka
dni. Dzielne i odważne nasze

młodziutkie -harcerki zamordo-
wały mianowicie w pobliżu Sta-

rego ratusza niegodziwego smoka

złości, nienawiści i smutku, (zda-
niem ich niezupełnie dobitego
przed paru laty przez studentów
wileńskich) aby wzniecić na świe-
cie wśród młodzieży kult uśmie-
chu i radości życia. Poczem w

wesołym acz karnym pochodzie,

z emblematami każdego z zastę-

pów, artystycznie wykonanemi,
jak: krasnoludki, jaskółki, sarenki,
pszczółki i wiele wiele innych,
z pękami różnobarwnych kwiatów,
a czterema olbrzymiemi palem-
kami  kwietnej niedzieli, niby
sztandarami na czele, przedefilo-
wały przez miasto, wznosząc we-

sołe okrzyki, między innemi i na

cześć ciastek cukierń na ul. Mic-
kiewicza. Tłumy publiczności. a
zwłaszcza  roześmianej dziatwy,
towarzyszyły pochodowi dziewcząt
defilująch w takt muzyki wojsko-
wej, w swych szarych uniformach,

Na placu kiermaszu S-to Jer-
skiego miały harcerki swój kram
z licznemi wyrobami swych pra-
cowitych i pomysłowych rączek,
które to drobiazgi  znajdywały
licznych nabywców. Jutro i dni
następnych dalszy ciąg  uroczy-
stości harcerskich z akademją,
pochodem i t. pod.

Kiermasz Świętego Jerzego w
roku obecnym zajął już szczelnie
cały plac i zieleniec — pozosta-
wiając wolną jedynie część ulicy
Wileńskiej. Stronę od kościoła
S-go Jerzego do ul. Wil. zajęły
nasiona i sadzonki, cały zieleniec
przeznaczono na rośliny doniczko-
we, a stronę od ul. Mickiewicza
do kościoła S$. Jerzego na nieodzo-
wne na wileńskich kiermaszach
obwarzanki, pierniki, atakże kone-
weczki do kwiatów no i blaszane,
drewniane i gliniane zabawki.
Ruch panował i ciasnota wielka,
pogoda słoneczna sprzyjała licz-
nej frekwencji publiczności, a tran-
zakcje na drogie fikusy, kaktusy,
palmy, filodendrony pieczołowicie
pielęgnowane [przez rozmaite pa-
-niusie—szły raźno. M. Sz.

Sprawy miejskie.
— Rejestracja rowerów. Dnia

25 kwetnia r. b. Magistrat rn. Wil-
na rozpoczyna wymianę znaków

potęgę Gotów, ale z północy
wdarli się do ltalji Longobardowie,
niosąc ze sobą Śmierć i zniszcze-
nie. Była to epoka największego
zniszczenia wiecznego miasta.
Wprost wierzyć się nie chce, że

w połowie szóstego wieku przez
6 tygodni miasto opustoszało było
zupełnie. Można sobie wyobra-
zić, jak wówczas wyglądał Kapi-
toll Bóg chrześcijan nie wziął
był jeszcze tego miejsca w swe
posiadanie, ale stare bogi pogań-
skie wyniosły się z .tej siedziby
swego tysiącletniego panowania;
tylko olbrzymie ruiny i porozrzu-
cane resztki marmurów wskazy-
wały na lepsze czasy. Kto z po-
śród tych ruin rzucił okiem ku
forum rzymskiemu, gdzie skupiło
się całe życie starożytnych, wi-
dział jeszcze wspaniały szereg
świątyń: Saturna, Zgody, Kartola,”
Antonina Piusa. Wenery i Romy
i Apollina, ale wszystkie już były
zamknięte, wszystkie ogołocone

z ozdób i przeznaczone na zagładę.
Jedyną świątynią, która już w

tym wieku znalazła opiekę i och-
ronę i dzięki temu w dość dób-
rym stanie przetrwała aż do na-
szych czasów, zachowawszy zna-
komicie nawet dzwi bronzowe,
była mała, okrągła świątynia bos-

kiego Romulusa, syna Maksencju-
sza, przez papieża Feliksa V po-
święcona świętym męczennikom
Kosmie i Damianowi.

Na Kapitolu smutny obraz
zniszczenia przedstawiała wtedy
świątynia Junony,  odarta ze

wszystkiego,co jakąkolwiek przed-

stawało wartość, uszkodzone ster-
czały kolumny i mury świątyni
Jowisza, albowiem w roku 571
zabrał bizantyński namiestnik
Narses z Kapitolu i Palatynu
wszystkie dzieła sztuki, jakie tyl-
ko jeszcze pozostały. Zdobycz
musiała być niemała, skoro fakt
ten zanotowały kroniki owych
ponurych czasów. Nikt nie tro-
szczył o drogocenne pamiątki
minionych wieków, rabunek zo-
stał dokonany bez słowa pro-
testu.

Wygląd Kapitolu pogarszał się
odtąd coraz bardziej, ale historja

milczy o tem w najbliższych wie-
kach. Dopiero pewnemu mnicho-
wi szwajcarskiemu, który w dzie-

wiątym wieku odbył podróż do
Rzymu, zawdzięczamy niezmier-
nie ważną dla nas, choć krótką,
książeczkę, zawierającą wskazów-
ki dla zwiedzających osobliwości
wiecznego miasta. Dowiadujerny
się z tej książeczki, że u stóp
Kapitolu stały jeszcze świątynia
Zgody i Wespazjana, a na jego
wzgórzu widać jeszcze było ruiny
świątyń i posągi sławnych mężów.
Możemy stąd nabrać wyobraże-
nia o obfitości/ szczątków daw-

nych budynków, jakkolwiek już
przez kilka wieków srożył się
demon zniszczenia nad pomni-
kami, przedstawiającemi bezcen-
ną wartość historyczną.

Prof. Jan Oko.

(D. n.)

Rzym w kwietniu 1930 r.

rejestracyjnych (numerów do ro-
werów) i kart rowerowych na r.

1930. Winni zgłosić się do Działu

Ruchu Kołowego pokój 58 (Sek-

cja Techniczna) w godz. od 9 do

13 posiadacze rowerów oznaczo-

nych numerami 1929 r od 1 do

55 oraz pragnący uzyskać upra-
wnione po raz pierwszy od godz.

13 do 14-ej.
— Lustracja domėw. W kon-

cu biężącego miesiąca na terenie

"miasta Wilna specjalna komisja

techniczna dokona szegółowej lu-

stracji domów. (d)

Sprawy administracyjne.
— Wileńskie Starostwo

Grodzkie podaje do wiadomości

właścicieli piekarń i zakładów cu-

kierniczych, że termin wykonania
urządzeń, wyszczególnionych w

wysłanych do nich wezwaniach
Starostwa z dnia 8.II1.1930 r. Nr.
566, przedłużony został do dnia
31 grudnia 1930 r.
— Sprawy podatkowe.P. mi-

nister skarbu okólnikiem z dnia

23 kwietnia b. r. zarządził, aby

od wszelkich wpłat, uskutecznia-

nych w okresie od 24 kwietnia

do 31 sierpnia b. r. na poczet

nieodroczonych i nierozłożonych
na raty zaległości w podatkach

bezpośrednich i opłatach stem-
plowych bez względu na czas ich

powstania, pobierano obniżone

kary za zwłokę w wysokości pół-

tora procent miesięcznie, licząc

od ustawowego terminu płatności.

Po upływie tego terminu będą

pobierane kary za zwłokę w peł-

nej wysokości, t. j. 2 proc. mie-

sięcznie od ustawowych terminów
płatności począwszy.

Sprawy szkolne.
— pomiary antropometrycz-

ne w szkołaenh. Bezpośrednio

przed świętami wielkanocnemi w

szkołach powszechnych na tere-

nie m. Wilna zważono w celach

antropometrycznych (7 tysięcy

dzieci. (w)

Sprawy wojskowe.

— ćwiczenia. Na podstawie

rozporządzenia ministra spraw

wojskowych w roku bieżącym

powołani zostaną z D. O. K. III

na 4 tygodniowe ćwiczenia woj-

skowe szeregowi rezerwy Z cen-

zusem wykształcenia 6—8 klas

szkoły średniej (bez matury), ab-
solwenci szkół podchorążych, nie

posiadający tytułu podchorążych

rezerwy. Na 6-cio tygodniowe

ćwiczenia powołani zostaną ofi-

cerowie rezerwy:

1) roczników 1903—1892, któ-

rzy będąc powołani w roku ubieg-

łym nie odbyli ćwiczeń z jakich-

kolwiek bądź powodów z wyjąt-

kiem reklamowanych na 12 mie-
sięcy.

2) Wszyscy oficerowie rezerwy

bez względu na ilość poprzednio

już odbytych ćwiczeń z wyjątkiem

reklamowanych na 12 miesięcy.

3) Z roczników 1902, 1901,

1898, 1895, 1893, którzy w ubieg-

łym roku odbyli już jedno ćwi-

czenie jako nowomianowani pod-

porucznicy rezerwy.
4) Wszyscy nowomianowani

podporucznicy rezerwy i ewen-
tualnie nowoprzyjęci do W. P.

oficerowie rezerwy z b. armji

zaborczych z roczników 1904

do 1894.
5) Oficerowie rezerwy mary-

narki wojennej z rocznika 1892 i
młodszych, którzy nie odbyli do-

tychczas ćwiczeń.
Na 8 tygodniowe ćwiczenia

rezerwy powołani będą wszyscy

oficerowie rez. i podchorążowie

rez. artylerji przeciwlotniczej, po-

miarów artyleryjskich oraz pułku
radjotelegraficznego, rocz. 1903—
1892, 1898, 1895, 1893, 1902
i 1901.

Cwiczenia odbędą się w 4tur-
nusach, początek pierwszego 12
maja, a koniec ostatniego 8 listo-
pada. (d)

Sprawy litewskie.
— Litewskie Towarzystwo

Św. Kazimierza. Onegdaj w sali
przy kościele św. Mikołaja w Wil-
nie odbyło się doroczne zebranie
członków Litewskiego Towarzy-
stwa dw. Kazimierza wychowania
młodzieży i opieki nad nią. Ze-
brało się ze 100 osób. Zebranie
otworzył ks. dr. Antoni Wiskont,
prezes tegoż T-wa, który odczy-
tał sprawozdanie, zaznaczając, że
T-wo ow. Kazimierza w 10 po-
wiatach trzech województw (wi-
leńskiego, nowogródzkiego i bia-
łostockiego) posiada zgórą 300
oddziałów, które liczą przeszło
15.000 członków. Zarząd Central-
ny tego T-wa utrzymuje czytel-
nię w Wilnie, 11 ochron dzien-
nych dla dzieci członków T-wa,
jedną szkołę powszechną.

Z życia stowarzyszen.
— Wileńskie Towarzystwo

Ogrodnicze urządza w dniu 4-ym
maja b. r. w lokalu Związku Zie-
mian, w Wilnie, uł. Zawalna 9, o
godzinie 6-ej zwyczajne miesięcz-
ne zebranie członków  Towarzy-
stwa i fachowców ogrodników.

Na zebraniu wygłoszone zo-
staną referały treści następującej:
Ubezpieczenia socjalne i podatki
w ogrodnictwie—wygłosi Dyrek-
tor Związku Polskich Zrzeszeń
Ogrodniczych W Warszawie p. A.
Girdwoyń: Hodowla kosaćców —

K NLB a Tt

Inspektor Ogrodnictwa Wil. T-wa
O. i K. R., p, Jan Krywko.

Ze względu na aktuałność za-
gadnień pożądaną byłaby obec-
ność ogrodników fachowców i
właścicieli przedsiębiorstw ogro-
dniczych. Wstęp wolny.

Różne.
— Podziękowanie. Stow. Chrz.-

Nar. Naucz. Szk. Powsz. Koło m. Wilna
składa serdeczne „Bóg zapłać!* O. Ka-
zimierzowi Kucharskiemu za te piękne
chwile rekolekcyjne, jakie odnieśliśmy
dzięki Jego naukom i serdecznemu od-
daniu się tej tak ważnej sprawie reko-
lekcyj nauczycielskich.

Kronika policyjna.
— Samobójstwo. W dniu 22 b. m.

o g. 19 m. 10 Cezary Walkiewicz,lat 32,
nauczyciel, mieszkaniec zaśc. Czecho-
wszczyzna, gm. dryświackiej, pow. bra-
sławskiego, zamieszkały czasowo w ho-
telu Poleskim, przy ul. Bazylańskiej 9,
popełnił samobójstwo wystrzałem z re-
wolweru w okolicę serca. Wezwany le-
karz Pogotowia stwierdził zgon. Przy-
czyna narazie nie ustalona.

— Kradzież w szp. św. Jakóba. W
dniu 22 b. m. Kunigiel Ignacy, zam. przy
szpitalu św. Jakóba zameldował, iż 20
b. m. ze składnicy tegoż  szpitała na
szkodę U. S$ B. za pomocą otwarcia
drzwi dobranym kluczem skradziono 2
akumulatory i 3 żarówki łącznej warto-
ści 300 zł.

— Amałorowie wędliny. W dniu
22 b m. Mitowicz Władysław, Portowa

* Nr. 28 zameldował, iż w nocy z 21 na
22 b. m. za pomocą wyjęcia szyby w
oknie ze sklepu mieszczącego się w
tymżółomu skradziono 100 zł. gotówką
oraz wędliny łącznej wartości 500 zł.

— OQkradzenie Kapusty. W dniu
21 b. m. Połonis Stanisława, Zwierzy-
niecka 29 zameldowała, że w nocy z 20
na 21 b. m. za pomocą wyjęcia szyby
w oknie zosłala dokonana kradzież
garderoby męskiej i damskiej na sumę
510 zł. na szkodę Kapusty Antoniego,
sublokatora.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WiLNIE.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Dziš „Broadway“.
— Teatr Miejski w „Lutni“-

Dziś W. Smólskiego „Błędny bokser”.
— Szopka polityczna. Jutro w pią-

tek rozpoczyna krótkotrwałą gościnę
w Wilnie Warszawska Szopka Politycz-
na. W dniu jutrzejszym szopka ta grana
będzie dwukrotnie o godz. 7 min 15
i 9 min. 15 wiecz. Cały szereg znanych
postaci politycznych w świetnem saty-
rycznem ujęciu ukaźe się przed oczami
widza. Teksty do poszczególnych po-
staci napisali: Hemar, Lechoń, Słonim-
ski i Tuwim. Kierownictwo muzyczne
spoczywa w rękach dyr. Segietyń-
skiego.

— Recital Tamary Bay. W nie-
dzielę 27 b. m. w Teatrze w Lutni o
godz. 12 w pół. odbędzie się recital
fortepjanowy młodej utalentowanej pia-
nistki znanej z występów w Zurychu
i Berlinie Tamary Bay.

„Cudowny pierścień”. Efek-
towna baśń J. Warneckiego ukaże się
w niedzielę nadchodzącą o g. 3 m. 30
po poł. w Teatrze na Pohulance na
przedstawieniu _popołudniowem dla
dzieci i młodzieży po cenach specjalnie
zniżonych.

— Ordonówna w Wilnie. Ulubie-
nica publiczności, znakomita artystka
teatru Qui pro Quo po powrocie z za-
granicy wystąpi w Wilnie w Teatrze
Lutnia raz jeden w niedzielę 27 b. m.
o g. 8 min. 30 w. W wykonaniu boga-
tego programu bierze udział niezró-
wnany piosenkarz Karol Hanusz.

— Koncert M. Orłowa. Znakomity
pianista wirtuoz Mikołaj Orłow wystąpi
w Wilnie raz jeden w poniedziałek naj-
bliższy 28 b. m. w Teatrze Miejskim na
Pohulance.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program

Czwartek, dnia 24 kwietnia 1930 r.
„DZIEŃ POZNANIA".

8,38. Dzwony i nabożeństwo z Ka-
tedry Poznańskiej.

9,30. Muzyka poranna. (lroczysta
Akademja z okazji „Dnia radja—Po-
znańskiego*.

10,35. Hymn narodowy,
wienia.

10,51. Prezydent
znania — C. Ratajski.

10,54. J. E. Prymas Polski, ks. Kar-
dynał dr. August Hlond.

10,57. Wojewoda poznański, hr. Ro-
ger-Raczyński.

11,00. Dowódca D. O. K. VII. gen. K.
Dzierżanowski.

11,03. Rektor Uniwersytetu Poznań-
skiego J. Magn. dr. Kasznica.

11,06. Prezes Dyrekcji Poczt i Tele-
grafów w Poznaniu Wł. Kaźmierski.

11,09. Kurator Okręgu Szkolnego
Poznańskiego dr. Namyśł.

11,12. Starosta krajowy L. Begale
11,15. Prezes Syndykatu Dzienni-

karzy w Poznaniu, B. Jarochowski.
11,18. Prezes Zawodowego Związku

Literatów w Poznaniu B. Koreywo.
11,21. „O radjofonji wielkopolskiej".

wygł. Z. Kosidowski.

Przemó-

miasta stol. Po-

11,35. Henryk Wieniawski: Koncert
PaRMrad

11,47. Hymn Radjag Poznańskiego..
Audycja regjona!na.

12,03. Pieśni ludowe wielkopolskie.
12,23. Dawna poezja wielkopoiska

w recytacji Z. Noskowskiego.
12,33: „Zapomniany poeta po-

znanski“.
12,36. Poznańska muzyka podwó-

rzowa i przydrożna, Intermezzo popo-
łudniowe.

13,03. Lekki
Audycje dla dzieci.

15,00. Chwila muzyki.
15,10. „Dyližansem po Poznaniu“.
15,20. Sluchowisko „Lech“.
15,45. „Zwierzyniec Poznaūski prze-

mawia“ (reportaž z Ogrodu Zoolagicz-
nego).

koncert solistów.

gospodarcze W elkopolski.
16,30. Rolnictwo.
16,37. Przemysł i handel.
16,44. Rzemiosło.
16,51, „Hymn pracy" — pióra Emila

Zegadłowicza. Audycje popołudniowe.
17,00. Hejnał z wieży ratuszowej.
17,08. Marjan Statkowicz: Kwartet

smyczkowy.
17,27. Życie artystyczne Poznania.
17,38. Koncert kompozytorów po-

znańskich.
18,23, Genjusze

skiej. 3
* 18,38. Utwory Szopena (odegra prof.

Fr. Łukasiewicz).
19,08. Życie umysłowe Wielkopolski.

poezji wielkopol-

19,20. Kurpiński: Koncert klarne-
towy. Wieczór teatralny.

20,00. „Verbum Nobile" St. Mo-
niuszki. Audycje wieczorne.

21,20. Dzisiejsza poezja Poznańska.
21,45. Solo wiolonczelowe, w wyk.

prof. Z. Butkiewicza.
22,01. „O duszy wielkopolskiej i jej

wysłowieniu się, wypowie St. Wasy-
lewski,

16,16. Koncert na waltornji. Życie
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22,11. Konkurs słuchowiskowy z na-
grodami p. t: „Co uslyszelišcie“.

22,26. Koncert kompozytorów sło-
wiańskich.

22,50. Słuchowisko oratoryjne: „Nad
brzegami Zodjaka*, pióra Emila Zega-
dłowicza.

23,20. Współczesna muzyka polska.
23,58. Hymn narodowy, zeger z wie-

ży ratuszowej.
24,00 Muzyka taneczna.

Sport.
Wiadomości drobne.

27 b. m. o godzinie 12 w Zakrecie
odbędzie się wewnętrzny bieg na prze-
łaj „Sokola“.

Wczoraj artysta teatrów miejskich
B Karczewski będący zarazem znanym
ekkoatletą zglosił się do miejscowego
A. Z. $.—p. Karczewski w sobotą roz-
pocznie treunig razem z Sidorowiczem,
a startować będzie 3 maja w szłafecie
10 x 1 klm w ogrodzie Bernardyńskim.
Trzeba wiedzieć, że „artysta - sporto=
wiec* miał kiedyś mistrzostwo Polski
w biegach średnich, a ostatnio znajdo-
wał się w doskonalej formie.

Gniech z 3 p. sap. będący mistrzem
Polski w biegu na 400 metrów jest

czerwoną banderolą
sBAYER" w kszłołcie krzyża sg do nabycia we wszystkich

Pzy »
bólu głowy

zaziębieniu
reumałyźmie

SPIRIN-
tabletki

   
   ie znakiem

aptekach

chory i przez dłuższy okr
ZE mógł A sai

niedzielę ma się odbyč pierwsz
mecz piłki nożnej o midezóstać Sk
pomiędzy Laudą a Makabią. Mecz od-
będzie się na boisku 6 p. p. leg. (Anto-
kol). Szczegóły w afiszach.

Do Wil. Okr. Zw.
wpłynęło wczoraj pismo z Warszawy,
która zgadza się na wszeikie ak
podyktowane przez Wil. Okr. Zw. Bok.
na urządzenie spotkania Warszawa —
Wilno w Wilnie w dniu 4 maja. Przygo-
towania techniczne już zostały rozpo-
częte i mecz prawdopodobnie odbędzie
się w sali kina „Słońce* przy ul. Dą-
browskiego. z

„ W Wilnie organizuje się „Lan Te-
nis“. Pierwsze zebranie organizacyjne
odbędzie się 30 b. m. o godzinie 19 w
Ośrodku W. F. Ludwisarska 4.

Do turnieju tenisowego, który od-
będzie się 3 maja o nagrody przecho-
dnie można już składać zgloszenia

i otrzymywać wszelkie informacje na
kortach w parku im. gen. Żeligowskie-
go. W roku zeszłym nagrody został
zdobyte przez p. Piekarską A. Z.Ś.
i p. Mokrzeckiego też z A. Z. S., w tym
roku turniej odbędzie się sposobem
hendikapowym t. zn, że każdy gorszy
gfacz dostanie pewną z góry określoną
przewagę punktów. Ja Nie

Bokserskiego

 

 

Z KRAJU.
Pożar strawił całą wieś Hołynkę.

Podpalacz ujęty.

BIAŁYSTOK, 24.4 (Pat.) We
wsi Hołynka gm. Mosty pow.
Grodzieńskiego wybuchł pożar,
wskutek którego spaliło się 17 go-
spodarstw. Straty wynoszą blisko
170 tysięcy złotych. Sledztwo wy-
kazało, że pożar powstał wskutek
podłożenia ognia. Podpalaczem
okazał się niejaki Stefan Litaj,

Ujęcie szpiegów.
Onegdaj w nocy na pograni-

czu polsko-litewskiem ujęto 3 po-
dejrzanych osobników, przy któ-
rych znaleziono kompromitujący
materjał stwierdzający, iż osobni-

cy ci są wysłannikami litewskie-
go wywiadu. (d)

Przemytnictwo.
Według danych w ciągu ty-

godnia przedświątecznego organa
K. O. P. na pograniczu polsko-li-
tewskiem ujęły 17 przemytników
wraz z towarem wartości przesz-
ło 5.000 złotych.

Na przemyt głównie złożyły
się rodzynki, spirytus, krople Hof-
fmana, jedwabie i tytoń. (d)

Skarga na kierownika szko-
ły powszechnej w Oranach.

Grupa rodziców i obywateli
m. Oran zwróciła się do Redakcji
naszego pisma ze skargą na kie-

rownika szkoły powszechnej w
- Oranach p. Niziego, żądając jego

usunięcia. W skardze swej za-

opatrzonej 19-tu podpisami miesz-

kańcy Oran skarżą się na bicie

ich dzieci przez owego: nauczy-

ciela. W sprawie tej inspektor
szkolny przeprowadził dochodze-
nie lecz p. Nizio nie został jakoby

ukarany. Po śledztwie przeciwko
sobie, „p. Nizio zmienił metody

oświecania naszych dzieci i teraz

nie bije je w klasie, lecz odpro-

wadza do ustępu i tam boksuje.
Dzieci po tem boksowaniu cho-

rują po tygodniu, a jako pomoc
doraźną po pobiciu w ustępie

p. Nizio stosuje zwykły środek —
oblewanie wodą*.

Następnie petenci w skardze

swej wskazują na inne postępki
p. Nizia. Będąc sekretarzem ko-

mitetu budowy pomnika 10-lecia
Niepodległości w Oranach p, Ni-

zio pomimo przechwałek, że jest

łakoby wychowankiem (1?) J. Pit-

sudskiego „usunięty został ze sta-

nowiska za niewyliczenie się ze

100 zł., które otrzymał na celowe

wydatki związane-z budową umó-

wionego pomnika".
P. Nizio ustąpić musiał rów-

nież ze stanowiska członka gmin-

nej komisji sanitarno-porządkowej,
na skutek skargi złożonej p. Sta-

roście przez zawiadowcę stacji

kolejowej p. Bobińskiego. P. Ni-

zio pozostaje w kolizji z kodek-

sem karnym: był karany aresz-

tem miesięcznym za „znieslawie-
nie obywatela miasta Oran p. No-
sowicza Aleksandra, miał sprawę

za kradzież siatki do łowienia
ryb. Wobec tego, że działalność
p. Nizia w Oranach nie przynosi
bynajmniej zaszczytu jemu a
pożytku miejscowemu społeczeń-
stwu, podpisani za pośrednictwem
naszego pisma apelują do władz
szkolnych o odwołanie z Oran
p. Nizia.

Wędrówka międzynarodo-
wego oszusta.

Dnia 17-go kwietnia władze
łotewskie przekazały na punkcie
granicznym w Turmontach wia-
dzom polskim obywatela rumuń-
skiego  Wejszenberga w celu

który, mając zatarg na tle ma-
jatkowem z Wasilem Kulikiem,
podpalił jego zabudowania. Ogień__
dzięki wiatrowi przerzucił się na |
sąsiednie gospodarstwa, nie szczę-
dząc też zabudowań podpalacza.
Litaj został aresztowany i przeka-
zany sędziemu śledczemu.

dalszego odtransportowania do
Rumunji. Wejszenberg jest mię-
dzynarodowym oszustem. Był on
karany za popełnione przestępstwa
w Rumunji, poczem odbył karę
więzienia na Łotwie i obecnie
ma być wydany władzom rumuń-
skim celem pociągnięcia do od-
powiedzialności za inne popel-
nionewRumunii przestępstwa. (d).

Zjazd lekarzy powiatowych.
W dniach 24 i 25kwietnia ma

się odbyć w Wilejce powiatowej
doroczny zjazd lekarzy powiato-
wych z terenu województwa wi-
leńskiego. Na zjazd ten oczekiwa=
ne jest przybycie przedstawicieli
departamentu służby zdrowia
min. spraw wewn., oraz naczelni-
ków wydziałów zdrowia z wo-
jewództw sąsiednich. Na zjeździe
złożą sprawozdania lekarze po-
wiatowi z ich działalności na te-
renie powiatów, oraz wygłoszo-
ny zostanie szereg referatów z
dziedziny zdrowotności publicznej.

Po pociechę religijną
do Polski.

Z pogranicza donoszą, iż w
Wielką Sobotę w kilku punktach
granicznych (Wilejka, wieniec,
Stołpce, Dzisna i t. d.) usiłowało
przedostać się na teren polski
kilkanaście grup włościan, celem
wysłuchania rezurekcji w kościo-
łach. Mimo czujnego strzeżenia
granic przez straże sowieckie,
około 50 osób obojga płci zdo-
łało przybyć na teren polski.

Litwini usuwają się od przy-
jęcia p. Prezydenta.
Qnegdaj w Swięcianach od-

było się zebranie komitetu oby-

watelskiego dla przyjęcia Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej. Na
zebranie to przybyli przedstawi-
ciele wszystkich narodowości za-
mieszkałych na terenie powiatu
Swięciańskiego oprócz Litwinów,
którzy usunęli się od udziału w
uroczystościach przyjęcia Pana
Prezydenta w pow. Święciańskim.
Wydano nawet polecenie mło-
dzieży gimnazjalnej i nauczycie-
lom, by nie brali żadnego udzia-
łu w przygotowaniach. (d)

Podburzająca mowa nau-
czyciela-litwina.

Onegdaj w Gawejkaniach gm.
daugieliskiej pow. Swiecianskiego
odbylo się zebranie T-wa šw. Ka-
zimierza, na którem nauczyciel
litewski Justyn Grzybowski ze
wsi Połasze wygłosił odczyt o
W. Ks. Witoldzie, przyczem na-
woływał by wszyscy litwini za-
mieszkali w Polsce byli tak gor-
liwymi patrjotami jak sam Wi-
told, to Wilno niewątpliwie było-
by litewskie. (d)

Sędziwy aikoholik.
W dniu 14 b. m. Sznip Jerzy,

mieszkaniec wsi Stecki, gm. ra-
kowskiej zameldował, iż 13 b. m.
ojciec jego Sznip Adam, lat 93
udał się do wsi Puhacze do swe-
go syna Sznipa Józefa, gdzie wy-
pił nadmierną ilość alkoholu i
wracając z powrotem do domu
zmarł. Zmarły był alkoholikiem.

X

 



Ruch wydawniczy.
Srokowski Stanisław. Jeziora

i moczary Prus Wschodnich.
Warszawa 1930. Wojskowy Insty-
tut Naukowo-Wydawniczy. Zarów-
no nauka jak i oświecony ogół
polski z dużą obojętnością odno-
szą się do Prus Wschodnich,
ongiś tak ludnie przez Polaków
zamieszkałych. Ten stan rzeczy
wydał już, jak wiadomo, na prze-
strzeni ostatniego wieku skutki

niku geograficznym. A przecież
Prusy Wschodnie, jako przedmiot
poznania geograficznego, stano-
wią zagadnienie nadzwyczaj do-
niosłe i pociągające, zwłaszcza
zaś hydrografja tego kraju, której
nieznajomość niejednego już wo-
dza przyprawiła o klęskę. Z praw-
dziwem więc uznaniem należy
powitać wydaną przez Wojskowy

wolił się wyzyskaniem całokształtu
dostępnej literatury naukowej,
zwłaszcza niemieckiej, lecz po-
szedł dalej; w okresie swego po-
bytu w Prusiech Wschodnich,
jako konsul generalny w Królew-
cu, przeprowadził samodzielnie
należyte prace badawcze na
miejscu. Donioslość gruntownej
i źródłowej pracy p. Srokowskie-

być bardzo pożyteczne, jak zno-
wu jego nieznajomość sprowa-
dzić następstwa wręcz fatalne".

W. Kalinka „Na Golgotę”. Z
pomiędzy dzieł ascetycznych na
temat Męki Chrystusa Pana, pis-
ma X. W. Kalinki wyróżniają się
zaszczytnie głębią myśli i uczu-
cia to też z zadowoleniem przy-
jąć należy wiadomość o ukazaniu
się nowego nakładu książki „Na
Golgotę" tego autora, staraniem
Kat. Tow. Wydawniczego „Kroni-
ka Rodzinna*.

pm

Pan na krzyżu — oto poszczegól-
ne punkty tych podniosłych roz-
ważań.

„Na Golgotę" wyszło w trze-
ciem już wydaniu, co najlepiej
świadczy o wartości dzieła i uzna-
niu, jakie znajduje wśród społe-
czeństwa.

EFIRK

GIEŁDA
WARSZAWA, 23.JV. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88'/,—8,90* ,—8,86* ,.
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Papiery procentowe:

 

  

Pożyczka inwestycyjna 121,25, 6„2
dolarowa 78,50, 7"), stabilizacyjna 87,75, |
8 L. Z. B.G. K. i B. R., obl. B. G. K.
94, te same 7*/, 83,25, 49, ziemskie 44,25,
41,0/, ziemskie 54,50 — 54,25, 70„ ziem-
skie dolarowe 75, 59%/, warszawskie 58,25,
8', warszawskie 76,50, 8% Kalisza 67—
66,75, 10%, Lublina 81,25, 10', Radomia
81,50, 10/ Siedlec 79,25.

Akcje:

Bank Dysk. 117, Polski 172,50 —
175,50, Siła i Swiatło 102, Cukier 30,50,
Firley 36, Liłpop 25,50, Modrzejów 9,75
—9,60, Ostrowiec s. B. 69, Starachowi-
ce 19,50.wręcz opłakane, przyczyniające

się niemało do kurczenia się ży:
wioiu polskiego w. tej krainie.
Literatura nasza tycząca się tego
przedmiotu ogranicza się do nie-
licznych prac, dziś już przestarza-
łych, jak np. studja ojca ge-
ografji polskiej. Wincentego Pola
, artykuły zamieszczone w słow-

nej.

gom naukowym.

Jest to właściwie w litera-
turze naszej pierwsze dzieło tego
rodzaju, czyniące zadość

Instytut Naukowo - Wydawniczy go nie ogranicza się bynajmniej
pracę p. S. Srokowskiego, po- do jej znaczenia ściśle naukowe-
święconą joziorem i moczarom go. Jak słusznie stwierdza sam
wschodnio-pruskim, praca ta bo- autor w przedmowie odniosą z
wiem, przełamując obojętność niej korzyść „ci wszyscy, którzy
świata naukowego w tej dziedzi- zdają sobie sprawę, czem dla
nie, stanowi pierwszorzędny na- Ojczyzny naszej jest  zawie-
bytek polskiej wiedzy geograficz- szona nad Polską a stanowiąca

integralną część Rzeszy Niemiec-
kiej, niedostępna dla nas pro-
wincja wschodnio-pruska. Pozna-
nie tego rozległego obszaru może

wymo-
Autor nie zado-

„Na Golgotę“ zawiera nastę-
pujące rozdziały, Męka Pańska
szkołą cierpienia — Chrystus Pan
w Ogrójcu—przed Kaifaszem—w
pałacu Heroda—w pretorjum Pi-
łata—biczowanie—korona ciernio-
wa, Szymon Cyrenejczyk — nie-
wiasty jerozolimskie — Chrystus

Belgja 124,52—124,83—124,21.
Holandja 359—359.90—358,10.
Londyn 43,36' ,—43,47—43,25' ,.
Paryż 35—35,09—34,9!.
Praga 26,43—26,49—26,37.
Nowy York 8,921—8,941—3,901. į
Szwajcarja 172,90—173,33—172,47. i
Wiedeń 125,70—126,01-—125,39. Ž
Włochy 46,77'1,—46,89—46,66.
Berlin w obr. pryw. 212,86.

 

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc MAJ.

  

Renć Pujol. 23)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Nie odnosiło to żadnego skutku, co gorsza
i Vallć i jego przyjaciel rozpowiadali na wszystkie
strony te rzeczy, które chciałem utrzymać w ta-
jemnicy. Spróbowałem więc mocniejszych sposo-
bów, chcąc odstraszyć ich przedewszystkiem od
ruin zamku, do których, wciąż łazili. Urządzilem
na nich cały atak rewolwerowy, strzelając oczy-
wiście w powietrze, czego oni nie mogli się do-
myślać, ale cóż?.. Zdążyli przedtem odkryć moje
przewody telefoniczne i musiałem wsżystko znisz-
czyć. W dodatku, kiedyście wyrazili tak gwałtowną
chęć przeszukania lochów, znajdował się w nich
właśnie Ducasse i, ponieważ miał zamknięty od-
wrót, musiał obezwładnić Chapotarda, by móc
zwiać.

Chapotard, dowiedziawszy się nareszcie, kto
był jego napastnikiem, aż podskoczył na krześle.

— Czy pan był wtedy sam, panie Ducasse?
. Nikt panu nie pomagał?

— To dlatego, że mnie pan zaszedł z tyłu,
szanse były nierówne... W przeciwnym wypadku
niewiadomo jeszcze, jakby się to skończyło...

Ducasse uśmiechnął się lekko.
— Być może... Miałem bardzo mało czasu

i musiałem działać jak najszybciej. Zresztą nie po-
szło mi to wcale łatwo, jest pan nielada siłaczem,
panie Chapotard.

Ostatnie zdanie pocieszyło nieco Chapotarda,
gdyż był niesłychanie dumny ze swojej siły.

— Wszystko zaczęło się psuć — podjął znów
swoje opowiadanie Rennefert—gdy zwłoki źabitego
szpiega zostały odkryte w lochach.. Na dobitek
wszystkich niepowodzeń, ten nieszczęsny idjota
Sempć znajduje linję telefoniczną włączoną do
sieci, moją własną linję... Cóż miałem robić? Za-
<ząłem sam udawać idjotę i poszło mi to widać
wcale dobrze, skoro policja nie powzięła żadnych
podejrzeń.

— Przyznam się panu, że przez jakiś czas
miałem pana na oku i nawet roztoczyłem delikatną
opiekę nad jego korespondencją. Ale wszystko wy-
glądało tak niewinnie, że bardzo szybko zrezygno-
wałem ze śledzenia pana.

— Co do mnie — rzekł Rennefert — nie prze-
stawałem czuwać nad kapitanem, wokoło którego
wytworzyła się cisza i pustka. Nie wróżyłem sobie
jednak z tej ciszy nic dobrogo, używając ją raczej
za zapowiedź burzy.

Rennefert uśmiechnął się nagle, jakby sobie
przypomniał coś zabawnego.

— Muszę panom opowiedzieć pewien kawał,
jaki zrobiłem naszym Paryżanom.

— To było dobre — roześmiała
rzata.

się Małgo-

— Co pan im takiego zrobił? — zainteresował
się Thóvćnin.

— Przerobilem radjoaparat inżyniera bez jego
wiedzy naturalnie. Pewnego dnia, gdy po śniadaniu
siedzieliśmy w salonie przy kawie, usłyszeliśmy
krótkie ostrzeżenie, nadane alfabetem Morse'a.

— Ach, już wiem! „wynoście się stąd!" przy-
pomniał Chapotard.

— Właśnie, właśnie...
— A więc ten komunikat nie był nadany z sa-

molotu?
— Stacja nadawcza znajdowała się znacznie

bliżej, bo w kuchni Ducasse wystukiwał tę propo-
zycję w blaszane pudełko włączone do aparatu od-
biorczego. Kosztowało nas to parę dni pracy, ale
ich nie żałowałem.

— Skądże się
czasie aeroplan?

—Prosty zbieg okoliczności.
— Więc ten samolot nie mia! nic wspólnego

z całą sprawą?
— | tak, i nie... Nie mogę dziś powiedzieć pa-
dlaczego aeroplany wojskowe mają rozkaz

szybowania nad naszą okolicą. Latają codziennie,
nawet dzisiaj widzieliście sami aeroplan, który lą-
dował na łące skutkiem defektu w motorze. Otóż,
nie wiedziałem doprawdy, jak mam postępować

jednak wziął 'w tym samym

nom,

z moimi Paryżanami, aby ich przekonać o konie-
czności wyjazdu z Lacave; nareszcie sztylet, wbity
w poduszkę, dał pożądany rezultat i wystraszył ich
nie na żarty. Wyjechali szczęśliwie i teraz, skoro
mi już nie przeszkadzają, uważam, że byli wszyscy
bardzo sympatyczni.

— To prawda — potwierdziła Małgorzata. —
Wyjeżdżając, obdarzyli mnie królewskim napiw-
kiem.

— Zapraszali mnie bardzo do siebie — podjął
Rennefert — i kto wie, czy ich nie odwiedzę przy
sposobności. Sempć będzie miał doskonały temat
do powieści, gdy mu wszystko opowiem.

Thėvėnin nie nasycił dotychczas swojej cieka-
wości.

— A cyganie, co to za jedni?
— Pozwoli pan, że zachowam na ten temat

dyskrecję...
— Szpiedzy — mruknął Chapotard.
— Wie pan lepiej odemnie, gdyż jeżeli chcę

być dyskretny, to tylko dlatego, że sam nic nie
wiem, poza tem z Paryża dostałem rozkaz areszto-
wania ich... Miałem nadzieję, że wyśpiewają mi coś,
gdy ich złapię w ręce, ale...

— Takbym chciał naprawić swój błąd... —
rzekł skonfundowany Thevćnin.

— Niech się pan już tem nie przejmuje, dro-
gi panie, stało się, i niema o czem mówić. Moja
misja jest już skończona i pojutrze wyjeżdżam.

(D“-€- 12

 

Małgorzata spuściła skromnie oczy, skubiąc
brzeg fartuszka.

— Tak, proszę pana, byłam sama.

BIL ANS SUROWY
WILEŃSKIEGO PRYWATNERO BANKU HANDLOWEGO SP. AKC.

ZOOOTTOWTA

 

 

  

 

    

   

   

AKTYWA Na dzień 31 marca 1930 r.

Kasa i sumy do dyspozycji Kapitały własne
8 gotowizna w kasie 219,817,6. a) zakładowy
b) pozostałość w B-ku Polskim P. K. O. b) zapasowy

i B-ku Gosp. Kraj. 182,998,2 402,815,92] | Wkłady
Waluty zagraniczne - 160,833,85| a) terminowe
Papiery wartošciowe wlasne: b) a vista

a) pożyczki państwowe 10,128,21 Rachunki bieżące (Salda kredytowe) otwartego
b) papiery hipoteczne 358,457,03] kredytu
<) akcje __29.399,17]  457,984,41]| Zobowiązania inkasowe

Banki krajowe - 278,124,54]] Redyskonto weksli
Banki zagraniczne — 267,466,25]| Banki krajowe
Weksle zdyskontowane — 5,115,530,01]] Banki zagraniczne
Weksle protestowane = 84,948,40] | Różne rachunki

Procenty, prowizje i różne
Rachunki bieżące (Salda debetowe) otwartego Oddziały

kredytu
a) zabezpieczone 4,190,551,9:
b) nlezabezpieczone 513,516,72] 4,704,068,70]

Pożyczki terminowe - 282,581,99)
Nieruchomości — 653,000,—|
Róźne rachunki - 271,913,04
Koszty, różnice kursowe i t. d. —- 193,040,21

Oddzialy - 715,375,83)
Suma bilansowa 13,587,683,1 Suma bilansowa

Udzielone gwarancje = 86,755,—|| Zobowiąz. z tyt. udziel. gwar.
Inkaso - 2,349,029,34] | Różni za inkaso

Razem 16,023,467,4: Razem   
  

Od dnia 20 do 24 kwietnia
| 1930 roku włacznie będzieMiejski Kinematograf „Moja najdroższa”

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
wyświetlany film:

 
m. 30 Początek seansów od godziny 4.

Następny program: „SZECHEREZADA*.

  

POWTÓRZENIE PREMJERA!_ Tryumfalny przebój wszechświatowy!
ło Spiewno - Dźwiękowe o ŚPIEWAJĄCY BLAZENktórem mówi cały świat

PIERWSZY DŹWIĘKO-
WY KINO-TEATR

Parter od 2 zł.
Balkon 1 zł. 56 groszy.

widzieliście!

nięcia natłoku uprasza się Sz
godz. 4,6, 8 i 10 w. Honorowe bilety nieważne. Parter od 2 zł. Balkon

 

DŹWIĘKOWE KINO
«KHOLLYWO9D»

MICKIEWICZA 36 22
Aparaty amerykańskiej świa-

towej sławy „Pacent“ o godzinie 4, 6, 8.i 10,25.

  

  

PASYWA Z Ą a >

2500,000,— = WYLECZY NAJLEPIEJ, NAJSKUTECZNIEJ =
2 92,976,52) 2,592,976,52 == choroby reumatyczne, artretyczne, przymiot i jego następstwa, |

- = choroby skórne, zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenie =

4,495,579,3 = NAJSILNIEJSZE/W EUROPIE WODY SIARCZANO-SŁONE =
2,289,703,74] 6,785,283,09 == s i PIERWSZORZĘONE KĄPIELE MUŁOWE 5498—2 ==

= SEZONY OD 1 MAJA DO 30 WRZEŚNIA =
5 253,908,03 =Z Poczta i telegraf SOLEC-ZDRÓJ. =
m RZ = MANII i KLIN w (ił chwili na i anie odwrotnie. LŽ

z 40.2549 TADA 6 WAWY PAADOOOOOAAATAAAOORAWA”
— 10,330,66 2

571,667,75 ,
a 1202. > KUPNO- d

— |. talia Faryka Nanedai Vieri 2ALCYTSKA TADIJNA NARZĘDZI wIETINICZYCH pzez
: uprzęże i konie do

PER MAĆ NOM į LANOWICJ |

go 5, tel. 1301. _1991—0

,
ZGUBY

-——— S-KA z 0. p.
86,755,— WSTRYJU. Zs: książkę wojsko-

TEZ| Filja w Borysławiu. Biuro we Lwowie.|) 1897 wyd. prezPKU
—- Wilno - Miasto na imię 

komedjo-dramat współczesny
aktów 10. W rolach głównych:
MARY PICKFORD i CHARLES

ROGERS. Smiech, łzy, uciecha, napięcie! Wzrusza, bawi, czaruje, upaja! Kasa czynna od godziny 3

Pierwsze Prawdziwe Rawelacyjne Arcydzie-
W roli tytuł. Niezrównany Mistrz pieśni,
bożyszcze tłumów wszechśw. sławy AL.

JOLSON.ze swym partnerem wzruszającem SŁONECZKIEM (SONNY BOY). Olśni was film, jakiego dotychczas nie
NAD PROGRAM: Rewelacyjny dodatek Spiewno-Dźwiękowy wytw. Warner Bros, New-York: Orkie-

stra symfoniczna skład. się ze 120 osób. NIESPODZIANKA: Iwan Mozżuchin w Warszawiel
jęcie, Mozżuchin w otoczeniu J. Smosarskiej, Z. Batyckiej i innych gwiazd. W „Moulin Rouge" i t. d. W celu uni-

Publiczność o wcześniejsze nabywanie biletów i przybycie na początki seansów o

CENY ZNIŻONE: PARTER od 1 zł. 20 gr. DZIŚ drugi 100 procentowy śpiewno-mówiony wszechświatowej sławy film

BROADWAY-MELODY (Trubadurzy New-Jorku) Popularna operetka
Niebywały przepych wystawy, wspaniały balet, dużo atrakcji wzrokowych i słuchowych, niewidziane dotąd sceny
w kolorach naturalnych. W rolach głównych ANITA PAGE, BESSIE LOVE i CHARLES KING NAD PROGRAM
słynny śpiewak GEORGE DEWEY z Waszyngtonu wykona popularną piosenkę SONNY BOY. Początek seansów

TAITNTLTSTRAKAI GST TABATE

 

 

Narzedzia

nianych i transportowych.

Entuzjastyczne przy

  
1 zł. 50 gr.

pującym
1) Zagajenie.
2) Wybór Prezydjum i Sekretarzy.

i przybory wiertnicze
do płytkich i giębokich wierceń.

Wszelkie wyroby kute i lane
rolnego, drzewnego, młynarskiego, salin, rafinerji nafty.

Wały wykorbione «o siników.

Windywyciągowe dla celów budowlanych, kopal-

Przeprowadza wiercenia akordowe za wodą,
ropą naft. et ct. 3

Zarząd Wileńskiego Okręgu Pol-
skiego Czerwonego Krzyża

Niniejszem zawiadamia swoich członków honoro-,, ž J a
wych, dožywotnich i Tzeczywistych, že roczne Wilna podaje do wiadomošci,
zwyczajne Walne Zgromadzenie Čzlonkėw Wilen-
skiego Okręgu—Oddziału P.C.K. odbędzie się dnia
27 kwietnia 1930 r. o godzinie 1-ej w południe w
Sali Związku Kresowego, Zawalna 1, przy nastę*

porządku dziennym:

  
dla prze-
mysłu

  
—20

    
   
     

  
   

2-V-1930 r. o godz. 10-ej rano w
Kasy Chorych przy ul. Dominikańskiej 15
odbędzie się sprzedaż z licytacji
nej różnych sprzętów domowych (krzesła,

Raczkowskiego Czesława
zamieszk. ul. Poleska 11
unieważnia się.

=
Zawile pytanie.

— Tatusiu, czy tygry-
sy idą do nieba.
— Nile, moje dziecko.
— Tatusiu, a czy cio-

cia pójdzie do nieba.
Naturalnie, moje

dziecko.
— A gdyby przypad-

kiem tygrys zjadł ciotkę?

———-
LICYTACJA.

Komisarz Rządowy Kasy Chorych m.
że dn.
lokalu

ublicz-

foteliki, biurko, etażerki, instrument mu-
zyczny, przyrząd do golenia i t. p.) .

Bliższe szczegóły, dotyczące licytacji
można otrzymać w Wydziale Egzekucyj-

KINO- | DZIŚ! Film, który wywiera Arcydzieło pełne czaru, uduchowionej miłości i poświęcenia. W rolach 3) Sprawozdanie Prezesa Zarządu za 1929TEATR «L U X>| kolosalne wrażenie ANIOŁ ULICY głównych JANET GAYNOR i CHARLES FARRELE. Film ten na długo rok. sa z
uł. Mickiewicza Nr. 11.| pozostanie w pamięci zachwyconego widza. Początek o godz. 4-ej. Ceny od 40 gr. 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5) Plan prac i preliminarz wpływów i wy-
datków na 1930 rok.

 

POLSKIE WANDA” |

UL. WIELKA 30.Tel. 14—81.

ŠWIATOWID
Mickiewicza 9.

 

KINO-
TEATR Dumasa

 

 

KULTURALNO-OŚWIATOWY DZ Śl

"ox „SPORT|TEATR

Wilno, Wielka Ne 36.

|In ma teton let
otrzymaliśmy materjały garniturowe, kostjumo-
we, płaszczowe męskie i damskie.—Markizety,
jedwabie, muśliny wełniane, artykuły bieliźniane| ;

o I. BMI, Wielka 27.
Swędzenie ciała Orez wszelklego rodzaju wy

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _x-
(z Kogutkiemw.)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tzk u dorosłych jak
1 u dzieci. R. M. Sp: W. Nr. 5338.

Przesławny,

TAN
 

 

   
   

kuchnią,
 

 

 

DZIŚ! Najwspanialsze arcydzieło p/g
powieści HR. LWA TOŁSTAJĄ

 

DZIŚ! Wspaniały epos fiłmowy pg powieści
„TRZEJ MUSZKIETOROWIE" p. t.

niezrównany ADOLPHE MENJOU i znakomita BARBARA LA MARR. 10.000 niesłychanych przygód. Miljon niespo- —

 

ukochany
przez najszersze warstwy widzów

la Wypożyczenie
500—1000 zł. dam stałą
posadę. Oferty do Adm.
Dzien. Wil. dla „Jawon*.

MIŁOŚĆ KOZAKA

66 w rol.„12 DJAMENTÓ
dzianek. Dla młodzieży dozwolone.

we wspaniałym
filmieHoot Gibson

grywa arkiestra mandolinistów.

Poszukuję
spólnika-czkę z udziałem
w pracy do pierwszo-
rzędnej OOO re-
stauracji, interes duży,
solidny, własna koncesja
Swietna egzystencja za-
pewniona. Wymagany ka-
pitał 15 tysięcy z tego
część może być weksla-
mi. Zgłoszenia osobiste.

kw. Hotel Georga pokój 11
9—10 rano i 3—4 pp.

2617

Mieszkania
i pokoje

Pokój duży,

 

ciepły, umeblowany, z
używalnością * łazienki,
może być z utrzymaniem
dla samotnych. Portowa
23 m. 24. Oglądać od
11—6-ej.

Mieszkanie
natychmiast do wynaję-
cia z 4 pok. ze wszel-
kiemi wygodami nowo-
czesnemi. Zapyt. Wileń-
ska 17 m. 9. 2620—1

 

0
D sprzedania domy
0 i folwark. Do

wiedzieć się Słomianka
17 właściciel domu od
7—10 rano i 4—8 p.p.

    

 

(KOZACY) Monumentalny epokowy dramat w 12
akt. W rol gł JOHN GILBERT i RENEE ADOREE.

Uwagal podczas seansów pełny komplet ORKIESTRY BAŁAŁAJEK I MANDOLIN. 7

 

sta šwiasa DOUGLASFAIRBANKS

 

„STUDENT z MON-
46w 7 aktach PRODUKCJA 1930 r. WIELKA NOWOŚĆ. Nad program: „W OBRONIE CZU-

PRYN'', komedja sportowa w 2-ch aktach. Od godz. 6-tej wiecz. w soboty, niedzie'e i święta przy-

4 Sprawy
majątkowe

"Za 1.100 dol.
j sprzedamy dom mu-
rowany o 1 mieszka-

| niu 3 pokojowem z
z ogrodem

owocowym, ziemi 385
sąż.

Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05.

 

 

członkowskiej.
przy wejściu.
2614

gł. najgenjalniejszy arty-

6) Wybór Członków Komitetu Okręgowego
na miejsce ustępujących statutowo.

Wolne wnioski.
Wstęp na Zebranie za okazaniem karty

Opłatę członkowską można uiścić

ZARZĄD.
 

=——EL—

Amerykanie w Europie.

nistr. pod
dzialny“.

„Tutaj widzicie pań-
stwo zamek  średnio-
wieczny”...

„Well, dla jakiego fil-

mu to zbudowano?" towa 28.
 

„Mój panie, ten za-

mek pochodzi z roku

14231“

„Co, to tutaj w owym

czasie były juž kina?“

Nunes:|]Bea

Gorodwi

bne na „wyjazd.

szenia pod

Wil.

   
potrzebny pracownik—

pracowniczka biuros
wy od zaraz, z kaucją
od zł. 2,060 — g
Oferty składać w Admi-

„odpowie-

 

Potrzebny

do biura chłopiec na po-
sylki. Zgłaszać slę Z ro-
dzicami, od godz. 10—12
do Biura „Interpol“ Por-

i bufetowa-
kasjerka do restau-

racji natychmiast potrze-

wymagana.Spieszne zglo-
„Odpowie-

dzialny“ do Adm. Dzien.

  

Wydswca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, Drukarnie „Dziennika Wileńskiego”, ul. Mostowa 1.

Chcesz otrzymać

posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiegs, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

 

c= z dobrej ro=
dziny potrzebny do

sklepu S$. Bielińskiego,

Zarzecze 7. Zgłaszać się
z rekomendacją. 2000-0

 

nym Kasy Chorych
leny 4) codziennie o

ra. Wilna (ul. Magda-
d godz. 9—3 po płd.

 

Komisarz
6253—0 o (Inż. Kazimierz Hertel).

BLT AKSA== ———
Uwaga na czasie.

Szef (do stenotypistki):
Czy ma pani dzisiaj wie-
czór wolny?
Ona (z ożywieniem):

Aż do samego rana, pa-
nie szefie!

Szef: No, to proszę,
się porządnie wyspaći
przyjść choć raz punkt-
ualnie do biura.

= =

Przewidujący.

— Czy poszłabyś do
teatru w swym starym
płaszczu?

— Nigdy w życiu: w
tym płaszczu już nigdzie
nie mogę się pokazać.

— Widzisz ja zaraz
tak sądziłem i dlatego
kupiłem tylko jeden bilet.

DEBZEZ=ZEZEŻEZI

DRUKARNIA I [INTROLIGATORNIA

„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, u!, Mostowa i. Tel. Nr. J%-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
i INTROLIGATORSTWA

 

WCHODZĄCE

m
Reduktor odpowiedzialny KAZIMIERZ HAŁABURDĄ,

 

 

 


