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Rex ortodoxus 
Ostatni wiek ofensywy pol- 

skiej polityki. 

Marsz. Piłsudski mówi o „wsty- 

dliwych zakątkach bistorji*. Powiedz: 

my, że w dziejach są także „centra 

nerwowe historji”. Centra nerwowe, 

które szarpią i bolą. gdy się je poru- 

szy, gdy się o nich. wspomni. Dla 
Rosjan takim „centrem nerwowym 

historji" jest dzień abdykacji Mikoła 

ja Il, kiedy to w wagonie restauracyj: 

nym naprzeciw Cesarza siedzieli nie- 
ogoleni, brudni Guczkow i Szulgin i 

tłumaczyli mu potrzebę ustąpienia, 

a Cesarz patrzył na nich tak jak zwy- 
kle szklistem spojrzeniem  liljowych 

Oczu, gdzie wyraz uprzejmości zaże- 

nowanej łączył się z wyrazem mistycz- 

nego strachu, łączył się z błyskami 
szaleńczego uporu. Wtedy dla Rosji 
biły na strasznym zegarze godziny 

przewrotu, godziny przełomu, godziny 

graniczne dnia i nocy. Dla Polaka 

takim dramatycznym skurczem historji 

„ są dzieje XVII wieku. Jest analogja 
% pomiędzy temi dwoma niewspółmier- 

nemi pojęciami historycznemi. Dla 
Rosji abdykacja ostatniego Cesarza, 
dla Polski XVII wiek. : 

W pierwszych dniach rewolucji ro- 
syjskiej monarchji już niema, już 
umarła, lecz jeszcze w pokoju stoi jej 
trumna, jeszcze się wszystko dzieje 
naokoło trumny tego nieboszczyka. 
Jeszcze jego wrażenie, jego wspomnie- 
nie ciąży nad obecnymi. W XVII wie- 
ku moc Polski już nie istnieje. Budo- 
wana przez dwie dynastje moc ta 
padła pod ciosami doktryny republi- 

kańskiej. Ale przez cały fwiek XVII 
żyje jeszcze wspomnienie tej mocy 

Polski, żyje jeszcze psychika wielko- 
mocarstwowa, aż się rozpadnie, roż- 

/ , lezie, za panowania Augusta Il. Wiek 
XVII, a więc ostatnie sto lat życia 
dawnej Polski, gdy polityka polska 
była w ofensywie. Potem przyjdzie 
wiek XVIII defensywa polskiego pań- 
stwa, i wiek XIX -deiensywa polskiego: 
już nie państwa, lecz tylko narodu, 
zgromadzonego koło wyblakłej idei 

polskiego państwa. Aż wreszcie Pił- 

sudski po raz pierwszy od tylu lat 
znów zaimprowizuje ofensywę polskie- 

go państwa, zaów w Dnieprze napoi 
konie swojego wojska. —- 3 

Dwie koncepcje polskiej polityki 
„posiada ten dramatyczny dla nas wiek 
XVII, ostatni wiek polskiej ofensywy 
politycznej. Koncepcja pierwsza to 

„ Zygmunt III — Żółkiewski, koncepcja 
druga to Władysław IV — Ossoliński. 

>Obie koncepcje szły w kierunku roz- 
" walenia jedności rosyjskiej wielko i ma- 

ło Rosji. Ukraińska koncepcja Włady- 
sława załamała się o tępy opór 6w- 
czesnej endecji. Po Władysławie IV 
pozostały tylko plany, projekty, kon- 

cepcje, które później, znacznie później, 
zrealizował Aleksander Il. Oswobo- 
dzenie południowej słowiańszczyzny 
toż to plan skradziony Ossolińskiemu 
z XVII wieku przez Katarzynę II, 
przez Romanowych XIX w. Polska, 
Ukraina, Bałkan — szeroko dla lotu 
zrywał Skrzydła orzeł Władysława 
IV-ego. 

Wszelkie możliwe koncepcje ukraiń- 
skiej polityki wyczerpało panowanie 
dwuch ostatnich Wazów. Umowa Pe- 
rejasławska—rosyjsko-ukraińskie roz- 
wiązanie, ugoda Hadziacka — polsko- 
ukraińskie rozwiązanie, pokój Andru- 
szowski — rosyjsko-polskie rozwiąza- 
nie kwestji ukraińskiej, dzisiejsza kon- 
cepcja p. Stanisława Grabskiego. 

Ale zapominamy często, że nietyl- 
ko przez Ukrainę rozbijała . Polska 
groźne, straszne dla swojej niepodleg- 
łości widmo mielikoj i małoj Rusi 
samodzi:rżawja. Na początku XVII 
w. gdy Żółkiewski tworzył secundo 
geniturę tronu polskiego w Moskwie 
—Polska przystępowała do. tego za- 
dania od tamtej, wielko-rosyjskiej stro- 
ny. Znamy w dziejach polskich _nie- 
tylko ofensywę na Kijów, lecz i ofen- 
Sywę na Moskwę. Z 

Historycy są zgodni, że plan ŻÓł- 
kiewskiego nie udał się, gdyż prze- 
Szkodziła temu krótkowzroczna poli- 
tyka Zygmunta Ill. Względy dyna- 
styczne ustępowały u tego, jednego z 
najgorszych naszych królów, wzglę- 
dem czysto osobistym. Względy pań- 
stwowe względem wyznaniowym. Do 
tego drugiego sądu historyków wnieś- 

my swoją poprawkę. Nie polityka wy” 
znaniowa przezwyciężyła u Zygmunta 
III względy państwowe, lecz krótko- 
wzroczna polityka wyznaniowa Zyg- 
munta III zniweczyła te korzyści, któ- 
re z wykonania planów Żółkiewskie- 

‚ в0 osiągnęłoby nietylko państwo .pol- 
Sko-litewskie, lecz i kościół rzymski. 

Zygmunt III przegrał sprawę, gdyż 
Obudził podejrzenie, że chce być prze- 
Śladowcą cerkwi prawosławnej. у А z 

czyjej strony rozległa się później naj- 
ostrzejsza krytyka Zygmunta |Ill-go? 

ECHA STOLICY 

Posiedzenie Rady Ministrów 
WARSZAWA, 13,4. Pat. Dziś o 

godz. 5 po poł. odbyło się pod prze- 
wodnictwem ministra spraw wewnęrz- 
nych Składkowskiego, zastępcy prem- 
jera Bartla, posiedzenie Rady Minist- 
rów, na którem załatwiono kilka 
spraw bieżących. 

Premjer Barfel wraca do zdrowia 

W stanie zdrowia p. premjera Bartla 
nastąpiła znaczną poprawa. Prawdopodob- 
nie azisiaj p. premjer obejmie urzędowanie. 

Sprawa b. ministra Czechowicza. 
Prezes Trybunału stanu .p. Supiński 

wyznaczył pierwsze posiedzenie Trybunału 
stanu dla sprawy b. min. Czechowicza ną 
nadchodzący piątek. Na posiedzeniu tem 
nastąpi zaprzysiężenie członków trybunału. 
poczem rozpocznie się śledztwo pierwiast- 
kowe. Jak ;wiadomo obrady trybunału są 
jawne. Oubywać się one będą piawdopo- 
dobaie w wielkiej sali Sądu apelacyjnego. 

Lista awansów oficerskich. 

W środę po południu ukazał się 
dziennik personalny Min. Spraw. Woj. 
zawierający listę awansów kapitanów 
na majorów i poruczników na kapita- 

ułszczona ryczałtem, 
Redakcja rękopisów nieząamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzgiędria zastrzeżeź s0 do rozmieszozania ogłoszeń, 
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reszty na Litwie Kowieńskiej 
Kurjer. Pleczkajtisa aresztowany. 

KOWNO. 3.4. (PAT). Elta donosi 
Wczoraj w Kownie przyłapany został 

kurjer emigrantów politycznych, kie- 

rowanych przez Pleczkajtisa, który to 

kurjer potajemnie przybył do Kowna z 

korespondencją, pochodzącą od dzien- 

nika emigranckiego „Pirmin*. — Коге- 

spondencja adresowana była głównie 

do miejscowych socjaldemokratów. 

Agenci policji kryminalnej areszto- 

wali kurjera w chwili gdy znajdował się 
u kierownika socjaldemokratów Galini- 

sa. Znaleziona u kurj era koresponden- 

cja dała podstawę do dalszych aresz- 

towań. Między innemi aresztowany Z0- 

stat redaktor pisma „Socjademocratas“ 

Kairis. W redakcji tego pisma znale- 
ziono wielką ilość egzemplarzy „Pirmi- 

na“. Aresztowano też przywódcę so- 

cjaldemokratów Bilinisa, który przy- 

był do mieszkania Galinisa w chwili, 

gdy znajdował się tam aresztowany póź 
niej kurjer Pleczkajtisa. 

nów. Lista obejmuje awanse na majo- 
rów 65 kapitanów piechoty, 24 kawale- 
rji, i 13 artylerji, oraz ponad 100 awan- 
sów poruczników na kapitanów piecho- 
ty, kawalerji, artylerji, saperów i ma- 
rynarki. 

Lista awansów oficerów wyższych 
rang ukaże się już w grudniu rb. Awan- 
se podporczników na poruczników na- 
stępują, jak wiadomo, automatycznie, 
po dwóch latach służby w randze pod- 
porucznika. 

Listy gończe za wydanymi 
przez Sejm posłami. 

Władze sądowe ustaliły, że wszys- 
cy wydani ostatnio przez Sejm posło- 
wie nie znajdują się już w Polsce, Po- 
słowie Bittner (kom.) i Walnycki (Sieł 
reb-lewica) schronili się zawczasu za- 
granicę. Poseł komunistyczny Warski 
znajduje się już oddawna, jak wiado- 
mo, w Moskwie. Za trzema wydanymi 
posłami rozesłały władze sądowe listy 
gończe. 

Pierwsze posiedzenie Trybu- 
nału Stanu. 

Prezes sądu najwyższego, p. Supiń- 
ski, przewodniczący trybunału stanu, 
zwołał na piątek dn. 5 bm. pierwsze po 
siedzenie członków tego trybunału ce- 
lem ich zaprzysiężenia. Po fakcie za- 
przysiężenia trybunał stanu podejmie 
śledztwo pierwiastkowe w sprawie o- 
skarżenia p. Czechowicza. 

Budżet na 1929-30 r. w „„Dzien- 
niku Ustaw*. 

„Dziennik Ustaw“ Nr. 20 z dnia 30 mar- 
ca zawiera w poz. 183 ustawę skarbową na 
rok 1929 - 30 z załącznikiem preliminarza 
budżetowego na wyżej wymieniony okres. 

Kurs pożyczki stabilizacyjnej. 

W notowaniach kursu polskiej poży 
czki stabilizacyjnej na giełdach ame- 
rykańskich zaznaczyła się w dniu wczo 
rajszym lekka poprawa. Podczas gdy 
w połowie ubiegłego tygodnia obliga- 
cje tej pożyczki notowane były na gieł- 
dzie nowojorskiej na poziomie dol. 
83,75 — to wczoraj papier ten osiągnął 
kurs dol. 84.50. 

RT OT I I ITT S III NO TPS TSR TENIA TNT IEEE рт 
Właśnie ze strony Jezuitów. OO. Je- 
zuici uważali i uważają, że polityka 
Zygmunta Ill obcesowa, ostra, gru- 
boskórna była polityką zgubną. A dla 
Polski po dziś dzień nazwisko Żół- 
kiewskiego brzmi tragicznie właśnie z 
powodu wielkich jego planów zmar- 
notrawionych przez króla, niedorosłe- 
go do zadań. 

W kilkadziesiąt lat później kijow- 
ski metropolita prawosławny, schyzma- 
tycki Kossów będzie bronił swej wier- 
ności dla Polski. Ale na Sprawie 
Cerkwi prawosławnej przegraliśmy 
dwa razy: i koncepcję moskiewską 
Żółkiewskiego i koncepcję ukraińską, 
a z nią bałkańską Władysława IV. A 
z nami razem tracił i kościoł rzym- 
sko-katolicki swe nadzieje na pojed- 
nanie z cerkwią wschodnią. 

Wzmocnienie antyreligijnej 
propagandy w Bolszewji. 
Przed XV zjazdem komunistycznej 

partji w Bolszewji zelżała trochę pro- 
paganda „Bezbożnika". Było to w 
grudniu 1927 r. Dziś w  Bolszewji 
mamy recydywę bezbożnictwa. W 
pismach sowieckich drukuje się za- 

Aresztowanie Kajrysa, Bejlinisa 
i Gajlinisa. 

BERLIN. 3.4. Biuro Wolfa donosi: 

z Królewca że nadeszły tam wiadomoś 
ci z Kowna, donoszące, iż policja li- 

tewska we wtorek aresztowała prawie 

wszystkich przywódców litewskiej par- 

tji socjalistycznej, między iunemi Kairi- 
sa, Bejlinisa i Galinisa. 

Komunikat policyjny ma oświad- 

czać, że aresztowania te pozostają w 

związku z niełegalnem zgromadzeniem, 

jakie odbyło się w tokalu redakcyjnym 
dziennika socjaldemokracji. Budynek w 
którym znajduje się redakcja tego dzien 
nika został wczoraj otoczony przez po- 

licję kryminalną, która aresztowała 
wszystkich obecnych w redakcji, oraz 

wszystkich wchodzących do budynku. 
Ogółem aresztowała około 100 о- 

sób. W związku z tą akcją ma pozo- 

stawać również, jak donosi bitro Woł- 
ffa, rewizja w lokalu centralnego komi 

tetu Federacji Pracy, która stanowi le- 

we skrzydło litewskiej chrześcijańskiej 

demokracji. W związku z tą rewizją a- 
resztowano cały szereg przywódców 

Federacji Pracy i skonfiskowano proto- 
kóły i rezolucje ostatniej konferencji 

partyjnej. 

Delegaci niemieckich pisarzy proletar- 

jackith z wizytą w Moskwie. 

Z Mińska donoszą, że do Moskwy 
przybyła delegacja związku niemiec- 
kich pisarzy prolettarjac. wybrana na 
ostatnim zjezdzie tego Związku. Wśród 
delegatów są Kleber, Lorbejer, Grun- 
berg i inni. Razem z delegacją przybyli 
dwaj przedstawiciele niemieckich robot, 
niczych korespondentów. 

замыйь 
srerzep 

straszające komunistów dane o 
wzmocnieniu się mistycyzmu w Rosji. 
Izwiestja alarmują, że są miejscowo- 
Ści, gdzie „zainteresowania mistyczne” 
pociągają ku sobie 10 proc. pracow- 
ników sowieckich. W okręgu Czita 
50 proc. ludności należy do sekt reli- 
gijnych. W Stalingradzkiej :gubernji — 
biadają /zwiestja—wśród ludzi wypeł- 
niających obrzędy religijne w miastach 
jest 70 proc. robotników, a po wsiach 
80-proc. „biednoty". Urzędowy organ 
sowiecki przynosi nawet cyfry, ile rubli 
w której gubernji płynie dla ducho- 
wieństwa ze składek dobrowolnych, 
choć ukrywanych. Wreszcie na samej 
Ukrainie nakład wydawnictw o treści 
religijnej wynosi 1.014,613 arkuszy 
drukowanych— nakład, jak na analfa- 
betyczne stosunki naszych sąsiadów, 
ogromny. 

‚ Wśląd za temi cyframi i danemi; 
świadczącemi 0 potędze ruchu reli- 
gijnego w Bolszewji, idą artykuły pa- 
ni Krupskiej (żony Lenina) i Łuna- 
czarskiego, wzywające do walki z re- 
ligją. Przedewszystkiem szkoła, zda- 
niem tych autorów, powinna uderzać 
w religję, jest to najważniejsze zada: 
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żem państwa francuskiego. Taką była 
stała linja polityki francuskiej. W swej 

j Dymisja gabineiu KS. Seiplu ekspansji opierała się o interesy wy- 
* WIEDEŃ. 3,4. (PAT). Gabinet ks. Seipła podał się dziś po połuds Znaniowe. Na bliskim _ wschodzie 

do dymisji , którą prezydent Miklas przyjął, powierzając ustępującemu kan- 
clerżowi i ministrom tymczasowe sprawozdanie agend. 

' Na posiedzeniu rady ministrów złożył kanclerz Seipel oświadczenie, 
którem motywował swe ustąpienie. Między innemi kanclerz przyznał, że kilka 
spraw ważnych dla życia politycznego i gospodarczego Austrji nie zostało 
załatwionych np. reforma ustawy o lokatorach jakkołwiek przeciwieństwa w 
tej sprawie nie są nie do przezwyciężenia. Przez nieustanną agitację nagroma- 
dzońio dużo nienawiści nietylko przeciwko osobie konclerza, lecz także bez 
żadnego uzasadnienia. przeciwko jego stanowi i przeciwko kościołowi. Aby 
odebrać argumenty tym, którzy uważają. jego osobę za przeszkodę w rzeczo- 
wej pracy, zdecydował się kanclerz ustąpić ażeby pozostawić stronnictwom 

i pracy ra rzecz państwa w inny sposób. у 
/ Po tem oświadczeniu kanclerza Śeipla wicekancierz Hartleb postawił 

wniasek, by wszyscy ministrowie również ustąpili, ponieważ powody, przy- 
toczone przez kanclerza, dotyczą całego rządu. Po tej uchwale wręczył kan- 
clerz Seipel prezydentowi Mikłasowi dymisję całego gabinetu. W kołach po- 
litycznych dymisja kanclerza była niespodzianką. Powszechnie sądzą, że dy- 
„misja gabinetu wyszła z inicjatywy osobistej. kanclerza i że rzeczowych  po- 
wodów obecnie nie było. ; 

Gen. LE Rond przewodniczącym rady nadzorczej 
1 stoczni gdańskiej | 
; BRUKSELA. 3.4. (PAT). Wedle doniesień pism tutejszych . gen. Le 

Rond, który niedawno wybrany został do rady nadzorczej stoczni gdańskiej, 
obrany został przewodniczącym tej rady. 

Samodzielne poselstwo japońskie w Rydze 

w Siebie w domu ten sam katolicyzm 
protegowała. Ta rola protektora kato- 
licyzmu dawała polityce francuskiej 
ekspansji duże atuty do rąk. 

Rex ortodoxus. 

jako.państwo katolickie nie zwalcza 
żadnej religji, 

propagandą bolszewicką. 

biskup Ropp, gdy 

Ścijańskiem braterstwie, wobec wspól- 
nych chrześcijańskich ideałów. Schyzmę 

jako krzywdę i 
schyzma skończy się. 

twierdził budżet dla samodzielnego poselstwa w Rydze. Dotychczas obowiązki 
posła Japonji na Łotwie pełnił japoński poseł w Berlinie dr. Nagaoka. Nowym 

Francja występowała w roli protękto- | 
ra katolicyzmu, chociaż wiemy jak u 

. Jesteśmy największem państwem 
prawosławnem na północy Europy. 
To znaczy, że mamy ludność prawo- | 
sławną, to znaczy, że państwo polskie | 

a zwłaszcza Cerkwi, 
lecz opiekuje się i chroni religię przed | 

„Cerkiew prawosławna jest kościo- . 
łem o tradycji apostolskiej" — tego | 
nas uczy katechizm katolicki. Arcy- | 

rzewrót bolsze- . 
wicki zapanował w, Rosji, wydał list - 
pasterski, w którym mówił o chrze- ' 

odczuwał Kościół katolicki zawsze, 
czekał zawsze, że 

Dziś na nasze władze spada obo- - 
RYGA. 3.4. (PAT) Według doniesień z Tokio parlament japoński za- wiązek niesienia pomocy i ochrony ' ( ) Е о, ONZE zt Cerkwi prawosławnej, wobec ciosów, ' 

które padają na nią za czerwonym | 
posłem w Rydze będzie mianowany radca poselstwa w Moskwie Sako. Otwar- KOordonem. Jak zawsze w. naszych | 
cie poselstwa japońskiego w Rydze nastąpić ma w najbliższym czasie. 

Łotewskie przedstawicielstwo handlowe w Moskwie 
% pozostaje 

RYGA. 34. (PAT). „Jaunakas Zinas“ ze źródeł „miarodajnych donosi, że łotewskie у | 
przedstawicielstwo handlowe w Moskwie nie będzie zlikwidowane, lecz że ministerstwo w OE pc: 
finansów i ministerstwo spraw zagranicznych w obecnej chwili prowadzą rokowania w Skie zyskuje wielkie "wpływy, wielkie 
sprawie mianowania nowego attache na miejsce odwołanego Blumentala. Między kandy- możliwości, wielkie widoki. sięgające 
datami figurują nazwiska wybitnych działaczy gospodarczych. daleko na wschód: х 

s N ileń Projektowana rekonstrukcja rządu w Jugosławji ratą miesiącami pisze © jednej szo: altą a o jednej szko- 
› RPA: ` A le białoruskiej. Problemat biał _ WIEDEŃ. 3.4. (PAT). Dzienniki donoszą z Białogrodu: Słychać, że za- g įlež jest kiss msi is 

nos ie na > JAA rekonstrukcję rządu już w czasie najbliższym. Rekon- dziej lokalny, od tak wielkiego histo- 
strukcja ta odnosić się będzie w pierwszym rzędzie do ministerstwa komuni- ryc robl j i ы 
kaili, ktėrego: kierownikiem „ma zostač obecny burmistrz Bialogrodu Savcic, Tattoo. Pe, Cena Pre 
Decyzja w tym względzie zapadnie dopiero po powrocie ministra spraw zagra 
nicznych Marinkowicza z Davos. Ry ` 

Rumuńsko-węgierska konferencja w sprawie 
onfaniów 

WIEDEŃ. 3.4. (PAT). W dniach najbliższych odbędzie się w Wiedniu 
konferencja rumuńsko - węgierska w sprawie optantów. W ostatnich tygod- 
niach nastąpiła wymiana myśli między obu delegacjami, która pozwala przy- 
puszczać iż konferencja w Wiedniu da wyniki pomyślne. 

Min. Stresemann wraca do Bzrlina RAKS ROME s SA 
BERLIN. 3.4. (PAT). „Berliner Tageblatt* donosi, że min. Stresemann akcję antyreligijną, czyli że Cerkiew 

powraca we czwartek do Berlina, ponieważ zaś jednocześnie stan zdrowia kan prawosławna wdzięczna będzie każde- 

obowiązku nietylko nie staje w koliz) 

Stwa, lecz przeciwnie, całkowicie się 

już nie wiatr od morza, ale wiatr od 
oceanów! 

dwójny. 
Zreasumujmy teraz cel i metodę 

artykułu niniejszego. Wywołaliśmy w 
nim hetmański sen 0 potędze Żół- 
kiewskiego i niepowodzenia Zygmun- 
ta III i Władysława IV w. dziedzinie 

clerza miał się nieznacznie poprawić, dziennik zapowiada, iż można jeszcze w mu swemu protektorowi. Dodajmy do 
tego, że nietylko w Bolszewji, lecz i końcu bieżącego tygodnia spodziewać się rady gabinetowej. 

* па emigracji Cerkiew uległa rozkla- 
dowi, stąd możliwość uzyskania przo- 

W przededniu strejku kolejowego dującego stanowiska dla polskiej cer- 
BERLIN. 3.4. (PAT). Zatarg cennikowy na kolejach Rzeszy niemieckiej kwi prawosławnej. Wreszcie svgestjo- 

zaostrza się coraz bardziej. Trzy główne związki zawodowe kolejarzy mają nowaliśmy przykład Francji, która 
odbyć we czwartek posiedzenie, by zdecydować o dalszem prowadzeniu wal- koordynowała interesy wyznania ze 
ki o podwyżkę, której towarzystwo kolei Rzeszy odmówiło im kategorycznie.* swoją polityką międzynarodową. 
„Boersen Courrier" a za nim reszta prasy berlińskiej stwierdza, że we wszyst- Rozumiemy, że te wszystkie nasze 
kich związkach ząwodow. zarysowują się bardza mocne tendencje strajkowe. sugestje nie mają "dziś realnego zna- 

czenia. Oto nasze stosunki z S.S.S.R. 

Bolszewiey podnieśli dziesięciokrotnie Gło na macę *, peicysze, jk ras zapewniają or są najlepsze, jak nas zapewniają or- 
: gany ministerstwa, oto Polska stawia 

Jak donoszą z Rygi przykładem lat ubiegłych utworzył się tam komitet zaopatrze- wnioski pokojowe na Lidze Narodów nia żydów zamieszkałych na terenie Rosji w macę. Przy wysyłaniu pierwszych pięciu i t. d. Ale publicysta rozumie, co zna- 
wagonów liczono się z tem, że cło wyniesie po 5 kopiejek od kilograma. Transport ten czy wywoływanie snów o potędze. 
zatrzymany został przez Urząd Celny na granicy. Dzięki interwencji przedstawiciela Takie sny o potędze podnoszą wia- handlowego (torgpredstwa) p. Szewcowa transport przepuszczono. W Moskwie maca rę w swe siły u społeczeństwa, są 
została zatrzymana ponieważ dyrekcja ceł zażądała dopłaty cła po 45 kop. na kilogramie. środkiem wychowawczym, a zwraca- Pertraktacje nie dały rezultatu i komitet ryski zmuszony był opłacać dodatkowo bra jąc na chwilę uwagę ku jaskrawym 
kującą sumę. Takie niespodziewane podniesienie cła naraziła komitet na poważne wy- 
datki wobec czego z projektowanej ilości 50 wagonów macy Żydzi zamieszkali w Rosji 

wa owi społeczeństwo 
wyszłe z niewoli z tod śleni: otrzymają tylko 26, tj. 7000 pudów. Niezależnie od tego powstał w Berlinie podobny 2. tutaj joga ide komitet. 
wielkomocarstwowego. | tutaj jest ten 
pierwszy cel, który nam przyświecał 
gdy pisaliśmy ten artykuł. Cel, który 
możemy nazwać teoretyczno-wycho- 
wawczym. 

Ale mieliśmy i drugi cel na wido- 
ku. Cel zupełnie praktyczny. Dotych- 
czas nasze społeczeństwo polskie go- 
towe jest patrzeć na cerkiew prawo- 
sławną jako na pozostałość niewoli. 
Gotowe jest patrzeć oczami tego 
warszawiaka, który widząc niezbu- 
rzony sobór na placu Saskim mówił 
sobie: „trzeba prędzej zburzyć tę 
pamiątkę niewoli”, 

naszym artykule staraliśmy się 
wpłynąć na czytelnika, aby o cerkwi 
prawosławnej nie myślał tak niewol- 
niczo, tak po endecku. Istnienie cerkwi 
prawosławnej w granicach państwa 

polskiego nie jest faktem, który nas 
może upokarzać. Przeciwnie, przy pe- 

łaniu swej służby prowokacyjnej, bol- 
szewicy nie boją się już organizacyj 
politycznych na swoim terytorjum. Sami 
tworzą organizacje monarchistyczne, 
mieńszewickie, kadeckie, tworzą także 
wielkiego polipa prowokacji, który 
wciąga w swe zdradzieckie macki 
wszystko, co nie straciło patrjotyzmu 
i politycznego sumienia, co chce wał- 
czyć z Bolszewją. Ale prowokacyjna 
technika bolszewików nie jest dosto- 
sowana „do ruchów  religijno-mistycz- 
nych. Życie cerkiewne, nadwerężone 
przez rozłamy, przecież istnieje i wy- 
kazuje najwięcej odporności na zaku- 
sy i podejścia prowokacji. Cerkiew 
jest siłą w wewnętrznej Rosji. Kto 
wie, jaką będzie jej rola w pobolsze- 
wickiej sukcesji? 

Polityka Francji w miejscach 
świętych. 

Tytuł powyższy Starczy za tezę, 
wyczerpuje to, co chcemy powiedzieć, 
Francja królewska restauracji, Francja 
Napoleona III, trzeciej republiki pro- 
wadziła tę samą politykę w Palesty- 
nie, Syrji, państwie tureckiem. Solida- 
ryzowała interes katolicyzmu z presti- | 

nie szkoły sowieckiej. W walce z re- 
ligją autorytety sowieckie, któremi dla 
komunistów niewątpliwie są p. Łuna- 
czarski i żona Lenina, rekomendują 
program następujący. Tam, gdzie pa- 
nuje cerkiew prawosławna, nie ргге- 
szkadzać sektom, owszem, raczej je 
popierać. Gdy sekty przegryzą cer- 
kiew, gdy podzielą wierzących, —wte- 
dy należy bezlitośnie prześladować 
także te sekty, gdyż lekarstwo „może 
być gorsze niż sama choroba”. 

Mówiąc nawiasem, taki plan bol- 
szewików naprowadza na myśl o pro- 
jekcie ustawy o wolności wyznań, 
wniesionym niedawno do Sejmu pol- 
skiego przez lewicę. Ten projekt tak- 
że roztacza pieszczotliwą opiekę nad 
sektami. Jest jakby echem tej metody 
rekomendowanej przez Łunaczarskie- 
go. Jeśli nasza endecja dopomoże le- 
wicy do objęcia rządów, ustawa ta 
napewno będzie zrealizowana. 

Artykuły p. Łunaczarskiego i Krup- 
skiej nie są odosobnione. Bolszewja 
gotuje się do nowej ofensywy antyre- 
ligijnej, Słusznie upatruje w odrodzeniu 
religijnem rosyjskiem swego najwięk- 
szego wroga. Dzięki świetnemu dzia- 

wosławna stać się może dźwignią w 
naszej wielkopaństwowej, wielkomo- 
carstwowej polityce. 

R.a ortodoxus był to tytuł przez 
Papieża nadany królom polskim, 

Cat. 

Artykułu niniejszego cel po-_ 

wnych okolicznościach cerkiew pra« 

dziejach spełnienie chrześcijańskiego - 

"z rozumnie pojętym interesem pan | 

z interesem państwa łączy. Przez fakt 
opieki nad Cerkwią prawosławną, po- 

-wosławna, Tutaj ńaprawdę: się czuję -- | 

polityki cerkiewnej. Następnie stwier- | 
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ECHA KRAJOWE Krwawe zajście w Baranowiczach 
  

LANDWARÓW. 

— Tego już za wiele. Od dłuższego jąż 
czasu zwrócono uwagę na niewłaściwe za- 
chowanie się młodzieży szkolnej, jeżdżącej 
stałe w pociągach. Pasażerowie zmuszeni są 
wysłuchiwać niecenzuralnych piosenek, „do- 
wcipów* i t. d. Miłą też rozrywkę stanowi 
dla niej częsta gra w karty. Przedwczoraj 
np. gdy konduktor odebrał im karty, jeden 
z uczni uderzył go w piers!. W rezultacie 
konduktorowi udało się zaprowadzić mło- 
dzieńca do naczelnika stacji w Landwarowie 
celem spisania protokułu. Nie odbyło się je- 
dnak bez gwizdów i pogróżek kołegów pod 
adresem konduktora. Są to uczniowie z te- 
chnicznej szkoły w Wilnie. Może sprawą tą 
zajmą się odnośne władze. 

: Podróżni. 

RUDOMINO, POW. WIL.-TROCKI. 

—W ukiwaniu winnych. Na ogól- 
nym zjeździe nauczycielstwa szkół powsz. 
pow. Wileńsko-Trockiego w dn. 11-Il 29 r. 
w. Wilnie, jak zaznaczył w „Słowie sprawo- 
zdawca P. J. Hopko, stwierdzono „niezbicie“, 
że samorządy na terenie wspomniańćgo po- 
wiatu nie współpracują z nauczycielstwem na 
rzecz oświaty ludu. Tyczy się to: oczywiście 
gmin wiejskich, to też jako pracownik jed- 
nej z tychże z całą stanowczością stwiei- 
dzum, że ten tak bolesny zarzut jest nie 
słuszny. Jak wynika, że wspomn. sprawozda- 
nia, nauczycielstwo zebrało się dopiero w 
mes. lutym dla omówienia sposobu wprowa- 
dzenia w życie Ok. M. W. R. : O. P. z dn. 
14 maja r. ub. w przedmiocie oświaty poza- 
szkołnej i już na wstępie szuka winnych tru- 
dności. Sądzę, że droga ta n.e jest właściwą 
w pracy urzędowej, a zwłaszcza w piacy 
społecznej, to też nłe stawiając podobnego 
zarzutu nauczycielstwu, prosiłbym sprawo- 
zdawcę o wyjaśnienie, jakie trudności spoty- 
kalo nauczycielstwo „w .pracy tej ze strony 
miejscowego samorządu gminnego i czy kon- 
sta.owano niechęć współpracy ze Sstrory 
ostatniego, oraz co w tej dziedzinie nauczy- 
cioistwo zrobiło samodzielnie. 

Ze swej strony dodam, że bez czynnej 
pomocy nauczyciełstwa, zorganfżówano io- 
tychczas na terenie gminy tutejszej w Rudo- 
mini, Bank Spółdzielczy, Kółko Rolnicze, 
Gmiune Koło L.O.P.P., Związek  Strze'ecki, 
Gmisny Komitet P. W. i W. F., Ochotniczą 
Straż Pożar., Koło Młodzieży, 35-ch mies.ęcz- 
ne ktisy robót ręcznych, Bibljotekę Publicz- 

ną. Koło dramatyczne, oraz w stadjum upo-* 

rządkowania Dom Ludowy; w Rukojniach— 

Kasę Stefczyka, Koło Młodzieży i hufiec P. 
* W.i W. F.; w Peteszy — Koło Ziemianek; 

w Niemieżu — Koto Młodzieży męskiej i Ko- 
ło Młodzieży żeńskiej, oraz hufiec P. W. i 
W. F.; w Czernicach — Ochotniczą straż po- 
żarną; w Melechowiczach — Kółko Rolaicze; 
w Rakańcach, — 3-ch miesięczne kursy rol- 
bót ręcznych i inn. Niektóre z pomienionych 
organizacyj rozwijają się pomyślnie dzięki 
ciągłej współpracy samorządu gminnego, a- 

raczej pracowników gminnych. O ile się zwa- 

du wiejskiego, winneby być bardziej konse- 
kwentne przy wyszukiwaniu przyczyn tru 
dności w spełnianiu tak zaszczytnego obo- 
wiązku, jakim jest praca społeczna = na 
WSI. я 

GŁĘBOKIE. 

— Pożar. Wadliwa budowa kominów nie 

raz była już przyczyną pożaru. Przed kilku 

dniami we wsi Iwanki gm. mikołajewskiej z 

powodu zapalenia się sadzy w kominie wy- 

buchł ogień w domu Al. Krota. Zanim zor- 

ganizowano akcję ratunkową dom spłonął, a 

wraz z nim zabudowania gospodarcze z in- 
wentarzem żywym i martwym. Silny wiatr 

utrudniał akcję ratowniczą i w rezultacie о- 

ień przeniósł się na sąsiednie zabudowania. 

Śpaliły się stodoły Michała Żurawskiego i Fi- 

lipa Krota. Ogėlne straty wynoszą ponad 7 

tys. zł. 

BRASŁAW. 

—Podarunki świąteczne dla dziatwy szkol 

nej. Staraniem tutejszego od działu związku 

Pracu obywatelskiej Kobiet rozdano najbied- 

niejszym 110 dzieciom szkolnym podarunki 

świąteczne. Każde z dzieci dostało po 2 bu- 

łeczki, 2 jajka i 20 deka kiełbasy oraz cu- 

kierki, ofiarowane bezpłatnie przez Spół- 

dzielnię Rolnik. : 

— Tragicz ue zakończenie kłótni. Pomię- 

dzy mieszkankami wsi Mazniowo gm. plisktėį 

wynikła kłótnia sąsiedzka. Nie była ona wy- 

wołana jakimś nadzwyczajnym zdarzeniem ot 

zwykła kłótnia swarliwych bab wiejskich n.b. 

matki z córką. 
W czasie kłótni krewka mama Dorota 

Łynka uderzyła córkę swą Aksenję kilkakrof- 

nie tak silnie, że ta (a była ona w poważnym 

stanie) zmarła po kilku godzinach. - 

Nieczuła matka skryła się i policja nie mo 

że jej odnaleźć. 

OSZMIANA. 

— Walne zgromadzenie ZOW. Odbyło się 

tu doroczne zgromadzenie ZOW przy udzia- 

le 14 delegatów z powiatu. Do zarządu po- 

wiatowego. ZOW zostali wybrani: Edward 

Szczerbicki (prezes), Bronisław Halicki (wi- 

ceprezes), Mikołaj I. wanowski „ (skarbnik), 

Antoni Stołyhwo (sekretarz) i Józef Narkie- 

wicz (komendant). Na mężów zaufania wy- 

znaczeni zostali: na gminę smorgońską Gan 

i Franciszek Sk, rzata, — na gminę solską 

Chmielewski i St. Antos, — na gmin ę krew- 

ską Kuczyk, Michamowicz i Rabajczyk, — 
na gm inę graużyską Zarychta i Dubowik, — 

na gminę dziewieniską Marynowski i Króli- 

kowski, na gminę polańską Chylewski i Ło- 

kuciewski Jan, na gminę kucewicką Stra- 

* szyniski i Slawecki, na miasto Smorgonie Ga- 

brys i Borkowski. Zarząd powiatowy ZOW 

uruchamia kurs PW dla oficerow i podofi- 

cerów rezerwy. Program kursów uwzględnia 

zarówno praktyczne jak i tereotyczne wyszko 

lenie w dziedzinie P.W. 
W dniu 6 kwietnia ma się odbyć w Osz- 

mianie doroczny bal ZOW, „którego organi- 

Członek sowieckiej misji handłowej zabija pols'ieso poli- 
cjanta Referent bezpiec. eństwa Kucharkowski ciężko ranny 

NOWOGRÓDEK. 3.4. (PAT). We wtorek wieczorem przybył na kolejo- 

wy pasterunek policji w Barano wicząch Jan Apanewicz, członek sowieckiej 

misji handlowej w Berlinie, jadący z żoną do Sowietów i zażądał przydziele- 

nia mu asysty policyjnej, motywując swe żądanie niczem nieuzasadnionymi 

obawami. Ponieważ Apanasewicz nie chciał posterunku opuścić, zezwolono 

mu wraz z żoną na przenocowanie na posterunku. W środę około godz. 10 

rano Apanasewicz znajdując się w lokalu posterunku w chwili, kiedy referent 

bezpieczeństwa starostwa baranowickiego Bohdan Kucharkowski rozmawiał 

"przez telefon wystrzelił do Kucharkowskiego z rewolweru raniąc go ciężko w 

głowę. Drugi strzał Apanasewicz skierował do stojącego obok posterunkowe- 

go, zabijając go na miejscu. Trzecim strzałem ranił się lekko w głowę. Stan 

Apanasewicza nie budzi żadnych obaw, natomiast stan referenta bezpieczeń- 

stwa Kucharkowskiego jest ciężki. Kucharkowskiego przewieziono do szpita- 

la w Wilnie, Apanasewicz zaś znajduje się w szpitalu miejskim w Bara- 

nowiczach. ; 
Polska Agencja Telegraficzna dowiaduje się, że w związku z powyższym 

wypadkiem wyjechał w środę wieczorem do Baranowicz konsul sowiecki w 

Warszawie p. Szachow. Według przypuszczenia, czyn Apamasewicza należy 

sobie tłumaczyć rozstrojem nerwowym,a w każdym razie silnym podnieceniem 

tem bardziej, że znaleziono przy nim kokainę, którą zażywał. : 

zee 

BARANOWICZE. 3.4. W 'edług uzyskanych ostatnio uzupełniających 
iniformacyj przejeżdżający do Moskwy członek sowieckiej misji handlowej w 
Berlinie Jan Apanasewicz wysiadł z pociągu przed Baranowiczami w celu 
udania się do krewnych do wsi Kołkiewicze odległej od Baranowicz o 5 klm. 
skąd sam pochodzi. Jako obcokrajowec nieposiadający zezwolenia na prze- 
bywanie na terytorjum Polski został przytrzymany i przyprowadzony do Ba- 
ranowicz, gdzie nocował na posterunku pol. kolejowej. г 

Na wieść o wypadku przybyli do Baranowicz prokurator sądu okręgo- 
wego w Nowogródku, naczelnik wydziału bezpieczeństwa w woj. i i .nni. 

Śledztwo prowadzi miejscowy sędzia śledczy. 
ra 

  

Mowa umowa Polski z w. m. Gdańskiem 
GDAŃSK. 3.4. (PAT). W dn. 28 marca rb. parafowana została między 

Rzeczypospolitą Polską a wolnem miastem Gdańskiem umowa w sprawie za- 
pobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w dzićdzinie podatków bezpośred- 
nich. Wspomniany układ podpisany będzie formalnie w najbliższym czasie. 
Przewodniczący obydwóch delegacyj zgodzili się jednak co do tego, że na 
zasadzie wzajemności postanowienia nowej umowy stosowane będą już po- 
cząwszy od 1 kwietnia rb. bez względu na ostateczne podpisanie umowy. 
Władze finansowe na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wolnego miasta 
Glańska otrzymały niezwłocznie wskazówki w sensie nowej umowy. 

Katastrofa lotnicza kap. Orlinskiego 
NA LINJI PARYŻ - WARSZAWA SAMO LOT SPADŁ NA ZIEMIĘ. 

Wojna o alkoho! 
Na parę dni przea swiętami tele- Kazałem opuścić szalupy aby uratować 

graf sygnalizował lakoniczną wiado- załogę. Tymczasem „„Decster* 
mość o zatopieniu przez kanonierkę Sta czął również akcję ratowniczą: wy- 
nów Zjednoczonych Ameryki Północ- ciągniętych z wody marynarzy mojej 
nej, pełniącą funkcję straży celnej, nie- załogi zakuwał w kajdany sadzając ich 
wielkiej szkuny kanadyjskiej. do ciemnych zakamarków pod dolnym 

Załoga zatopionej szkuny została pokładem. Mnie również spotkał ten 
uratowana i tylko jeden marynarz Fran sam los. Traktowano nas jak rozbójni- 
cuz utonął. Zatopienie handlowego sta- ków*. : 
tku kanadyjskiego przez okręt wojenny Tak się zakończył jeden z wielu epi- 
amerykański w okresie paktu Kelloga, zodów walki o alkohol. 2.800 skrzyń 
rzecz jasna wywołało dużą sensację, wina i likierów pochłonęło morze. Nie 
zarówno w kołach amerykańskich jak koniec jednak na tem. Poseł Wielkiej 
angielskich i francuskich, oto bowiem Brytanji założył oficjalny protest z po- 
poseł francuski polecił przeprowadzić wodu zatopienia kanadyjskiego statku 
generalnemu konsułowi ścisłe docho- poza obrębem amerykańskich wód te- 
dzenie w sprawie tego bądź co bądź rytorjalnych. Protest ten jednak pozo- 
niezwykłego wypadku.  - stanie zdaje się bez echa wnosząc do 

Jakież są rezultaty śledztwa? napięcia stosunków  amerykansko-an- 
Jak wiadomo rząd, Stanów Zjedno- -gielskich jeszcze jeden drobny drażnią- > 

czonych walczy. z kontrabandą alkoho- cy szczegół. Oto bowiem sekretarz 
lową. Zatopienie szkuny kanadyjskiej skarbu Melłon w imieniu rządu Stanów 
jest właśnie epizodem tej walki. Kapi- Zjednoczonych oświadczył, że komen- 
tan szkuny bynajmniej nie zaprzecza,. dant kanonierki amerykańskiej nie za- 
że wiózł kontrabandę: 2.800 skrzyń wi- służył na nic, prócz pochwały „za sta- 
na i likierów, ale twierdzi, że kanonier- nowczość i szybkość w działaniu pod- 
ka amerykańska napadła na szkunę o czas spotkania kontrabandy*. Komen- 
15 mil od brzegu czyli poza obrębem dant kanonierki amerykańskiej twierdzi 
amerykańskich wód terytorjalnych. — stanowczo, że spotkanie ' nastąpiło na 
„20 marca — opowiada kapitan Reno- amerykańskich wodach terytorjalnych. 

rozpo- * 

    

   

  

   

  

    

     

    

  

  

_ feryj, ani też z sezonowy. 

| 
' 

| wiersz, 'ale niema tam poezji. 

| do „dworu” coś więcej, niż duma z ‚ 

ży, że ci pracownicy są zajęci pracą służbo- 
wą do 12 g. dzien., nie korzystają z żadnych 

wakacyj, przy- 
sługujących nauczycielstwi i tylko wyłącznie 
w dni świateczne mogą poświęcić się pracy 
społecznej że na ich barkach leży organizacja 
wszelkich obchodów, zbiórek, ofiar i t. p. a 
nie wszyscy są uspołecznieni i zdolni do pra- 
cy: organizacyjnej i oświatowej — nauczy- 
cielstwo zdawałoby się jedynie powołane i 
uzdolnione do krzewienia oświaty wśród lu- 

DO NABYCIA 

| 

włirmie ZYGMUNT NAGRODZK! 
EB WILNO, ZAWALNA fla. EB 

zacją zajął się specjalny komitet. 

TAG TSO TIE TEATRAS 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Obejrzyj fowar krajowy. 

zzz,   
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wia ponad tłumem różnych Czechów, 
Bułgarów, Łotyszy, i innych, Świeżo 
awansowanych na republiki - plemion. 

Mówię o żywej tradycji Polski. 

* 

Onerale talfissimo. 
Poezja jest czemś więcej, niż zbio- 

"rem dźwięcznych słów, wywołujących 

"w słuchaczu b A a. 
żeń. Poezja prócz formy—ma treść. T . i 

Treścią jej jest uczucie i myśl, które sk; pa m ZE pt 

poeta dobranemi „słowami oddaje. proszę posłuchać, jak pulsuje trady- 

„Gdzie nienfa uczucia, lub gdzie to U- cją Polski w tych wierszach, w któ- 
czucie jest błahe, marne, poziome, rych Chorąży ginie z rąk muzułmań- 
dawno już znane i opisywane — tam skjch—za wiarę. Albo jak tęskni za 
najciekawsza, najbardziej obrazowa absolutum dominium"  pamiętająca 
forma nic nie poradzi: tam może być "złotą wolność” tradycja: 

Miłość naszą do szlacheckiego dwo- 

ru—do źródła i kolebki naszej kultu- 
ry—już i Mickiewicz opisywał, i Chodź- 

„O Królu, Królu, Królu Stanisławie! 
To był ten wielki Twego panowvanią 
Dzień, kiedyś błysnął w wiekopomnej 

Е stawie 
ko, i inni. Lecz nowe, nieznane po Jak Król i ojciec, który wart ko- 
wstają w nas uczucia do tego dworu chanial 

dziś, gdy grozi zagłada nie tej, czy Ten dzień, wydarty z biot, topieli 

owej znanej i kochanej strzesze—ale grząskiej 
samemu typowi bytu, jaki określamy gi LAS skiej 
słowem „dwór”, I gdy zagłada ta KS : 
jdzie nie z Dzikich Pól, nie z Siczy, l czy 'nie Jagiellońską nutą dzwo- 

"nie z Moskwy, nie z Malborga—a z ni taki np. opis miasta, gdzie na 
tej; przez samą Polskę wyho- Kreszczatyku przysłuchiwał się poeta 

dowanej— dziwnej nieokreślonej, nie „Śpiewnej polszczyźnie kresowej": 
jącej nazwy— powojennej „i Ne : 

E Cen so geje Aż cały gród Kijowski, Bo” ku 
2 ma 2 zdawał się być ubrany w fijołki i 

dawnych blasków i zasług, coś więcej, Óż 

niż tęsknota do przeszłości — jest 
strach przed tem, czem może być 

| nowa jutrzejsza - pierwsza w SZere- 
gu wieków — bezdworska Polska. I 

jest w tem uczuciu jakiś gorączkowy „Dwór* kocha poeta jako siedlisko 
niepokój w przekazywaniu nowej „in-ttej właśnie historycznej tradycji Pol- 
 teligencji'—tego wszystkiego, co pod ski, jako arkę przymierza między da- 
szlachecką strzechą Dęboroga było i wnemi a nowemi laty: 

jest prawdziwym Klejnotem Rzeczpo- 
| spolitej, niezastąpionym, bezcennym 
| całej Polski skarbem; tem, co Polskę 
_ stawia w rzędzie narodów, co ją sta- 

| : róże 
i gorzał, słońcu bląsków odsyłając 
` > * krocie 
jak najpiękniejszy rubin w krėlew- 

skim klejnocie*. 

Dworze polski, szlachecki spotwarza- 
ny dworze! 

Kto cię nie znał — o tobie dziś kła- 
mie, jak może, 

We wtorek na linji Paryż - Strassbug - 
Warszawa obsługiwanej przez Międzynaro- 
dowe Towarzystwo Komunikacji Lotniczej 
(Cidna) wydarzyła się katastrofa, która na 
EE nie pociągnęła za sobą większych 
ofiar. 

Samołotem typu „Berliet - Spad' leciało z 
Paryża do Warszawy kilka osób, między któ- 
remi dwóch Polaków, : * 

Samolot prowadzony byl przez asa na- 
szego lotnictwa, kpt. rez. Orlińskiego, który 
jak wiadomo, przeszedł na służbę do „Cid- 
ny“. Samolot wystartował ze Strassburga ra- 
no i poszybąwał w kierunku granicy; pė- 
dróż mimo dość silnego wiatru przeciwnego, 
zapowiadała się pomyślnie, nic nie zwia- 
stowało fatalnego jej zakończenia. 

Nagle rytm pracy motoru zaczął się ury- 
wać, najpierw nieznacznie, potem — coraz 
częściej — szwankowało najwidoczniej ma- 
gneto. Lecieć dalej samolotem komunikacyj- 

ОУМО МА 

    

Przemystawka 

A przecie z pod twej strzechy, za- 
patrzone w znaki | 

narodowe, w legjonach szły ginąć ju- 
" naki, 

i niejedna błysnęła w wojennej za- 
mieci 

Szabla, co rok widziała sześćdziecią- 
ty trzeci. 

Q klingo ułańskiego starego pałasza! 
Umiałaś i nad Donem być polska— 

i naszą. 
Dziś, kiedy z politycznych pobudek 

: wypada 
Zniszczyć dom, gdzieś wisiała od 

* „ dziada-pradziada, 
Czy nie dźwiękniesz boleśnie — nie 

zapłaczesz, powiedz, . 
Okryta świeżą sławą klingo z pod 

Krechowiec? 

Pułk Krechowiecki to jeszcze je- 
dno serdeczne ukochanie Bogusław- 
skiego. Nietylko Syna już w kolebce 
pułkowi oddaje, — żywe są w jego 
wierszach _wspomnienia.— Krechowce, 
Stanisławów! „Porucznik Zboromirskį 
skoczył—i tak zginął*. Zboromirski? 
Gdzieżto słyszeliśmy to nazwisko? 
Już poszedł w niepamięć poległy ułan, 
—jak tylu, tylu innych—z pod Roki- 
tna, Stoczka, Samosierry, z pod Par: 
kanów, Gołębia, Kłuszyna, Griinwal- 

„da, Worskli.—Ale Rudolia Valentino 
zato pamiętamy. 

Bogusławski kocha naturę. Miłość 
do niej łączy się w nim w jedną, niero- 
zerwalną całość z miłością Ojczyzny 
—z miłością tolski całej, wczorajszej, 
dzisiejszej, i jutrzejszej, od Piasta do 
końca wieków. Bogusławski naturę 
sam widział, z nią żył, ją zna, nie z 
opisu—ale z własnego, bezpośrednie- 
go zetknięcia. Jeżeli dziś malarze nie 
umieją malować łabędzi — nie mogą 
nawet dotknąć tego tematu, by nie 
wpaść w Śmieszny konwencjonalizm — 
jeżeli sami w ten temat nie mogą nic 
włożyć—to dlatego, że łabędzi nie 

jedyny organ młodego konserwatyzmu w Polsce, 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Poznań, Gięszkowskiego 9. 

aym było niesposób, to też pilot postanowił 
wylądować. Obrał sobie już dogodny teren 
niedaleko Strassburga, zredukował gaz, zni- 
żył samolot: gdy jednak chciał maszynę „pod 
cią gnąć" na pełnym gazie — motor nagle 
odmówił posłuszeństwa i samolot już na 
szczęście z niewielkiej wysokości runął na 
ziemię. * 

Z trzaskiem druzgotanego podwozia mie- 
szały się okrzyki przerażenia pasażerów. Sa- 
molot z połamanem śmigłem i uszkodzone- 
mi płatami był na ziemi. я 

Kabina na szczęście, wytrzymała uderze- 

nie tak że poza potłuczeniami ogólnemi po- 
ranieniem rąk i przestrachem — nikt poważ- 
niejszego szwanku nie odniósł. 

Również pilot, szczęśliwym zbiegiem oko- 
liczności wyszedł z „krakry' cało. 

Zawiadomionė o wypadku władze w 

Strassburgu wysłały samochody — sanitarne 
którymi pasażerów przewieziono do miasta. 

Uocarstyoa 

jakości oryginalnatylko firmy 

+ Hennyk Żak 

znają i nie kochają. A kto dziś od- 
waży się pisać o Ssłowikach? Proszę 

posłuchać Bogusławskiego, gdy jedzie 
ze szwadronem i słucha ich śpiewu: 

„Jeden trel się przelewał wszystkie- 
mi krzewami... 

- Rosła pieśń zapomnienia o minionych 
bólach 

O szrapnelach, co ranią, o morder- 
„ czych kulach, 

poniewierce we wrażym 
okopie, 

o krwawym 
` potopie... 

Rosła i rozlewała się potężniejąca, 
coraz czyściej i cudniej bez końca, 

bez końca... 
A szwadron, ogarnięty pieśnią z każ- 

dej strony 
maszerował lasami, jakby UrZECZO- 

ny... 

o ciężkiej 

o tęsknocie za swymi, 

A jak czuje Bogusławski ziemię! 
My, którzy z narodu osiadłego zmie- 
niamy się powoli w koczowników, nie 
mających korzeni w ziemi, my, którzy 
z narodu rolniczego stajemy się na- 
rodem urzędniczym, my zapominamy 
o ziemi. Przypomniał o niej niedawno 
Łopalewski cudowną nowelą. Ale_to 
było wydrukowane w Tęczy. Nikt nie 
czytał, Oto jak pisze o ziemi Bogu- 
sławski: 

„dl co za soki tęgie, że niczem 
moszcz winny 

Szły, gdyby w pocałunkach, od zie- 
mi rodzinnej! 

Rodzinnej! Tego inne nie wyrazi słowo! 
Dziedzicznej! Tego trudno wypowie- 

dzieć mową! 
Bo w tym dźwięku jedynym rodzin- 
4 nych okolic 
jest szczęk mieczów, pęd koni, migo- 

tanie zbroicy 
z hardym wrogiem pradziadów potęż- 

ne zmaganie 
ipot kroplisty ojców na bronionym 

łanie! 

m оке = 

woda kolońska oznanej dobonowej e 

Poznań © 

del—płynęliśmy w oddaleniu 15 mil od 
brzegów amerykańskich kiedy kano- 
nierka Stanów: Zjednoczonych poleciła 

nam stanąć. Kazałem odpowiedzieć sy- 
gnałem, że nie myślę żastosować się do 
żądania kanonierki ponieważ znajduję 
się poza obrębem amerykańskich wód 

„terytorjalnych. Kanonierka oddała wten 

_czas cztery ślepe wystrzały a na masz- 

cie jej ukazał się sygnał „stój”. Odpo- 

"wiedziałem — „nie” i kontynuowałem 

swój kurs. 
Nie miałem najmniejszego zamiaru 

zatrzymywać się, ponieważ uważałem, 
iż znajdujemy się na pełnem morzu i 

nikogo nie powinno obchodzić jaki jest 
mój ładunek. 

Po godzinie wyścigu dowódca ka- 

nonierki zasygnalizował: „Pragnę wstą 

pić na pokład w celu porozumienia się” 

Odpowiedziałem: „Zgoda, ale pod wa- 

runkiem, że będzie pan nieuzbrojony'. 
Po dłuższej wymianie sygnałów ka- 

pitan kanonierki przybył na pokład mo- 

jej szkuny. Rozmowa bezpośrednia je- 

dnak nie doprowadziła do żadnego re- 

zultatu. Kapitan wrócił na kanonierkę, 

która wlokła się za nami jak cień. 

Około godziny 2-giej kanonierka 

wywiesiła wygnał „Kwadrans czasu do 

namysłu. żądam zatrzymania się". Nie 

odpowiedziałem na to kontynuując kurs 

na południe. Minął kwadrans. Kano- 

nierka rozpoczęła ogień z karabinów 

maszynowych. Aby uniknąć niebezpie- 

czeństwa rozwinąłem maksymalną szy- 

bkość i niebawem byliśmy bezpieczni. 

Gonitwa w tych warunkach trwała 

dwie doby. Wreszcie kanonierka le- 

dwie zdążająca za nami zginęła z ho- 

ryzontu. Zbliżaliśmy się ku meksykań- 
skim brzegom. 

Nazajutrz na horyzoncie ukazała się 

znowu kanonierka amerykańska. Był to 

inny okręt strażniczy. Przez lornetkę 

odczytałem nazwę „Decster*. Pędziła 

ku nam całą siłą pary. Gdy odległość 
zmniejszyła się znacznie „Decster'* wy- 

wiesił sygnał „Stać, bo strzelam”. 
Na sygnał nie odpowiedziałem. 

Wówczas kanonierka bez uprzedzenia 
dała salwę artyleryjską. Strzały były 

celne. Nadałem radjo, że kanonierka 

amerykańska działa bezprawnie i że 

mimo strzałów nie mam zamiaru 
wstrzymać się.... 

Niestety, zatrzymać się musiałem. 

Woda szybko wdarła się do otworów. 

SETASNETZAMO TO WIZKNEORAEOOSEM 
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PBRTS ETPA LASAT TITANO 

Albo ostatnia przechadzka starego 

szlachcica, czującego bliską juž šmierė, 

po odziedziczonem polu, na którem 

całe życie pracował: 

„Pola mu się rozbiegły szerokim 
rozkrokiem 

aż do rzeczki, co jakby srebrzysta 
cięciwa 

granicą przyrodzoną łany przeorywa... 

Na tem polu przed rokiem grad wy* 
bił pszenicę... 

А па tem małym bąkiem polował z 
rodzicem 

i pierwszego dubleta dał do kuro- 
patwy... | 

Tam, gdzie na widnokręgu 135 516 
siny gmatwa 

była podczas powstania ostatnia po- 
tyczka 

i Stryj świećże mu Panie! 

* 

Forma? Widać ją z tych próbek. 
Ta forma jest dobra, która Oddaje 
zamierzenia poety. Być może, że Bo- 
gusławski miałby jeszcze przed sobą 
tereny do zdobycia. Ale niech mu nikt 
nie zarzuca, że niema nic nowego w 
jego formie. Pogoń za nowością for- 
my jest konieczną dla tych produ- 
centów wierszy, którzy nie mają nic 

N....tor. 

Pocztówki 1 putobiną Jerzego V 
Król już wstaje i odbywa małe spa- 

cery po pokoju, pałacu i ogrodzie. Sil- 
nw organizm wytrzymał złośliwą cho- 
robę — rekonwalescencja postępuje 
szybko naprzód. Towarzystwo opieki 
nad bezdomnemi dziećmi uzyskało po- 
zwolenie sfotografowania króla w 
chwili jego pierwszego wyjścia do 
ogrodu w Craingwall House w Bognor. 
Podczas całej choroby nie dokonano 
ani jednego zdjęcia Jerzego — dzien- 
niki reprodukowały masy fotografij ale 
wszystkie stare — z okresu zdrowia. 

To też troskliwi obywatełe byli bar- 
dzo ciekawi, czy ukochany ich: król 
zmienił się, czy schudł, czy znać po 
nim wycieńczenie? Rzucono się więc na 
pocztówki Towarzystwa z wielką skwa 
pliwością. W przeciągu trzech dni roz- 
kupiono cały nakład 150.000. Obecnie 
przystąpiono do nowej edycji — półto- 
ra miljona podobizn królewskich zosta- 
nie puszczonych w świat. 

Losowanie 4 płot. premjowej pożyczki 
inwestycyjnej 

«<< W dniu 2-go kwietnia, w gmachu mini- 
sterjum skarbu wWarszawie odbyło się lo- 
sowanie 4 proc. premjowej pożyczki inwe- 
stycyjnej. Rozlosowano szereg premij. Mię- 
dzy innemi rozlosowano premię w wyso- 
kości 200:tysięcy złotych. Dotąd padły z 
urny następujące premie: 

200.000 zł.—9496. 
10.000 zł.—992, 8877, 2167, ;9881, 8067, 

6366, 5099, 5854, 7166. 
1000 zł. 967, 9414, 

6094,'1855 1186, 8229, 9589, 6242, 7104, 
3876, 4095, 830, 8248, 901, 8965, 8518, 
2789, 3938, 9453. 8025, 6371, 1972. 2532, 
5505, 7004. 3417, 488], 3762, 4211, 6276, 
9878, 5323, 9880, 3111, 4713, 2822, 4498, 
3750, 6196, 8183, 5180, 2906, 6803, 7699, 
4842, 1505, 13676, 7509, 9910, 3295, 9164, 
1252, 7404, 4011, 9604, 1435. 

iPozatem paało szereg wygranych 
sów po 500 i po 250 zł. 

3405, 8354, 1581, 

I0- 
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3 Ww b 5 $ t) Ww wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

B seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 

inna oszukiwaniem 

  

na. Każda 
siebie". 

Żart na stronę. Styl telegraficzny 
ma też swoje zalety. Znają go naj- 
dawniejsi klasycy. Tylko stosować go 
należy w miarę, z Sensem, w obra- 
zach rzeczy nagłych i jaskrawych. Oto 
np. jak ten sam Bogusławski opisuje 
powstanie listopadowe: 

jest 

„Kto idzie? Stój! Nie, naprzód! Marsz, 
„podchorążowie! 

Znowu strzał — i strach bladolicy! 

Czy nie dość krótko, czy niedość 
kinematograficznie? Tylko, niech nie 
starają się poeci przelicytować kina w 
szybkości zmiany wrażeń; tu kino jest 
bez konkurencji. Poezja ma swoją 
dziedzinę; nie obawiajmy się, by ją 
kino zagłuszyło. Odciągnie ono tylko 
Od czytania wierszy tych, komu wzro- 
kowa sensacja wystarczy, 

% 

Nie špieszmy špiewač „Reguiem“ 
tym przejawom życia, które przetrwa- 
ły wieki: dwieście przebytych nawałnic 
dobrze wróży o Sile dębu, i każe z 

nowego w treści—dla tych, którzy pi- ufnością patrzeć i na tę burzę, która 
szą, nie mając nic do powiedzenia. w tej chwili grzmi, i na inne, których 
Bogusławski ma nowość w treŚci, nie zapowiedź słyszymy. Zakończmy je- 

w formie. Słyszę już inny zarzut; po- szcze cytatą z Bogusławskiego: 
stawią go niechybnie współczesni nie- 
produkcyjni, .erwowi, uganiający się 
za nieokreślonem „czemś”, wiecznie 
śpieszący się trutnie.  Powiedzą: 
„Wiersz za długi, nudny; nam trzeba 
stylu telegraficznego. Tętno współ- 
czesnego życia... —Odpowiem: „Przy: 
śpieszone tętno—to gorączka, choro- 
ba. Jest na nią lekarstwo: dobra do- 
za chininy, odpoczynek—a potem pra- 
ca równa, systematyczna, rozmierzo- 

„W życia wartkim pędzie — 
Wolno kochać, co było — wierząc w 

to, co będzie*. 

X. W. M. 

авАврайь 
уч 

“   
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W odpowiedzi na arfykuł 
Vilne 

Na łamach „Słowa* (Nr. 68, piątek 22 
marca 1929 r.) kol. W. Tolinek porusza 
sprawę charakteru „Alma Mater Vilnensis“ 
pismą Zrzeszenia Kół Naukowych U. S. B. 
Autor tego artykułu stawia pismu akade- 
mickiemu 2 cele: 1) reprezentację wyników 
osiągniętych.przez akademika w ciągu stu- 
sdjów na uniwersytecie, 2) podnoszenie aka- 
demika wzwyż drogą podsuwanią mu pod- 
niet estetycznych. : 

Występując przeciwko tendencji nada- 
mia „Alma Mater“ charakteru naukowego 
kol. W. Tolinek dowodzi, że powyższe pi- 
smo nie może się stać pismem naukowem 
di przytacza argumenty nader nieprzekony- 

| wujące. Zdaniem autora artykułu, dlaieżo 
/ „Alma Mater* nie może być pismem nau- 

koąwem, że tego rodzaju pismo powinno 
2acieśnić swój zakres, że musi być pismem 
specjalnem, inaczej będzie dyletanckie bo 

(„dyletantyzmem będzie zajmowanie się 
| wszystkiem“. 4 
| Charakteru wyłącznie naukowego „Al- 

| ma Mater* oczywiście nie osiągnie, ale od- 
mawianie jei pewnych cech istotnie nauko- 
"wych uwążam za niesłuszne. Obawa dyle- 
tantyzmu jest zupełnie nieuzasadniona. Dy- 

która dotyka wszelkiej dziedziny życia nie 
|jmając istotnych kwalifikacyj do tego. W 
„Alma Mater” zaś bierze udział nie jedno- 
stka lecz grupa, w której każda z jedno- 
stek jest fachowcem w swoim zakresie. 

i Na dow6d zaš tego, že istnieją pisma 
jo charakterze pośrednim pomiędzy nauko- 

ością a pismami poruszającemi'; aktualne 
zagadnienia życia przytoczyć można nastę- 
pujące: „Przegląd Współczesny*, „Przegląd 
powszechny", „Droga”, „Źródła Mocy". Są 

lo pisma, które poruszają zagadnienia róż- 
norodnei natury, odzwierciadiając tem za- 
nteresowania kultóralne środowisk, z któ: 
ych wyszły. Znajdziemy w nich artykuły 
poruszające tematy historyczne, społeczne, 
ilozoficzne i t. p. Sądzę, że „Alma Mater* 

może być tego rodzaju pismem: prócz tego. 
Jednak wnosić może elementy natury artysty- 
Kznej: okładka, estetyczne rozmieszczenie 
lekstu, ryciny, winjety oraz wiersze, nowe- 

, sprawozdania teatralne i t. p. 
Q takim charakterze „Alma Matei* de- 

duje w części jej almanachowy układ. 
Obawa, że „Alma Mater* nie zaintere- 

je ogółu, wydaje mi się też płonną, albo- 
iem nie sądzę, aby specjalizacja do tego 
Stopnia się posunęła, że artykuły w pismie 
mieszczone mogły być czytane dopiero 

o specjalnych przygotowawczych studjach. 
© м istocie uważałbym za rzecz niepożą- 
aną. ` 

Z tezą kol, W. Tolinka, że „Alma Ma- 
« powinna przedewszystkiem spełniać ro- 

$ wychowawcy akademików drogą dostar- 
Tania im wrażeń natury artystycznej rów- 

Jież się nie zgodzę. 
Po pierwsze wydawcą „Alma Mater* 

(ówczas nie mogłoby być „Zrzeszenie Kół 
ukowych*, ale inna jakas organizacja— 
więc zapewne S. T. O., 

Po drugie przesunięcie punktu cięž- 
ości wyłącznie na artystyczną stronę uwa- 
łbym za cokolwiek jednostronne. jeżeli 
ma Mater“ ma wyrównywać braki 

szechstronnego wykształcenia, to powin- 

2 md iłotzni drukarskiej 
Prąd — marzec 1929. Ostatni numer 

rądu*, organu „Odrodzenia'* przynosi nam 
Wie rozprowy dr. Br. Załuskiego i Jacques 
avitain'a. Pierwsza ma tytut „Katolickie 
"kolnictwo w katolickiej Polsce*. Autor ba- 
kwestję wychowania młodzieży, zastana- 

lą się nad celem wychowania i wykazuje, 
fałszem jest jakoby wzmożenie religijności 
nało się oderwaniu się od życia doczes- 

go. Postawiwszy i utwierdziwszy powyż- 
są tezę przechodzi do warunków koniecz- 
ch dla wychowania i nauczania katolickie- 

) młodzieży. Twierdzi, iż koniecznem jest, 
* kaśdy nauczyciel bez względu na przed- 
lot wykładu był katolikiem i to katolikiem 
Świadomionym'. W końcu porusza 'autor 
der aktualną kwestję walki sejmowej o 
ole wyznaniową. Konkluzja, ostateczny 
liosek autora brzmi: „Stanowisko społe- 
thstwa zdecyduje o charakterze szkoły”. 
iykuł się kończy słowami St. Szczepanow- 
lego: „albo Polska będzie katolicka, albo 
Nie będzie wcale*. Warto o tych słowach 
iętać! 
Artykuł Jacquesa Mavitain'a rozważa in- 

ё zagadnienie jedności kultury 
eścijańskiej. 
ozatem daje nam numer cały szereg wia 

Mości „z kraju i Świata'; sylwetek, t.zw. 
dkumentów czasu”, recenzyj, wzmianek z 
lą akademików etc. etc. Na specjalną u- 
sę zasługuje artykuł kol. H. Dembińskiego 

* „Zagadnienie ustroju instytucyj samo- 
lowych". Ze względu na toczącą się obe- 
walkę o reorganizację Bratniej Pomocy, 

dane jest, nie, jest konieczne, by każdy 
demik dokładnie zapoznał się z projekta- 
Teform. Krótki ale nadzwyczaj treściwy 
kut kol. Dembińskiego może choć trochę 
"2najomič czytelników z niedomaganiami 
bami naprawy naszej samopomocy. 
Dostać „Prąd” można w lokalu „Odro- 
flią* (Metropolitalna 1) od 1 do 3 pp. o- 

|U woźnego przy Szatni, Kolporterem na 
jie akademickim jest kol. W. Dąbrowski 
Tok prawa), do którego należy się zwra- 
Po wszelkie informacje. 

* 

i teraz ušmiechnijcie sie — mówimy o 

„Stciadle kukuiki wileńskiej". Pismo o 
iej ilości humoru i reklam. Zajmuje się 

Ystkiem — od człowieka wyganianego 

Sad (czytaj Trocki), do wszelkich lokal- 
| bolączkach. Dowcipy wszelkich kate- 
1 -— Świetne satyry poczynając od tak 
zbitych i subtelnych, jak „Adwokat i 

hs Wyraźnie:: róże, „żegluga na jach- 
Šluff“, jak London etc, kończ ąc na 
"wonym Exspressie“ į „Brodatym poli- 
ie“. Doskonałe! Szkoda tylko, że zaplą- 

q '€ parę dowcipnych ale przedwieko- 
amegdot. Ale to drobiazg. 

t i specjalne „Zwierciadło akademic- 
arto poznać, * 

  

Grek. 

CZARNE KOTY 

*ODOR BUJNICKI. 
Hani T. 

„liękkie, |ekkie, puszyste jak plusz 
|Dacerują mrucząc czarne koty — 
„A jedwabnem tle płonących zórz 
"nią sylwetki hebanowozłote. 

* Giętkie grzbiety wyprężone drżą, 
Jak leniwie poskręcane węże — _ 

w szmaragdowych oczach żółtą szrą 
gaśnie słońce i rodzi się księżyc. 

REY gwiazdy zaczną kapać w mrok, 
westchnienie wieczornej tęsknoty — 

Žmarzony, lunatyczny wzrok 
Syłają w niebo czarne koty. 

detantem bowiem nazwiemy tę jednostkę, -- 

„0 charakter Almae Mafris 
nsis”, 

na poruszać „wszelkie dziedziny w zakres 
tej „wszechstronności* wchodzące. 

Po trzecie-okres studjów uniwersy - 
teckich jest czasem zdobywania pewnych 
wartości zarówno naukowych, jak i arty- 
stycznej natury. Rola więc apostoła war- 
tości estetycznych, chociażby grupy akade- 
mickiej najbardziej do tego powołanej jest, 
zdaniem mojem, cokolwiek przedwczesną 

Po czwarte charakter naukowy „Alma 
Mater* zmusza autorów, dających do pisma 
swe artykuły, do systematyczniejszego, bar- 
dziej określonego ujmowania zagadnień po- 
ruszanych, usuwa więc niebezpieczeństwo 
dyletantyzmu, traktowania pisma po dzien- 
nikarsku, z punktu widzenia konieczności 
wypełnienia numeru. 

„Alma Mater* mojem zdaniem powinna 
być: wyrazem zainteresowań naukowo- 
artystycznych młodzieży uniwersyteckiej. 
QO charakterze więc pisma jako całości 
trudno mówić; każdy*numer powinien, zda- 
niem mojem, mieć własne oblicze, będące 
wyrazem życia umysłowego akademików w 
danej chwili. 

Dio. 

Jako akademicy nie mamy swojej pra- 
sy. Najwyżej miesięczniki lub Wolne Try- 
buny na łamach któregoś z dzienników. 
Wobec tego poniekąd naszą jest. również 
cała codzienna prasa, z niej czerpiemy wia- 
domości o wydarzeniach chwili ona przez 
takie, lub inne oświetlenie faktu urabia, 
przynajmniej w części, nasz sposób patrze- 
nia na świat. ' 

Jeżeli chodzi o zainteresowanie prasy 
sprawami akademickiemi w ostatnich cza- 
sach, widać wyraźnie, że dotyczy ono prze- 
dewszystkiem wyborów do Bratniej Pomo- 
cy i do ostatnich wyborów wileńskich. 

Dla nas akademików wilnian jest to 
fakt pożądany o tyle, że na tle dobrze 
nam znanego konkretnego wypadku, może- 
my się przekonać o stopniu prawdomów- 
ności różnych pism i różnych dziennikarzy 
a jednocześnie mamy sposobność podpa* 
Aka: zbliska metody zwalczania przeciw- 
nika. —› 

Cóż stanowi tę metodę? Nic innego, 

jak wykorzystywanie nieświadomości czy- 
telników przez ubieranie. ludzi dla: siebie 
nie pożądanych w szaty znienawidzone, 
chociażby one do nich wcale nie pasowały. 
Powstają komiczne przez swe niepodobień- 
stwo karykatury, jak np. „sanacyjno-lewi- 
cowe Odrodzenie" lub „zarząd sanacyjno- 
lewicowy z przedstawicielami Odrodzenia i 
Sodalicji Marjańskiej na czele*. » 

Trudno przewidzieć, jak daleko pójdą 
tego rodzaju nieopanowane wybuchy złego 
humoru u ludzi, którzy z zawiścią patrzą 
na energję i popularność innych, mając na- 
dzieję zdobycia pierwszeństwa "nie pracą, 
ale drogą oczerniania. Nas może jedynie 
dziwić krótkowzroczność ich polityki. Dzi- 
wimy się, że poważny obóz polityczny star- 
szego społeczeństwa pozwala umieszcząć 
ną łamach swego organu sprawozdania i 
artykuły, które przez swą sprzeczność z 
prawdą grzebią jego popularność wśród 
młodzieży nawet z nim sympatyzującej. 

Dziwimy się, że przeciwko nam, któ- 
rzy w całej swej działalności na terenie 
akademickim nie podnosiliśmy haseł poli- 
tycznych, skierowane są wciąż te same za- 
rzuty „polityczne. Czyżby Młodzieży Wszech- 
polskiej zależało na tem, aby każda zmia- 
na na terenie samopomocowym była tra- 
ktowana jako zwycięstwo lub klęska jed- 
nego z obozów” politycznych? 

Artykuł Piotra Kownackiego w Kurje- 
rze Poznańskim z dnia 23 marca b. r. Obli- 
czony wyraźnie na to, żeby zdyskredyto- 
wać „Odrodzenie Wileńskie* w sferach 
starszego społeczeństwa i wobec innych 
ośrodków akademickicn jast jedną może z 
bardziej udanych prób wyzyskiwania ludz- 
kiej nieświadomości. 2 : 

* Próby te być może przez jakiś czas 
będą miały powodzenie szczególnie jeżeli 
będą przedsiębrane gdzieś dalej od Wilna, 
gdzie trudno jest te rzeczy sprawdzić. 

Miejmy jednak naazieję, że to już po- 
trwa” niedługo. Z każdym dnien maleje 
liczba ufających słowom tendencyjnie i nie- 
opatrznie rzucanym, a ci którzy je rozsie- 
wają robia pizykre wrażenie ludzi, którzy 
sam: sobie szkodzą. р 

Wierzę, że słuszny punkt widzenia w 
końcu zwycięzyć musi, nie możemy zrozu- 
mieć postępowania osób, które nas chcą 
zwalczyć zą wszelką cenę. Mimowoli przy- 
chodzi na myśl zdanie tchnące trochę de- 
mokratyzmem, ale prawdziwe Quem Deus 
perdere vult, dementat - Kogo bóg pragnie 
Zgubić, temu odbiera rozum. pd. 

4 IV. 29 r. 

Napad na urzędnika skarhowego podczas pelnie- 
nia obowiązków 

Zrabowano mu teczkę z księgami 
Władze skarbowe lustrując niektóre przed 

siębiorstwa handlowe dokonały onegdaj re- 
wizji w sklepie z owocami Gołomba przy ul. 
Zawalnej 31. W trakcie rewizji kontroler 4-go 
urzędu o p. Szubert ujawnił fał- 
szywe księci obrotowe prowadzone w celu 
wprowadzenia władz w błąd przy wymierza- 
niu podatków. Po sporządzeniu protokółu re 

wizji p. Szubert zauważył przy drzwiach 
dwóch osobników którzy e wali go za- 
trzymać. Urzędnik w lot zorjentował się w 
sytuacji i dopadł poblizkiego okna przez któ- 
re dostał się na podwórko. W tym momen- 
cie na p. Szuberta napadło dwóch innych 
osobników, którzy stali ukryci za ścianą i nim 

KR 
  

  

CZWARTEK = 

į Dziś Wschód sł. g. 4 m. 49 

| Izydora Zach. .st. o g, 17 m. 57 

t jutro 
Ryszarda 

Spostrzeženia Zakiadu meteorologiczne 

Meteorologii U. S. B. 

z dnia 3 — IV.5192CHr. 

Ciśnienie | : 
średnie w m ] s 

"amperatura r 
średnie | AZ 
Opad za do- J и 
bę m. m. 

Wiatr 
przeważającj | północny 

Uwagi: pochmurno, śnieg. 
Minimum za dobę — 70C. 
Maximum na dobę -!- 29C. 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia. 

NABOŻEŃSTWA 
— Zarząd Katolickiego Związku Polek 

przypomina że 5-go br. jako w pierwszy pią- 
tek miesiąca odbędzie się w kaplicy Serca 
Eucharystycznego (Mickiewicza 19 - 2) Ado 
racja Przenajświętszego sakramentu od godz. 
3.30 do 7.30 zakończona błogosławieństwem. 

URZĘDOWA. 

— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz od- 
był konferencję z p. prezesem Al. Meyszto- 
wiczem w sprawie komitetu pomocy ludnoś- 
ci dotkniętej klęską nieurodzaju z władza- 
mi powiatowemi, poczem przyjął na audjen- 
cji delegację akademików w związku z no- 
wozorganizowanym Akademickim  Aeroklu- 
bem, radcę Lohman z Min. Spraw Wewnętrz- 
nych w sprawach gos podarczych i senato- 
ra - rabina Rubinsztejna w sprawach rabi- 
natu. 

MIEJSKA 
— Wpływy podatkowe w Magistracie. W 

marcu do kasy miejskiej wpłynęło od płat- 
ników 67 proc. należnych podatków miejskich 

— Podwyższenie podatku widowiskowe- 
go z Cyrku. Wobec znacznej frekwencji Cyr- 
ku, Magistrat na wczorajszem posiedzeniu 
postanowił zwiększyć podatek widowiskowy 
na rzecz miasta, pobierany ryczałtem do 250 
zł. za przedstawienie. 

— Delegacja bezrobotnych u wiceprezy- 

@ enta Czyża. W dniu wczorajszym do p. wi 
ceprezydenta Czyża zgłosiła się delegacja bez 

* robotnych prosząc o wyrobienie im możności 
zarobkowania. Pan wiceprezydent przyrzekł 
zatrudniać w miarę możności a dla niezatru- 
dnionych wydawana będzie w murach po- 
Franciszkańskich zupa: 

WOJSKOWA. 
— Zmiany w 85 p.p. Były zastępca do- 

wódcy 85 pułku strzelców wileńskich a ostat 
nio kwatermistrz tego pułku major Siedlecki 
został przeniesiony do straży granicznej na 

napadnięty zdołał zorjentować się rwali 
mu Z pachy teczkę w AI znajdowały 
się kompromitujące Gołomba księgi. Po zra- 
bowaniu teczki napastnicy rzucili się do u- 
cieczki i ukryli w pobliskich budowlach. Za- 
alarmowana natychmiast policja wszczęła po- 
ścig a jednocześnie poddano rewizji cały dom 
i koło składów znaleziono teczkę lecz bez 
ksiąg. Sprawców napadu narazie nie uję- 
to, natomiast został aresztowany NY 
z nimi bezsprzecznie w zmowie Gołomb, któ 
ry najprawdopodobniej chcąc zniszczyć do- 
wody winy zaaranżował cały napad. Ener- 
giczne śledztwo w tej sprawie prowadzi wy- 
dział śledczy. 

  

jedno z samodzielnych stanowisk. Mjr. Sie 
dlecki podczas swojej dłuższej pracy w puł- 

«ku usilnie pracował nad postawieniem pułku 
na odpowiedniej stopie i zaskarbił sobie sza- 
cunek oficerów i żołnierzy którzy z żalem 
go obecnie żegnają. 

POCZTOWA. 

— Nowy rozkład zajęć w Urz. Poczto- 
wym Wilno 6. Od dn. 2 kwietnia rb. Urząd 
Pocztowy Wilno 6 przy uł. 3 Maja 1 pełni 
służbę telefoniczną i telegraficzną w dni po- 
wszechne od godz. 7 do 21, zaś w dni świą- 
teczne od godz. 8 do 12 i od godz. 15 do 18 

SZKOLNA. 
— Egzaminy dla kandydatów na nauczy- 

cieli. Władze szkolne (komisja egzaminacyj- 
na gmach USB) rozpoczęły przyjmowanie po 
dań od osób pragnących przystąpić do egza- 
minów na nauczycieli szkół średnich. Egza- 
miny dła tych kandydatów w okresie wiosen- 
nym odbywać się będą od 3 do 15 czerw- 
ca. Podania będą przyjmowane do 15 maja 
Rozkład i terminy egzaminów można będzie 
uzyskać w lokalu komisji egzaminacyjnej. 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Odczyt posła dr. Brokowskiego. W dn. 

4 bm. o godz. 7 wiecz w lokalu Związku 
Urzędników Kolejowych przy ul. W. Pohulan 
ka 7, odbędzie się odczyt posła d-ra St. Bro- * 
kowskiego o rewizji naszej konstytucji. Goś 
cie i sympatycy mile widziani. 

Od Kadena-Bandrowskiego. W 
niedzielę, o godz. 1-ej w południe Teatr Pol- 
ski będzie wypełniony po brzegi na odczycie 
(temat „Faszysta, czy komunista") najpopu- 
larniejszego pisarza i publicysty Kadena-Ban- 
drowskiego. Pozostałe bilety w kasie Teatru 
Polskiego w godzinach zwykłych. 

RÓŻNE 

— (o słychać nad Wilją. Znaczne obni- 
żenie temperatury wpłynęło dość wyraźnie 
na opadnięcie poziomu wód Wilji. W dniu 
wczorajszym stan wody wynosił 3 mtr. a 
więc o 26 centr. mniej niż przed świętami. 

Według komunikatów nadesłanych z gór- 
nych części Wilji stan wody przedstawia się 
następująco: 

W Niemenczynie 154 cntm. (34 ponad 
poziom normalny), rzeka czysta od lodów., 
w Michaliszkach 210 cent (110 ponad poziom) 
lód trzyma się mocno. 

— Pomoc biednym żydom. Gmina żydow 
ska podzieliła Wilno na poszczególne rejony 
i przystąpiła do przeprowadzenia spisu naj- 
biedniejszych Żydów, a to w celu przyjścia 
im z pomocą wobec zbliżających się świąt 
Paschy. 

— Kino kolejowe na rzecz Poł. Mac, Szk. 
Czysty dochód z kina kolejowego, uzyska- 
ny w piątek dnia 5. 4. rb zarząd Ogniska Kol. 
przeznacza na rzecz Koła Pol. Mac. Szk. im. 
T. Kościuszki. W dniu tym będzie wyświet- 
lana premjera - dramat w 10 akt. pod ty- 
tulem: „Tajemnica Lorda Reginalda“ oraz 
nadprogram - komedija. 

Zarząd ma nadzieję, iż sz. publiczność ze 
względu na doniosłość celu poprze powyższą 
imprezę przez przyjście w tym dniu do ki- 
na. Cena miejsc zwykła. 

— Dyrekcja Kolei Państwowych w Rado- 

SŁLOWU 

Ujęcie agifataforów z Mińska 
Wpobližu Radoszkowicz patrol KOP ujął w chwili 

dwóch osobników u których znaleziono różne dokumenty, wieckiej c 
komunistycznej. Okazało się że zatrzy. 7 mani 

kurs agitatorów komunistycznych a po akośrzania kursów z 
do Polski w celu nawiązania łączności z komi 
pogranicznego na terenie powiatów wilejskiego i mołodeczańskiego. 

„Masowe zatrucie na weselu 
Cztery osoby walczą ze śmiercią 

W ubiegły poniedziałek ze wsi Skarabacie 
na pograniczu polsko - litewskłiem w rejonie 
Wizaju odbywało się wesele. W czasie uczty 
do której zasiadło kilkanaście osob nastąpiły 
wypadki nagłych zasłabnięć. Wobec tego że 
zasłabnięciu ulegli prawie wszyscy obecni, 
zwrócono się o pomoc do lekarza. Nim przy- 
była pomoc czterech chorych a mianowicie 
Wincenty i Anna Gołubowie, Józef Wiszniew 
ski i Stanisław Cybuch dostali okropnych 
skurczów i przybyły lekarz z trudem zdołał 
ich utrzymać przy życiu. Stan tych czterech 
jest bardzo ciężki. Inni zaś uczęstnicy uczty 
również zostali poddani kuracji  kekarskiej. 
„Jadło nie zostało jeszcze poddane analizie 

miu przyjmie do służby eksploatacyjnej 35 
kandydatów z wyższem technicznem, praw- 
niczem i handlowem oraz ze średniem wyk- 
ształceniem. 

Szczegóły w „Monitorze Polskim" nr. 73 
z dnia 28 marca 1929 r. 

Dyrekcja Kolei Państw. 
w Radomiu. 

— Poczta przeładowana listami. Zbiegnię- 
cłe się świąt z dniem I kwietnia (Prima Apri- 
lis) spowodowało niebywałe dotąd przeła- 
dowanie urzędów. pocztowych koresponden- 
cją. W urzędzie pocztowym Wilno I było 
wczoraj 75 dużych worków zapełnionych ko- 
respondencją — przeważnie kartami świątecz 
nemi i prima = aprilisowemi. Spowodowało to 
poważne trudności z rozmieszczeniem kore- 
spondencji i termu przypisać należy pewne o- 
późnienia w dostawie. 

— Zakończenie kursów _ drogomistrzów 
gminnych. W obecności starosty Wil. Troc- 
kiego p. J. Radwańskiego, przedstawiciela Dy 
rekcji Robót. Publicznych p. inż. St. Kiełczew 
skiego. członków wydziału powiatowego sej- 
miku pp. inż. Romualda Węckowicza, inż. 
Jana Falewicza oraz kierownika kursów tech- 
nika p. Romuałda Piekarskiego odbyły się 
egzamina dla słuchaczy kursów - drogomi- 
strzów gminnych zorganizowanych przy wy- 
dziale powiatowym. В 

Z ogólnej liczby 36 słuchaczy zaledwie 2 
wykazało się wynikiem niedostatecznym. 

Po dokonaniu wspólnej fotografji odbyło 
się uroczyste rozdanie świadectw. 

— Sprostowanie. W związku z notatką, 
jaka się ukazała we wczorajszym numerze 
naszego pisma o pożarze na ul. Starej i nie- 
sprawnej akcji straży ogniowej, ze zródeł 
wiarogodnych otrzymaliśmy następujące wy- 
jaśnienia: к ё 

O požarze straž zostala powiadomiona te- 
„lefonicznie o godz. 1.40, wyruszyła o 1.43 

i na miejsce pożaru przybyła o godz. 1.48 
czyliże w ciągu 8 minut od chwili zawiado- 
mienia. Na pożar straż wyruszyła w pełnym 
składzie t.j. 5 aut, w tem 3 cysterny z wodą 
(8 tys. litrów) i woz z rekwizytami, tak że 
wzmianka o pustych beczkach zupełnie nie 
odpowiada prawdzie. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Juž da- 
wno sala Teatru Polskiego nie rozbrzmiewa- 
ła taką zabawą i wesołością, jak codziennie 
pa „Hulace“, farsie Henneguina. Dziš „Hula- 
ge) i 

— Sobotnia premjera. „Dwaj wie B“ 
oto tytuł jedynej dotąd komedji M. Hemara, 
która zawojowała całą Warszawę. Takich tłu- 
mów, jakie codziennie odwiedzają Teatr Pol- 

ski w Warszawie, nikt nie pamięta, bilety 
publiczność nabywa na tydzień i więcej na- 
przód... a wszystko to sprawił młody pisarz 
dotąd znany tylko w świecie teatrzyków, ale 
pisarz. posiadający talent, humor i dowcip. 
Obecnie Paryż będzie przyjeżdżać do War- 
R aby się uczyć pisać farsy. 

remjera „Dwaj panowie B“ 
Polskim w sobotę. 

— Reduta na Pohulance. 

w teatrze 

„Włamanie. 
* Dziś premiera głośnej sztuki A, Grzymały- 
Siedleckiego p. t. „Włamanie*. Postacie głó- 
wne odtworzą: Karolina — St. Perzanowska; 
Księżna — J. Zielińska; Dyrektor—Z. Chmie- 
lewski; Pułk. Łotyszyn — L. Wołłejko, On — 
K. Knobelsdorff; Mecenas — P. Orłowski; 
inż. Mianota — K. Vorbrodt. Pozatem udział 
biorą: R. Dziewulska, E. Łabuńska, Z. Mo- 
lińska, J. Łazowska, 5. Butkiewicz, A. Miko- 
łajewski, R. Piotrowski, W. Ścibor, J. Wasi- 
lewski, i F. Żukowski. ) 

Początek punktualnie o godz. 20-ej | m 
Bilety wcześniej do nabycia w „Orbisie 

i od godz. 17-ej w kasie Teatru. Jutro wła- 
manie. a 

— Koncert T-wa Filharmonicznego. Wi- 

leńskie Towarzystwe Filnarmoniczne urządza 

w poniedziałek, dnia 8 kwietnia b. r. w tea- 
trze Reduty wielki koncert kameralny z 

udziałem prof., prof. Kimontt-Jacynowej, So- 

łomonowa i A. Kacą. Koncert ten będzie po- 

święcony twórczości znakomitego kompozy- 

tora Czajkowskiego. : 
W progiamiė niegrane jeszcze u nas 

utwory — trio a moll, koncert skrzypcowy 
i warjacje na temat rococo (na wiolonczeli). 

Bilety do nabycia w biurze „Orbis“ — 
Mickiewicza 11. 

— Reduta na prowincji. Dziś, w Słoni- 
mie komedja A. Słonimskiego p. t. „Murzyn 
Warszawski* ze Stefanem Jaraczem w po- 
staci Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Trup noworodka w rzece. W rzeczce 
Cedron w Kalwarji znaleziono zwłoki no- 
worodka podrzuconego przez niejaką Annę 
Szopuszko zamieszkującą stale w Nowo - Wi 
lejce. 
Ч Wypadek samochodowy. Jadący ulicą 

Zawalną autobus Nr. 14285 koło ulicy Rud- 
nickjej wpadł na przechodzącą przez jezdnię 
Złatę Epsztejn (Kijowska 4) która uległa 
ogólnemu potłuczeniu. Szofer autobusu jako 
winny wypadku został przez policję zatrzy- 
many. Ą + 

— Usiłowanie samobójstwa. W zamiarze 
odebrania życia zadała sobie 4 rany w oko- 
licę serca Helena Mosojc (Zakretowa 10), 
Ranną w stanie dość ciężkim ulokowano w 
szpitalu żydowskim. Powód targnięcia się na 
życie ustala policja. 

— Zatrucie mięsem. Wczoraj rano po spo 
życiu mięsa zasłabł nagle 57 letni Piotr Suda- 
nowski (Orzeszkowej 3(. Wezwany lekarz 
stwierdził zatrucie i ulokował chorego w szpi 
talu żydowskim. 

— Przekroczenia administracyjne w mar- 
cu. W ciągu miesiąca marca policja sporzą- 
dziła 2850 protokółów za różne przekrocze- 
nia administracyjne. W tej liczbie za niesto- 
sowanie się do przepisów sanitarnych Sspo- 
rządzono — 240 protokółów, za nieprzestrze- 
ganie przepisów 0 ruchi kołowym 210, o ru- 
chu pieszym 85, za nieoswietlante bram i kla- 
tek schodowych — 175, za niewywieszanie 
cenników w sklepach z artykułami  pierw- 
szej potrzeby — 62, za nieprzestrzeganie 
przepisów meldunkowych 83 i za niewywie- 
zienie w czas śniegu — 47 i t.d. Berlin w obr. nieof. 211.48. 

SPORT. 
CZWARTY DZIEŃ TURNIEJU GIER SPOR- 

TOWYCH OŚRODKA W.F. WILNO. 

ia granicy z Rosji So- 
znaczną ilość bibuły 

hodzą z Mińska gdzie uczęszczali na 
jecenia KPB 

unistami działającymi wśród ludności pasa , Przerwany na czas feryj świątecznych tur 
niej gier sportowych Ośrodka WF Wilno 
wznowiony został w dniu 2 kwietnia br. przy 
czem rozegrano 2 mecze siatkówki drużyn 
żeńskich i 2 zespołów męskich. 

Wyniki uzyskano następujące: 

ZESPOŁY ŻEŃSKIE. 

Е Harcerki — $На 30 : 13. 
Zdecydowana przewaga Harcerek. Obie 

družyny stabo serwują i posiadają duže jesz- 
cze. braki techniczne. * 

Ognisko — Makabi 28 : 20. 

W. pierwszym okresie gry zespół żeński 
Ogniska górował zdecydowanie nad drużyną 
Makabi co najlepiej wyraża stosunek pun- 
któw 15:5 dla pąń z klubu Sp. Kolejowców. 
Po przerwie obraz się zmienił Makabi w obli- 
czu poważnej klęski wzięła się do pracy i po 
b. ambitnej grze zdołała uzyskać przewagę 
2 punktów (15:13)) nad drużyną Ogniska. 
W sumie zwycięstwo przypadło w udziałe 
paniom z Ogniska. Gra żywa i interesująca. 

ZESPOŁY MĘSKIE. 

х Sokół — ia 21 : 14. + 
„Gra mniej więcej równorzędnych przeci- 

wników, jednak zespół Sokoła bardziej rów- 
ny. Do przerwy Siła prowadziła 15 : 12 lecz 
nie zdołała utrzymać swojej nieznacznej prze 
NB z tego okresu gry do końca rozgryw- 
į. i 

Sokół wkrótce opanował pole gry i zwy- 
ciężył ostatecznie w stosunku 27 A. Н 

AZS — MAKABI 30 : 3. 

lecz według wszelkiego prawdopodobieństwa 
znajdowała się tam jakaś trucizna. Niewyklu- 
czonem jest również że zatrucie spowodował 
alkohol ponieważ w tamtejszych okolicach 
jak już w swoim czasie donosiliśmy cieszy 
się wielkim popytem ze względu na swą 
taniość wódka wyrabiana sposobem domo- 
wym. W tym kierunku idzie dochodzenie 
władz. Należy zaznaczyć że nie jest to już 
pierwszy wypadek zatrucia. alkoholem lub 
jadłem gotowanem w garnkach z uszkodzo- 
ną pobiałą lecz nie odstrasza to jednak szcze- 
gólnie chłopów od używania „samogonki* i 
nieodpowiedniego gotowania strawy. 

Wystawa Pracy Kobiet w. Poznaniu 
„Zaledwie dwa miesiące dzielą nas od ot- 

warcia Wystawy Krajowej w Poznaniu. W 
szybkiem tempie wzniósł się pawilon Pracy 
Kobiet, w którym zgromadzony zostanie cały 
dorobek kobiety Polki we wszystkich dzie- 
dzinach i ze wszystkich dzielnic Polski — 
nie może tam zabraknąć i Wilna. 

‚ Dla wzbudzenia większego zainteresowa- 
nia tą sprawą tak ogółu kobiet jak i wy- 
twórczyń mogących posłać swe eksponaty 
dajemy bliższe szczegóły i plan poszczegól- 
ka działów, w które ujęta będzie praca ko 

ret. 

A więc przedewszystkiem kobieta w spo- 
łeczeństwie (sekcja społeczna). Dział histo- 
ryczny od powstania kościuszkowskiego. Wal 
ka o niepodległość. Walka o oświatę. Wal- 
ka o równouprawnienie. Wszystko to przed- 
stawiore zostanie za pomocą map i wykre- 
sów. Kobieta w polityce i samorządach. W 
dziale. macierzyństwa znów wykresy i ma- 
py, przedstawiające śmiertelność i wykazy 
organizacyj pomocniczych. 

Nadzwyczaj ciekawie wyglądać będą 
mapy przedstawiające prace opieki nad ko- 
bietą w stosunku, jak to jest postawione w 
innych krajach europejskich, jak również kon 
takt organizacyj kobiecych polskich w służ- 
bie zdrowia, doktorki i pielęgniarki, pracują- 
ce w walce z gruźlicą, rakiem, alkoholizmem 
i td. Do sekcji tej (społecznej) Wilno prze- 
słało już dane historyczne, jak również wy- 
pełnione kwestjonarjusze 52 stowarzyszeń. 

Dział pracy umysłowej kobiet zawierać 
będzie dane o ilości studentek na uniwersy- 
tetach, o ilości otrzymanych dyplomów. Ek- 
sponaty w książkach, pismach, fotografjach 
uczonych naszych. Z Wilna pójdą próbki 
actwa i guzikarstwą. W dziale gospodar- 

stwa domowego zobaczymy modele kuchen, 
odpowiednie książki. Sekcja wychowania fi- 
zycznego przedstawi wszystkie rodzaje spor- 
tu, zobrazuje odpowiednie szkolnictwo na lal- 
kach wykaże najzdrowsze i najestetyczniej- 
sze stroje. Sekcja kobieca na roli wykaże syn 
tetycznie gdzie rozrzucone są kobiece go- 
spodarstwa wiejskie i wszelkie wytwórnie: 
serów, wędlin, hodowla nasion, kwiatów, pta 
ctwa i t.d. Przedstawi ile kobiet z wyższem 
wykształceniem w tym fachu, : ile instrukto- 
rek, jakie organizacje zbytu. Połączenie te- 
go wsżystkiego w artystyczną całość, udeko- 
rowaniem zajmie sekcja artystyczna. Wilno 
jako dekoracje wysyła nasze charakterystycz- 
me palmy wielkanocne, kilimy i wyroby prze- 
mysłu ludowego, który jako całość będzie 
miał osobny pawilon. 

W tymże pawilonie zorganizowany bę- 
dzie bazar do sprzedaży wszelkich wyrobów 
kobiecych, Wszelkich wskazówek w tym 
dziale jak również przyjmowanie ekspona- 
tów na Wystawę i do Bazaru objęła z ra- 
mienia Komitetu Wojewódzkiego p. Broniewi 
czowa (Bernardyński zauł. 8 m. 4) od śro- 
dy 3 kwietnia codzień od godz. 11-ej do I-ej 
do 8 maja włącznie). 

Na najwyższem piętrze pawilonu zorgani- 
zowana będzie wzorowa kawiarnia prowa- 
dzone przez Koło Kużniczanek, to jest Zwia- 
zek Uczenic Szkoły Gospodarskiej w Kuźni- 
czach. We wnękach tej kawiarni znajdą miej- 
ste eksponaty wytwórczyń wiejskich jak wę- 
dliny, miód i konfitury. 

Oto mniejwięcej obraz Wystawy Pracy 
Kobiet, której budżet obliczony jest na 250 
tysięcy złotych. Każda z kobiet dopomóc mo- 
że zakupując piękny żeton wystawowy w ce- 
nie 10i 1 zł. Dostać je można w gmachu Wo 
jewództwa w lokalu PAT, gdzie mieści się 
sekretarjat Komitetu, we wszystkich orga- 
nizacjach kobiecych i w sklepie przemysłu lu- 
dowego. 

Stremowana drużyna Makabi przegrała z 
bezapelacyjnie lepszym ztspolem  akademi- 
ków wileńskich, którzy przy minimalnym 
wysiłku uzyskali wynik 30 : 3 na swoją ko- 
rzyść. 

Plan dalszych rozgrywek. 

Piątek 5.4. O koszykówki. . 
godz. 19 — 20 Ognisko — Makabi (ze- 

spół żeński ) g. 20 — 21 AZS Pogoń (ze-. 
społy męskie g. 21 — 22 Ognisko — Makabi 
(zespoły męskie). 

Sobota 6:4. Rozgrywki siatkówki. 
odz. 18.30 Siła — Ognisko (zespoły mę- 

skiej g. 18.30 — 19 Siła — Ognisko (zesp. 
żeńskie) godz. 19 — 19.30 Sokół — AZS 
(zespoły męskie). r 

GDYBY TAK W WILNIE. 

Jak dónoszą z Rzymu, włoski Związek 
piłki nożnej otrzymał niedawno od Towa- 
rzystwa ubezpieczeniowtego 92.000 lirów od- 
szkodowania za nieudane pod względem fi- 
nansowym zawody z Czechosłowacją, na któ 
re przybyło nadspodziewanie mało publicz- 
NOŚCI. 

NIEDZIELNE M ECZE LIGOWE. 

W nadchodzącą niedzielę odbędą się na- 
stępujące spotkania ligowe: G; i 
Turyšci w Krakowie, Ruch — Warta w Król. 
Hucie, Czarni — Gracovia we Lwowie, LKS 
—Wisła w Łodzi a w Warszawie rozegrane 
zostanie spotkanie „odwiecznych* rywali Po-. 
lonia — Warszawianka. 

LYRK 
Trzeci dzień turnieju. 

Trzeci dzień turnieju obfitował w cie- 
kawe momenty. Zaraz po ogłoszeniu przez 
arbitra, że jeden z uczestuików turnieju, 
wiedeńczyk Marko, ofiarowuje 300 zł. te- 
mu z miejscowych bokserów, który zwy- 
cięży go w 5 rundach, zgłosił się członek 
AZS p, Wojtkiewicz (mistrz okręgu wileń- 
skiego) i oświadczył, że natychmiast po 
powrocie z Katowic dokąd jedzie na mecz 
stanie na ringu, Wywołało to zrozumiałą 
sensację i zniewoliło publiczność do urzą- 
dzenia Owacii na cześć p. Wojtkiewicza. 

Sznajder walczący w pierwszej parze Z 
Vogtmanem uległ mu w 5 minucie. 

Zwinny i szybko orjentujący się Szczer- 
„biński bronił się jak lew to też przeważa- 
jący go tuszą i siłą olbrzym Petrowicz nie 
dał sobie rady i walka zakończyła się re- 
misowo. 

_ Czekoladowy abissyńczyk Siki po 16 
minutach efektownym  przerzutem przez 
głowę pokonał silnego Kóhlera, a sława 
Frankfurtu „Pooshoff w trzy minuty uporał 
się z Górskim. 3 

Publiczność z entuzjazmem spotykała 
swoich ulubieńców: Szczerbińskiego, Siki i 
Pooschoffa. 

Dziś dalszy ciąg walk. 

List do Redakcji - 
Szanowny - Panie Redaktorze. 

Upraszamy o umieszczenie w Pańskiem 
poczytriem pismie kilku słów pożegnałnych 
dia pana inspektora szkolnego na powiat Wi- 
lejski pana Władysława Płomińskiego. Ustą- 
pienie Jego z zajmowanego stanowiska było 
dla nas niespodziewaną i przykrą wiadomo- 
ścią. Nie mogąc pożegnać Go osobiście, za 
pomocą Pańskiego pisma wyrażamy głęboką 
wdzięczność za kilkuletnią owocną pracę i 
sprawiedliwe zachowanie się względem nas. 

Łącząc wyrazy czacunku i poważania 
Nauczycielstwo szkół powsz. pow. Wileiskie- 
go. Filipina Popławska, Stanisława Górni- 
kówna, Marja Gaillard, ks. Romuald Dronicz, 
Tomasz Tryzno, Helena Dudkówna, Włady- 
sława Dynianka, Stanisława Ochołkówna, 
Anna Kiersnowska, Stefan Banicki, Mikołaj 
Starościński, Marja Starościńska, Zofja Nie- 
wiarowiczowa, Wacław Koziello, Ignacy Ja- 
worski, Bremerski jan Iwankowski Marjan, 
Snopkowska Julja, Ruczkowska Marja, Ziem- 
czankówna Janina, Grochowska Zofja, Mo- 
żejko AS Możejkowa Anna, Brzosto- 
wiczowna Walerja. 

„DFIARY. 
„ Bezimienniė Kom. Chleb Dzieciom zł. 5. 

Na Żłobek im. Marji zł. 5. Na walkę z żeb- 
ractwem zł. 5. 

Wileński Wojewódzki Komitet 
Wystawy Pracy Kobiet. 

Z SĄDÓW. 
KARA ZA CUDZĄ NIEOSTROŻNOŚĆ. 

Jan Piaskiewicz był kierownikiem działu 
maszyn w fabryce Bałberyskiego W Nowej- 
Wilejce wówczas, kiedy zdarzył się wypadek 
brzemienny w skutki i tragiczny. 

W momencie kiedy Paskiewicz był nie- 
obecnym w sali maszyn spadł pas transmisyj 
ny. Pracujący w tym oddziale 16-letni Fran- 
ciszek Czajkowski zamiast zatrzymać ma- 
szyny i dopiero wówczas przystąpić do na- 
prawy pasa chciał włożyć go podczas błegu. 
Lekkomyślność ta była przyczyną nieszczęś- 
cia. Pas złapał śmiałka za połę marynarki i 
zanim nieszczęśliwy zdążył wyrwać ją zo- 
stał formalnie zmiażdżony. Piaskiewicza, jako 
odpowiedzialnego za dział maszyn, pocią- 
gnięto do odpowiedzialności sądowej. W dniu 
wczorajszym sąd okręgowy skazał go na 4 
miesiące więzienia lecz na mocy amnestji 
darował połowę kary., 

ZATWIERDZENIE KONFISKATY. 

Sąd okręgowy zatwierdził konfiskatę bia- 
łoruskiego czasopisma „Białoruska Krynica" 
zajętego swego czasu za artykuł p.t. „Po wy 
roku nad Hramadą*. Redaktor odpowiedzial- 
B ka odpowiadać będzić z art. 

25 1 ы 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
3 kwietnia 1929 r. 

Dawizy i waluty: 
Tranr. Sprz _ Kupno Bezimiennie dla M.M. zł. 1. Bezimiennie 

Dolary 8,90 8,92 gag dla MM. zł. 1. 
Belgja 123.85, 124.16, 123.54 

Budapeszt _ 155,40 15580  155— | P 707 ——— 22 00555 НнЫ 
Holandja 357,39 358,29 356,49 NOC SZALENSTW! 

Londyn 41,27, 43,58,5 43,17 i NOC ROZKOSZY! 
Nowy-York 8,90 8.92 8.88 

Paryż 34,85, 3494, 3473 @В Rapsodia Oesiersku 
Praga 26,38,5 26.44,5 26325 FILM =G-gorącej Kwi 
Szwajcarja 171,56,5 172.17 171.13 | o płomiennej miłości g 
Stokholm 238,26,5 238,68 7,66 JUTRO « 

Wiedeń 12531, 125.62  125,— š premiera w klnie „Helios į 
Wiochy 46,70 46,82 46.58 Wszechświatowy sukces! 

Bo cz A RZ YW KE cza zd 

 



  

Miss Europa w parlamencie 
Panna Elżbieta Sinom przyznała się 

niewiadomo już przy jakiej okazji, iż 
nigdy nie była w parlamencie i bardzo 
pragnęłaby-się tam dostać. 

Posłowie dowiedziawszy się o tem 
wpadli w doskonały humor — osoba, 
którą cały świat oglądał chce oglądać 
ich — nieznanych nikomu matołków. 
Zaprosili tedy premjowaną piękność na 
ranne posiedzenie 18-go b. m. 

Zazwyczaj posłowie schodzą się 
późno — o 11-ej 12-ej, tego dnia punkt 
o 9-ej wszyscy byli na Sali. Nikt nie 
słuchał ględzeń marszałka, nie zwracał 
uwagi na pana Marsó opowiadające z 
trybuny długą historję o dobrodziej- 
stwach naturalnega nawozu — wszy- 
scy wypatrywali aparycji na galerji. 
Czas mijał a tu nic. Zniecierpliwiony, 
jeden z posłów zadzwonił do hotelu z 
zapytaniem co porabia panna Simon i 
czy wybiera się już do parlamentu. 
Woźny odpowiedział mu, że Miss Euro- 
pa dostała list od koleżanki zapraszają- 
cy ją na wycieczkę samochodem za 
miasto — przed dwoma godzinami wy- 
jechała. Wiadomość rozeszła się bły- 
skawicznie po ławach poselskich — w 
przeciągu 5 minut sała opustoszała, z0- 
stali tylko ziewający marszałek, wy- 
znawca nawozów naturalnych i garstka 
drzemiących panów. K..1. 

Wędrówka dzikich kóż i jeleni. 
Z północnego Kaukazu donoszą o 

niezwykłem zjawisku, jakie zaobser- 
wowano przed kilku dniami w po- 
wiecie Majkopckim. Otóż do niektó- 
rych wiosek Ściagać zaczęły po ostrych 
mrozach tegorocznej zimy olbrzymie 
stada dzikich kóz i jeleni. Zwierzęta 
te zmuszone były wyjść w doliny z 
powodu braku pokarmu oraz z oba- 
wy przed wilkami. Do jednej tylko 
wioski  Elizawetskoje przybyło w 
ciągu jednego dnia ponad 100 dzikich 
kóz i większa ilość jeleni. Okręgowy 
komitet wykonawczy podjął kroki w 
kierunku zapewnienia należytej ochro- 
ny tym zwierzętom, które po ociep- 
Jeniu się wypuszczone zostaną z 
powrotem w góry. 

RADJO. 

Czwartek, dn. 4 kwietnia 1929 roku. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 15.10 — 1535: „Reformy Ludwika 
XIV we Francji* Oaczyt dla maturzystów. 
16.00-16.20: Odczytanie programu dzien., 
repertuar teatrów i kin i i chwilka litew- 
ska. 16.20—16.30: Komunikat harcerski. 
16.30—16 55; „Czego ludzie nie wymyślą” — 
dla dzieci. 17,00—17.25: Transmisja Zz War- 
sząwy. „Wśród książek*—przegląd najnow- 
szych wydawnictw. 17.30—17.55: Pogadan- 
ka radjotechniczna. 17.55—18.50: Transm. z 
Warszawy. Koncert kameralny. 18.50— 
19.00: Przerwa. 19.00—19.25: Pogadanka p. 
t. „Ameryka współczesna”. 19.25—19.45: Ty- 
godniowy przegląd filmowy. 19.45—20.00: 
Program na dzień następny, komunikaty i 
ze czasu z Warsząwy. 20.00— 21,15: 
oncert orkiestry 1 p.p. Leg. 21.15—22.00: 

Transmisja z Poznania. 22.00: Transmisja z 
Warszawy. Komunikaty P.A.T., policyjny. 
Arouoas i inne, oraz muzyka taneczna 2 
„Oazy“. 

Na zly об ta 53 tų S S i RA 
WILENSKIE T-wo HANDLOWO- 

ZASTAWOWE 

LOMEARD 
zawiadamia, że w dniu 9 i 10 kwietnia 
1. b. o g. 5-ej po poł. odbędzie się 
licytacja w lekalu Lombardu (plac 
Katedralny, ul. Biskupia 12) zastawów 
we właściwym czasie nieprolongowa- 
nych. Od Nr. 4405 do Nr. 28293. 

Film plastyczny 
Nie przebrzmiały jeszcze echa wynalazku 

filmu dźwiękowego, a już pojawiła się w 
Hollywood nowa sensacja. Oto amerykańskie 
mu wynalazcy dr. Herbertowi Irvesowi uda- 
ło się skonstruować specjalny aparat, który 
umożliwia dokonywanie plastycznych zdjęć 
filmowych. W obecności licznie zgromadzo- 
nych przedstawicieli największych amerykań- 
skich koncernów filmowych wyświetlił dr. Ir- 
ves s wój pierwszy film plastyczny, który wy 
wołał wprost burzę zachwytu. Na ekranie bo 
wiem, mającym kształt rozpiętego parasola, 
wystąpiły zupełnie wyraźnie obrazy o pełni 
rzeczywistych kształtów. 

Wynalazek dr: Irvesa niezwykłe posiada 
znaczenie dla dalszego rozwoju kinematogra- 
fji. Dotychczasowy bowiem płaski ekran nie 
potrafił mimo wszelkich udoskonaleń — wy- 
wołać iluzji rzeczywiście rozgrywających się 
wypadków, a postacie, pozbawione uwypuk- 
lenia, były ciągłe jeszcze jakby szybko mkną 
cemi obrazkami, widocznemi tylko z jednej 
przeciwnej strony. Obecnie zaś dzięki wyna- 
lazkowi dr. Iryesa zyskują filmy na wyrazie 
plastycznym. Postacie i przedmioty stają się 
widoczne z każdej strony, a odtwarzanie głę- 
bi wnętrz nie będzie już przedstawiało do- 
tychczasowych trudności. Akcja będzie się 
mogła doskonale rozwijać w obrębie wszyst- 
kich trzech wymiarów: długości, szerokości 
i co najważniejsze głębokości. 

Nazwisko dr. Irvesa związane jest już od 
szeregu lat z problemem filmu plastycznego. 
Początkowe jego próby były jednak bardzo 
nieudolne i nie dawały żadnych praktycznych 
korzyści. Obecnie dopiero — po. licznych, 
żmudnych eksperymentach — stworzył dr. 
Irves doskonałą metodę i skonstruował mo- 
numentalny aparat, który odpowiada wszel- 
kim wymaganiom i daje wspaniałe rezultaty, 

Aparat dr. Irvesa składa się właściwie z 15 
soczewek, które są tak ułożone, że fotogra- 
fują równocześnie każdy przedmiot lub po- 
stać z najrozmaitszych stron. Te równocześ- 
nie dokone zdjęcia łączy się później w jed- 
ną całość, która doskonale oddaje wyrazis- 
tość i kształty. Tak powstały film musi być 
— dla zachowania pełni wyrazu — wyświet- 
lony na specjalnie do tego celu przez dr. Ir- 
wesa skonstruowanym ekranie. Ekran ten roz- 
pięty jest nakształt parasola, a obrazy rzu- 
cane są nań — nie jak do tej pory z przed- 
niej — lecz tylko z tylnej strony ekranu. 

Pierwsze próby dokonywania płastycz- 
nych zdjęć przy pomocy aparatu dr. Irvesa 
udały się — jak już o tem wspomnieliśmy— 
w zupełności. To też dziś stoimy z nowu w 
przededniu nowych, nieoczekiwanych możli- 
wości w dzżedzinie REA Obok bo- 
wiem głosu i dźiwęku, w które wyposażone 
są już ostatnie filmy, będziemy mogli odtąd 
na ekranie filmowym obsberwować obrazy, 
które potrafią całkowicie oddać złudzenie rze 
czywistego życia. Postacie i przedmioty bę- 
oą mogły odtąd mieć na taśmie filmowej peł- 
me kształty, tak, że przedstawienie kinoteat- 
ralne w zupełności prawie nie będzie ustępo- 
wać żywej scenie teatralnej. 

Tak zatem staje się film coraz bardziej 
wszechstronny i opanowuje w coraz silniej- 
szej mierze każdą niemal dziedzinę sztuki i 
życia. 

ZE ŚWIATA 
— Mrówki gaszą pożar. Obserwacji 

pani M. Combes zawazięczamy cenne spost- 
rzeżenia z życia mrówek, w tym wypadku 
wyłącznie pewnej gromidy mrówek, za- 
mieszkujących jedno z trzech mrowisk, po- 
łożonych w sąsiedzwie jej pracowni w Fon- 
tainablu pod Paryżem. Jeden z asystentów 
laboratorjum miał zwyczaj rzucania niedo- 
pałków w pół zburzone mrowisko czerwo- 
nych mrówek. Zauważył po niejakim cza- 
sie, że papieros, rzucony do mrowiska 
gasł znacznie szybciej, niż rzucony bezpo” 
średnio na ziemię. Przypatrując się bliżej 
spostrzegł, że mrówki gromadzą się koło 
tlejącego niedopałka, a każda z nich wy- 
dziela jakąś kwaśną ciecz; akcja taka trwa 
aż do ugaszenią ognią. 

Zainteresowana tem p. Combes przez 
dwa lata próbowała różnych doświadczeń, 
począwszy od hubki, a skończywszy na pa- 
lącej się w mrowisko wetkniętej świecy. 
U stóp tej świecy gromadziły się zastępy | 
mrówek, ruszając z narażeniem Życia ku | 
płomieniowi i kolejno wydzielając z siebie 
ów płyn gaszący. Niektóre z nich spalaty | 
się przy tem, inne, poparzone, ratowane | 
były przez towarzyszki. Przy pierwszych 
próbach akcja gaszenia trwała około 3 mi- 
nut. Z czasem nabrały mrówki takiej 
wprawy, że potrafiły każda świecę zgasić 

Ч ой л a RY pO pO pO RZY g W W prZECIĄgU 10 do 3v sekund. 

MUZYCZNA „NAGRODA NOBLA'*. 

Z New - Yorku donoszą, że jedna z or- 
ganizacyj tamtejszych, zwana  „Kolumbia“, 
utworzyła nagrodę w kwocie pięciu tysięcy 
dolarów, która będzie corocznie przyznawa- 
na autorowi, co przyczynił się najbardziej do 
postępu w dziedzinie muzyki. 

Raz na rok w New - Yorku będą się zbie 
rali delegaci trzydziestu trzech narodowości 
w celu wyboru laureata nagrody; procedura, 
identyczna z procedurą, jaką się posługuje 
komitet nagrody Nobla. 

Pieć tysięcy dolarów zostanie przyznanych 
po raz pierwszy w r. 1929 
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Perlmuffera Ulframaryna 

est bezwzględnie najlepszą i naj- 
wydatniejszą farbą do bieliznyi ce- 
lów malarskich. Odznaczona na wy- 
stawach w Brukseli i Medjolanie 

złotemi medalami: 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 
„Wszędzie do nabycia. 
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Siewniczki i wypielacze ręczne 

„PLANET Jr“ 
Świetne narzędzia amerykańskie, 

niezbędne przy upfawie rządowej wa- 
rzyw oraz roślin pastewnych jak bu- 
raki, marchew i t. p. 

poleca 
ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. Sórl-1       

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
z marką „IKogut* są stosowane prz. 
chorobach  "ZOŁĄDKA, K SZEK, 
OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- 
WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE . 
ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
środkiem  przeczyszczającym, _uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. 
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Dziś ostatni dzień! 
Tryumfalny 

Filn. Narodowy 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

MURAGA poświęcenia. 

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE. 

Koncert 
(ROK 1863). Potężna epopea płomiennej miłości i bo- 
haterskiego 
ZBYSZKO SAWAN, Aleksander ZELWEROWICZ, 

nata RENEE, Robert VALBERG, JONAS TURKOW i wiele in., oraz cały zespół Opery Warszawskiej. 
NIEMA w POLSCE człowieka, którego nie olśni i nie wzruszy to arcydzieło. Początek seansów o godz. 4-ej. 

gry aktorskiej. 
Re- 

  

  

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
1) TANGERKA ORCHIDEA 

dramat w 12 akt. W roli tytułowej: wspaniały 
zespół gwiazd fi 

DZIŚ PODWÓJNY PROGRAM! 
2) 

Imowych RICARDO CORTEZ, 
XENIA DESNI i LUIZA LAGRANGE. 

Mickiewicza 22. Dla młodzieży dozwolone. 

Djabelska przełęcz 
porywający dramat stepów amerykańskich 

z udziałem najlepszego jeźdzca Świata 

KENA MAYNARDA 
Początek sean sów og. 4ej. 

Dzis! Wielkie Święto Twórczości Polskiej: Najnowszy film ze złotej serji 1929 r. 
JADWIGA SMOSARSKA, JERZY MARR, KAZIMIERZ JUSTJAY i in. w potężnym dramacie współczesnym w 

  

  

ašis 

c 

Н ® 66 

'Ш 12 wielkich aktach na tle *« w]g  scenarjuszą  Stefanai 
ki „Ditadilj przejmujących przeżyć miłośnych „Tajemnica starego rodu: Kiedrzyńskiego. Miłośc!" 

WIELKA 42. Zdrada! Zbrodnia! Strzał z zasadki.. Szal zazdrości... łaskawy udział bierrze 1 Pułk szwolezerów imi. 
Marszałka Piłsudskiego. - 

NO Najnowsza historyczną Epopea ilustrująca „ODRODZENIE POLSKI* z cyklu 
l MY PIERWSZA Ń 66 Monumentalny epokowy dramat w 12 akt. w którym ujrzym 

Wanda” " BRYGADA* , 5 Ź A LE 5 Y historyczne dzieje „SZCZYPIARNIA*, „ORLĘTA* i „CUD NA 
› WISĖ Ą* w rolach gi6wnych Grena Gawgcka, Jerzy Kobusz i Aleksander Starza. UWAGA: Film „Szalefcy“ na 

Wielka 30. międz ynarodowym konkursie w Paryżu został odznaczony „Złotym Medalem*. Orkiestra zwiększona. 

Gyrk „Colosseum“ 
uł WILEŃSKA, 

róg Mickiewicza. 

    

i zagranicą: Arnold 

/ 

p——————— | 
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Stosowany przez p: p. Doktorów. 
„Balsam Thiocolan Age“ 

przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 
ułatwia wydzielanie się plwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. ` 
„Balsam Thiocolan Age“ 

sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w oryginalnem opako- 
waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-Ib9S Warszawie, ul, Leszno 41. 
Skład w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. J 

Czopki he- |<< (z kogutkiem) 
mowidalnc „WANICÓJ usuwają ból, 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmniejszają guzy (żylaki). 
й $|`›пеа`1ід apteki i składy apteczne. 

ei ERZE o S, 

i Ё Mieszkanie 
E i 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kait. p.) w śródmieściu: lub na 

"Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 

ANT AE AIEC I aoc za zaa m rój 

Dziś w czwartek 4 zd #° 
zapaśniczych. Dziś walczą: PY Qlke contra Sznejder; 
Becer-Szczerbiński, 4) Póochoft contra Marko. Szczegóły w programach. 

Specjalna ilustracja muzyczna. 

pr AR 

  

ydz. 8 wiecz. atrakcyjny. program artystyczny, oraz dalszy ciąg walk 

2) Garkawienko contra Motyka, 3) Siki contra 

  

   

EEusaus KZEREDZEBSSKEZSNNNEA 

"m. K Dabrowska. | UA. EYMSLER  E Akumulatory Bra: POLLAKA В a A 
. ą ro Ss a. s choroby skórne, we- E о radjowe, samochodowe i inne š 

Ё neryczne !  тосхо- miana starych bat. ak 5 a 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, ||| B płciowe. Elektrot*ra- = dogai A zą dopita" żż >> sad iw в 

Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- M pja, słońce górskie, m rantowanej jakości pojemn. 22 ag. = 
kszych fabryk fortepianów i pianin w Polsce £ diatermja,  Sollux. M produkcji 1929 r. Li 

Fibiger, A. Drygas, B. Sommerield, B Mickiewicza 12, róg M _ Fachowe ładowanie i naprawa. 8 
Pleyel--Paris etc. E Tatarskiej9—2i5—5 g MICHAŁ GIRDA ® = ieci ‘ W.Z.P 44. s E 

Sprzedaż i wynajęcie, : HM Wilno, Szopena 8, tel. 16 72. [814 
SBAGANNGGODKGARZENNAODKUJUDAGANDAUGNOBAMA m > 

UIS PAR — - — 

  

DOKTOR 
D.ZELBOWISZ 
chor. weneryczne, 
sylilis, narządów 
moczowych. od 9 

  

limszerkaSmiałowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa Zmar- 

szczki, piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 

były majster firmy 
„Pawel Bure“ 

poleca najlepsze zegarki, 
sztućce, obrączki ślubne 
i inne rzeczy. Gwaranto- 
wana naprawa zegarków 
i biżuterjj po cenie 

przystępnej 

Szacunek kamieni — bezpłatny. 
Wilno, Ad. Mickiewicza 4.  gZii=0 

Tamże potrzebny pracownik 
zagarmistrzowski. 

    

  

AWWAWAW FORD 
osobowy, model 1927 KUPKA I SPRZEDAŹ 

WAWAWAW 
r. mało używany do 
sprzedania, ul, Ostro- 
bramska d. 

—1, od 5-8 wiecz. Dw: Mickiewicza 46. 

Kobieta-Lekarz w ой 

S e56 442 [| LOKALE DOW MOCZOW. Ha 
od 12—2i Od 4-—%, "Cu m 
ul, Mickiewicza 24, + į 

tel. 277. Mieszkanie 
W. Zdr. Nr. 152. 6-pokojowe Z  wy- 

godami do wynajęcia. 
"DOKTOR Alea Róż Nr4 m. 6, 

L. GINSBERG K. Protasewiczowa. -Į 

choroby | WeNerYC2 Ne Gano I EEE Iš EEE 
sytilis i skėrne. Wil- 

й РОЗАОУ $ no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon '567. Przyjmuje @ 
od 8 do 1 i od 4 do B. gama m am m aa 

  
  

DOKTOR Potrzebna 
służąca do wszystkie- 

BLUMOOIĆ go z dobrem praniem. 
Choroby weneryczne, Zgłaszać się od godz. 

syfilis i skórne.  9—11. Wiosenna 6, 

Wielka 21. " * A 
Od 9 - 1i3— 8. 

(Telet. 921). 
Dr Hanusowicž 
Ordynator _ Szpitalą Ek enoma 
Sawicz, choroby skór- z długoletnią prakty- 
ne, weneryczne, _g0-ką gospodarki rolnej 
dziny przyjęć 5—7 pp.i leśnej polecą inž. 
Zamkowa 7—1 Le- górn. Bronisław Chą- 
czenie światłem: Sol- gzyński. W. Pohulan- 
lux, lampa  Bachaka 19. = 
(sztuczne słońce gór- 

ELP 

    

skie)i elektrycznością 
(diatermja). — 08IS- 

  

Em 
Spółka.z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
10, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 

biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 

RÓŻNE 

GotówkĘ | 
lokuje najkorzyst- 
niej u osób s0- 

lidnych 
D. H.-K. „Zachęta“ 
Mickiewicza 1, 

| tel. 9-05.  0821-0 

  

godne warunki i ® 
na raty. 

п СЕНЕН СОМО @ НЕОч 

ZGUBY 
  в 

olwark odległy 
od stacji kol. 3 

klm., o obszarze 
około 14 ha. Rze- 
ka przepływa przez 
folwark, Zabudo- 
wania kompletne 
sprzedamy natych- 
miast za 2.500 

dolarów 
D. H.-K. „Zachęta* 
Mickiewicza 1, tel. 
9-05. 992170 

  

nik 1898, wyd. 
przez P. K. U. Lida, 

Warsocxiego, 
wažnia się.   

    

  

W. BRIDGES. 

D  SOBOWTÓR. 

ROZDZIAŁ 1. 
1 szyling i 6 pensów w kieszeni. 

Kiedy się jest głodnym, a w kiesze- 
ni się ma 1 szylling, i 6 pensów, kwe- 
stja obiadu nabiera niezwykłej powagi 
i wymaga dłuższego namysłu. , Waha- 
łem się pomiędzy wyborem jednej z 
dwuch skromnych restauracyj, w któ- 
rych można było uzyskać obiad za tę 
cenię. Były jednak one bardzo niepocią- 
gające, lecz głód zmusił mnie wkońcu 
do powzięcia decyzji. : ; 

Pierwszą osobą, którą ujrzałem 
wchodząc, był Billi Zogan. W. pier- 

„ wszej chwili nie wierzyłem własnym 
oczom, ale gdy dojrzałem czerwoną 
szramę na jego twarzy, ciągnącą się od 

oka wdół twarzy, była to blizna od ra- 

ny zadanej mu w bitwie, wówczas prze 

konałem się, że to był mój dawny zna- 

jomy. 
Billi był tak zaabsorbowany jedze- 

* niem, że nie zauważył mnie. 
— Czołem, Billi! — zawołałem po- 

dchodząc. — W jaki sposób trafiłeś do 
tej dziury? 

Przez chwilę patrzał na mnie, mru- 
gając zdumionemi oczyma. 

— Do stu piorunów, ałeż to Jack 
Barton! — krzyknął, upuszczając -z 
brzękiem widelec. — Mój Boże! a ja 
myślałem, że już addawna jesteś na 
tamtym świecie! 

Podsunąłem sobie krzesło i usia- 
dłem przy nim. 

— Przykro mi, że muszę ci odebrać 
te złudzenia, ale jestem zupełnie zdrów 
i cały! Ч 

— Ten łajdak Holday, — tłomaczył 

Billi, wyciągając rękę i dotykając mnie 
jakby chcąc się przekonać, że nie та 

*do czynienia z duchem, — mówił, że 
rozbito ci głowę w jakiemś przeklętem 
miasteczku w Boliwii. ' 
— Tak, — odrzekłem niedbale, zda- 

je się, że tak właśnie brzmiał urzędowy 
raport, któremu zaprzeczać nie uważa- 
łem za stosowne. * 

Billi uśmiechnął się. 
— Muszę przyznać, że miałem pe- 

wne wątpliwości. Nie mogłem uwie- 
rzyć, żebyś się dał złapać temu przeklę- 
temu Dagot. 

— Nie wiele brakowało, coprawda, 
—odrzekłem. 

— Kelner! Proszę mi dać obiad i bu- 
telkę piwa! 

— Zjemy obiad razem, ja funduję! 
— dodał szybko Billi. ‹ 

— W takim razie zamiast piwa we- 
zmę butelkę wina. ! 

—Dwie butelki! — poprawił Billi. 
—A teraz opowiedz mi szczegółowo ca 
co się z tobą działo, — dodał, gdy kel- 
ner odszedł. — Ostatni raz widzieliśmy 
się dorywczo w Buenos-Aires. Pamię- 
tasz? 

— Pamiętam, Billi! Byłem w dro- 
dze do Boliwji, gdzie szukałem szczę- 
ścia. 

— I cóż znalazłeś je? 
Zapaliłem papierosa, czekając 

zupę: 
—Znalazłem wi 

na 

ęcej, niż się spo- 
„dziewałem — znalazłem złoto. 

— Djabeł z ciebie! — zawołał Billi 
—gdzie ono? ( 

—Sam nie wiem, jak się ta miejsco- 
wość riazywa. Zapewne wogóle nie ma 

nazwy. Dotarłem tam sam i znalazłem 
tylko Indjan. 

Odsunąłem rękaw ukazując na ra- 
mieniu długą bliznę od strzały. 

— Oto ich bilet wizytowy. 
Billi z wyrazem znawcy obejrzał ją. 
— Twoje szczęście, że strzała nie 

była zatruta! Co zrobiłeś.ze złotem? 
— Z łatwością znajdę to miejsce, — 

odrzektem, — ale potrzebuję pieniędzy. 
Sam nie dałbym tam rady. Dlatego wró 
ciłem do Londynu. ; 

— No:i jakże ci się powiodło? 
Pokiwałem głową. | 
Wydałem. wszystko co miałem. Nie 

ma tu ludzi odważnych i zdecydowa- 
nych, ja żaś nie mam do nich zaufania 
i nie mogę wtajemniczać odrazu. Po- 
stanowiłem wyjechać da New-Yorku. 
— Racja, — pochwalił Billi. — Je- 

Śli nie masz w kieszeni kilku listów po- 
lecających, od osób ogólnie znanych, to 
nie dasz rady z Anglikami. Amerykanie 
są łatwiejsi. Kiedy wyjeżdżasz? ' 

— Jutro, muszę wydostać pieniądze 
i kupię natychmiast bilet okrętowy. 

— Chciałbym pojechać z tobą! 
oznajmił Bili. KR 

— Doskonale, cóż ci przeszkadza? 
Jedziemy! я 

Pokiwał głową przecząco. 
— Czekam na wygodną posadę w 

Meksyku, — rzekł. — Już od sześciu 
tygodni mnie zwodzą, nie chcę tracić 

- tego czasu napróżno. 
— Dobrze, daj mi swój adres, — 

jeśli uda mi się to, co zamierzam, dam 
ci znać. 8 

Billi wyjął z kieszeni ołówek i zapi- 
sał adres swój na kartce. 

— Gdybym wyjechał stąd, będą 
wiedzieli, gdzie mają odesłać twój list. 

Schowałem kartkę i zabrałem się do 
jedzenia. Dwie butelki wina wywołały 
w nas szereg dawnych wspomnień i re- 
sztę czasu spędziliśmy na rozmowie o 
pobycie naszym w Argentynie i.o da- 
wnych przyjacielach. 

ydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

" Zaproponowałem mu spędzenie re- 
szty dnia w jakimś music-hallu, ale Bi- 
Ili miał się z kimś spotkać, śpieszył się 
więc do domu. ; 

Żegnając się, nietylko zapłacił za 
obiad, ale zmusił mnie jeszcze do przy- 
jęcia dwuch funtów, co muszę wyznać, 
ucieszyło mnie bardzo. Przynajmniej 

" mogłem zapłacić za pokój. 
Smutek ogarnął mnie, gdy samotnie 

mijałem ponure ulice przedmieścia. 
Był to śliczny wieczór letni. Słaby 

wietrzyk poryszał gałęzie drzew i uno- 
sił nad chodnikiem skrawki papieru. 
Prócz kilku zakochanych par, na brze- 
gu nie było nikogo. 

Szedłem pobrzękując w kieszeni 
pieniędzmi Billa i rozmysłając nad smu 
tną sytuacją, w jakiej się znalazłem, te- 
raz właśnie gdy czułem się właścicielem 
kopalni złota, której nie mogłem wyzy- 
skać. Gdy wyjeżdżałem .przed czterema 
miesiącami z Boliwji, wydawało mi się 
że pa raz pierwszy w życiu uśmiechnę- 
ło mi się szczęście. Widziałem już swe 
przyszłe bogactwa, sławę, niezależność 
Nie miałem wątpliwości, iż znalazłem 
olbrzymie podkłady złota, byłem więc 
przekonany, że odrazu uzyskam potrze- 
bne pieniądze dla zorganizowania całej 
ekspedycji. Znałem doskonale warunki 
miejscowe w Boliwji, wiedziałem, że 
przy pomocy łapówek uzyskam pomoc 
władz. Lecz pierwsze tygodnie pobytu 
w Londynie zrujnowały moje nadzieje. 
Anglicy byli ostrożni i nie chcieli się 
wdawać z nieznajomym. Nie chcieli ry- 
zykować. Po dwuch miesiącach zosta- 
łem bez pieniędzy i pozbawiony wszel- 
kich nadziei i złudzeń. 

Znienawidziłem tych sytych, spokoj- 
nych i zrównoważonych londyńczyków 
i pocieszałem się myślą, że niepowo- 
dzenia moje zapewniają mi przynaj- 

mniej to, że nie będę miał z nimi. do 

czynienia. jednak słabe były nadzieje, 

na Amerykanów, to też postanowiłem 

nie tracić dużo czasu na rozmowy 1 w 

razie niepowodzenia, jechać znów w 

poszukiwaniu przygód. „Żyje się tylko 

raz i szkoda marnować życia na prze- 

siadywanie w przedpokojach i biurach“ 

— mówiłem sobie. Stanąłem pod latar- 

nią i w zamyśleniu śledziłem powolny 

ruch barki, płynącej po rzece. Ogarnęło 

mnie gwałtowne pragnienie ucieczki z 

tego zatrutego świata cywilizowanego. 

Nagłe wspomnienie zapachu słone- 

go morza, oddechu zalanych słońcem 

pampasów, napełniło mnie tęsknotą. 

Tak, tęskniłem do słońca, do morza, 

zielonych równin, do wolności, dzikiej, 
zwierzęcej swobody, do bezmyślnego, 
pierwotnego życia. Jakże mi wstrętne 

były te blade twarze: ponurych : mie-. 

szkańców miasta. - 

— Mėj.Bože! — szepnąłem, — czyż 

miałbym sterczeć tutaj, w tem kamien- 

nem mrowisku? 
— Dobry wieczór! — rozległ 

nagle jaki głos. 

się 

Rozdział II. Stuart Norscott. 

Jestem bardzo opanowany i mam 
silne nerwy, tym razem jednak drgną- 
łem, słysząc ten głos? 

Ujrzałem przed sobą wysokiego, 
dobrze zbudowanego „mężczyznę we 
fraku i jasno-szarem palcie, narzuco- 
nem na ramiona. Twarz jego wydała mi. 

się dziwnie znajomą, ale przez - chwilę 

napróżno szukałem w pamięci, gdzie 
mogłem go widzieć. Nagle rozjašnilo 
mi się w mózgu. 

— Na Boga! — zawołałem. — Czy: 
pan jest lustrem? ; 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 

Człowiek ten różnił się ode mnie 
tylko ubraniem. 

Uśmiechnął się dziwnie, przyczem 
usta jego drgnęły, lecz zimne niebieskie 
oczy. nie zmieniły wyrazu. 

Wpatrywał się: we mnie badawczo. 
— Zdumiewające podobieństwo, — 

zauważył spokojnie. — Nie przypu-- 
szczałem, że jestem taki przystojny. 

Ukłoniłem się uprzejmie'i odrze- 
kłem żartobliwie. 

— A ja, nie domyślałem się nawet, 
że jestem tak pięknie ubrany! 

Teraz on z kolei zdziwił się, cho- 
cłaż oczy nie zmieniły wyrazu. 

— Nawet głos! — mruknął. — Co 
та ósiół mógł powiedzieć, że cudów nie 
ma na świecie? 

Nastała chwila ciszy. Nie ukrywa- | 
jąc'zaciekawienia oglądaliśmy się wza- 
jemnie. Wreszcie nieznajomy wyjął z 
kieszeni wspaniały pugilares i podał mi 
bilet wizytowy. 

— Nazywam się Stuart Norscott — 
rzekł, — zapewne słyszał pan o mnie. 

Byłem zdumiony, lecz usiłowałem 
ukryć swe uczucie. Cały Londyn mówił 
o Stuarcie Norscott. Kronika „wielkie- 
go świata” londyńskiego była pełna 
wzmianek o jego bogactwie, a tajemni- ) 
czości, o tem, jak zjawił nagle, nie wia- 

domo skąd i osiedlił się w najbogatszej 
dzielnicy Londynu... 

Jednak przyjąłem bilet jego z takim 
gestem, jakby spotkanie ze sławnym 
miljonerem było dla mnie rzeczą zwy* 
kłą i codzienną. 

-— Nazywam się Jack Barton, — 
odrzekłem, — obawiam się jednak, że 
nie znajdę swego biletu wizytowego! 

RTP 

b 5 Nr. 7, # 
inżynier Łukaszewicz. | 

gubioną ksiażkę | 
wojskową, rocz- | 

na imię Wincentego | 
unie- + 

  

    

  

    
    

             

   


