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polityka „Oaty” 
Jeżeli przy otwarciu obecnege 

Sejmu i w lipcu 1928 r. po wywiadzie 

Marszałka i teraz wołamy o oktrojowa- 

nie nowej konstytucji, to dlatego, że 

uważamy za groźny dla Polski stan 

przy którym konstytucja de facto w 

Polsce obowiązująca nie zgadza się z 

konstytucją de. jure obowiązującą. Kon- 

stytucja 17 marca u'nas nie obowiązu- 

je, przekreślił ją jeszcze zamach majo- 

wy. Uważamy za patrjotyczny obowią- 

zek mówienie głośno, że Polska powin- 

na się opierać na prawie. Konstytucja 

17 marca była tak niemądra, że wyko- 

nywać się nie dała — (Sejmy powołu- 

jące gabinety pozaparlamentarne nie 

przewidziane. w konstytucji) i dobro 

państwa suprema lex nakazało ją prze- 

kreślić. Lecz temniemniej, jeżeli woła- 

my o oktrojowanie, to z tą wiarą i tem 

przekonaniem najżywszem, że ta oktro- 

jowana konstytucja rzuci istotnie gra- 

nit pod fundamenty wznoszącej się bu- 

dowy mocarstwowego państwa. Dlate- 

go jesteśmy monarchistami, że monar- 

chja reprezentuje najdalej idący czyn- 

nik stałości-w ustroju państwa. 

Obserwując zbiorowych autorów 

wewnętrznej polityki polskiej doszli- 

śmy do przekonania, że oktrojowanie 

konstytucji nadejdzie tylko w chwili 

konfliktu. Nasza obserwacja (mówimy 

to w swojem imieniu) doszła do tego, 

że także t. zw. „grupa pułkowników** 

w BB od konfliktów z Sejmem uchylać 

się nie chce. Dlatego też, „chwila kon- 

iliktu“ i „oktrojowanie konstytucji“ p0- 

siadły dla nas jednoznaczne polityczne 

znaczenie. 

Obrońcy parlamentaryzmu, a więc 

słabych rządów w państwie, a więc 

obrońcy idei  republikańsko-demokra- 

tyczno-parlamentarnej, a więc ludzie 

XIX wieku, także bronili się od oktrajo- 

wania konstytucji metodą unikania 

konfliktów. Pochlebiam sobie, że po- 

między rozumowaniem Pana Marszał- 

ka Ignacego Daszyńskiego a np. mo- 

jem rozumowaniem nie było żadnej ró- 

żnicy; prócz tej, że dążyliśmy: do in- 

nych celów, Pan Daszyński tak samo 

widać uważa, że Marsz. Piłsudski jest 

jedynym człowiekiem, który może kon- 

'stytucję zmienić, my sądzimy tak samo. 

Więc p. Daszyński, jako socjalista z te- 

go samego wychodził założenia, chcąc 

w celu ;,obrony republik i demokra- 

cji“ przeczekać Marsz. Piłsudskiego, co 

my, kiedy chcemy wykorzystać genjusz 

Marsz. Piłsudskiego dla stworzenia hi- 

storycznej silnej władzy w Polsce. Tak 
samo marsz. Daszyński, jak i my uwa- 

żał że „oktrojowanie nowej konstytu- 

cji“ — on myślał „grozi Polsce" — my 

myślimy „zbawi Polskę", dopiero w 

chwili otwartego koniliktu. Dlatego 

marsz. Daszyński cofał i siebie i Sejm 

od tego wyraźnego konfliktu i dlatego 

my w naszym skromnym dziennikar- 

skim zakresie działania, robiliśmy wszy 
stko, na co nas stać, aby ten konflikt 

przyszedł jaknajśpieszniej. 

Jestem przekonany, że marsz. Da- 

szyński, gdyby mógł, toby nie dopuścił 

i do głupiego oskarżania Czechowicza. 

Tutaj Sejm wpadł w pułapkę, w wilczy 

dół, sam się nadział na druty kolczaste. 

Teraz wydaje się, że konflikt być musi. 

Ale Iewic2 nadal uprawia politykę 

„waty“. 

(„Wata“ na okrešlenie tej polityki 

nie jest przez nas skomponowaną for- 

mułą. że uderzenia w Sejm trafiają w 

„watę' tak powiedziano w Warsza- 

wie). ` 

Dowodem polityki „waty” już na- 

wet po ostatnim artykule Marszałka, 

jest ten fakt zdumiewający, że ponie- 

działkowy „Robothik* nic nie pisał o 

„Dnie oka*, a we wtorek najgroźniej- 

szy passus Z artykułu pos. Niedziałkow 

skiego brzmi raptem: 

Nasz pogląd na położenie kraju nie uległ 
zmianie. Sądzimy, Ż% zamach stanu czy to 
przeciwko Sejmowi, czy też przeciwko Try- 

bunałowi Stanu, tak samo, jak treść artyku- 
łu Piłsudskiego — to tragedja Polski. 

„Klucz sytuacji" znajduje się w rękach 

p. Prezydenta Rzeczypospolitej. P. Prezydent 

Rzeczypospolitej ponosi wobec kraju, wobec 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej) 

uiszczona pinta pocztowa ti ryczałtem. 
Redakeja rękopisów nuiezamówionych nie zwraca, Administracja 

nie uwzgiędnia zastrzeżeń ao do rozmieszezania ogłoszeń, 

: |ч`СЕЫУ GGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jeduoszpaltowy na str. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — uł. Szeptyckiego — A. Laszuk в 
BIENIAKONIE — Buiet kolejowy, j 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W, Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
MORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyūski. 
TWIENIEC — Skiep tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECKX — Sklep „Jednošė“ 
IDA — ul, Suwalska 13, 8. Matecki. 
MOŁODECZNO —. Księgarnia T-wa „Ruch“. 

Graz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa 
żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% 

NIFSWIEŻ — uw. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińskiegn. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska 
POSTAWY -—- Księgarnia Pól. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WIŁEJKA POW. — 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-w2 „Ruch“. 

— St. Bednarski. 

ul. Mickiewicza 24 F. juczewska. 

2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmfeniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ECHA STOLICY Z ZA KD RDONÓW Prasa niemiecka o artykule Marszałka Piłsudskiego 

Plotki i pogłoski 
WARSZAWA, dnia 9 kwietnia. (Tel. 

wł. „Słowa”*). Według opinji warszawskiej | 

prasy popołudniowej, a przedewszystkiem 

informującego się w kołach zbliżonych - do 

Marszałka Piłsudskiego „Przeglądu Wieczor- 

nego”, koncepcja przyszłego gabinetu zaczy- 

na się krystalizówać. Prasa popołudniowa 

uważała nawet sytuację polityczną. do, te- 

go stopnia za wyjaśnianą, 'że zaryzykowała 

podanie nietylko - КПКа nazwisk czionkow 

przyszłego gabinetu, ale z całym naciskiem 

* stwierdziła, jakoby rzeczą zdecydowaną było, 
iż kierownictwo gabinetu powierzone zosta- 

je obecnemu nimistrowi oświaty. dr. Kazimie- 

rzowi Świtalskiemu. Dr. Świtalski miał, .we- 

dług tych informacyj, już otrzymać z rąk Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej misję tworzenia ga- 

* binetu t w charakterze desygnata. na premje- 

ra pertraktuje już z poszczególnemi osoba- 

mi. Wiadorhości warszawskiej prasy popolu- 

dniowej zostały w godzinach wieczornych 

potwierdzone przez nader blisko stojącą pre- 

mjera dr. Bartla Agencję P.A.T., która w 

* komuńikacie wieczornym zapewnia, iż utwo- 

rzenia 1owego gabinetu należy spodziewać 

się w najbliższy czwartek, t. j. w dniu 11 b. 

m.. Stanowisko premjera obejmie dr. Śwital- 

ski a obecnie jest już ostate- 

cznie sprawa obsadzenia innych tek. Wejście 

do rządu prezesa Banku Gospodarstwa Kra- 

jowego gen. dr. Romana Góreckiego na sta- 

nowisko ministra skarbu, oraz pułk. Aleksan- 

dra Prystora na stanowisko ministra - Pracy 

i Opieki Społecznej, ma być wedle cytowanej 

Agencji zdecydowane pozytywnie. Uchodzi 

również za rzecz pewną, że ministrowie: Za- 

leski, Składkowski, Car i Moraczewski na 

swoich stanowiskach w gabinecie nowym po- 

zostaną. Na stanowisko ministra rolnictwa 

wysuwana jest kandydatura posta mjr. Kle- 

szczyńskiego, a na stanowisko ministra, re- 

form rolnych posła Przedpełskiego. 

Tyle iniormacyj warszawskiej prasy po- 

południowej i Agencji P.A.T. Ze swej strony 

zwróciliśmy się do osób informujących prasę 

z urzędu z ramienia Prezydjum Rady Mini- 

strów z zapytaniem, czy wiadomości te od- 

powiadają prawdzie. Oświadczono nam, że 

podobne informacje z równeni prawdopodo- 

bieństwem, jak dziś, można było podać już 

przed tygodniem, gdyż od tego czasu wła- 

ściwie nic się dotąd faktycznie mie zmieniło. 

Proces tworzenia nowego gabinetu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej i Marszałka Pił- 

sudskiego trwa nadal i wszystkie wysuwane 

nazwiska i'koncepcje wypływają z inspiracji 

tych lub innych grup, usiłujących przekonać, 

że posiadają monopol na informacje. W każ- 

dym razie żadnego | odwołania podanych 

wyżej informacyj — nie udzielono nam. 

Zapewniono tylko, że 2 lub 3-dniowa cierpli- 

wość wystarczy najzupełniej, gdyż do koń- 

ca b. tygodnia oficjalna nominacja ministrów 

nowego gabinetu będzie faktem dokonanym. 

Przy tej sposobności upoważniono nas do 

kategorycznego zaprzeczenia szerzonej w 

ostatnich dniach, szczegó!nie na łamach prasy 

zagranicznej, pogłosce © zamierzonej rezy- 

gnacji Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Plotka ta trafiła, między innemi na łamy 

dziennika amerykańskiego New-Vork-Temps, 

skąd w szybkiem tempie przedostała się do 

Europy, szczególnie do prasy niemieckiej. Ko- 

ła miarodajne zaprzeczają pogłosce tej naj- 

bardziej kategorycznie i kwalifikują ją, jako 

rozmyślną propagandę antypolską. 

Przekroczenia budżefowe w r. 
1928— 29. 

Ogólna suma dochodów państwa 

za czas od kwietnia do lutego włącz- 

nie w roku budżetowym 1928 — 29 wy- 

niosła 2.752.1798.000 zł. (w budżecie 

preliminowano 2.655.010.000 zł.). ogól- 

na zaś suma wydatków —2.542.893.000 

zł. (w budżecie 2.528.247.000 zł.). 
Ż poszczególnych pożycyi wydat- 

ków uderza okrojenie niektórych po- 

zycyj preliminowanych w budżecie przy 

równoczesnem znacznem zwiększeniu 

innych pozycyj — ponad preliminarz. | 

Po stronie dochodów uderzają 

zmniejszone wpływy z przedsiębiorstw 

państwowych (105.609.000 zł. zamiast 

preliminowanych 199.601.000 zł.). oraz 

z monopoli państwowych (807.860.000 

zł, zamiast preliminowanych 876.562000 

zł.) Natomiast wydatnie przewyższyły 
sumy preliminowane w budżecie do- 

chody z podatków bezpośrednich o 
blisko 80 milj. zł. i z cła o przeszło 

92 milj. zł. 

Międzynarodowa konfereneja 
kolejowa. 

WARSZAWA, 9-IV. PAT. Dnia 10 b. m. 

rozpoczynają się w Warszawie w „gmachu 

Ministerstwa Komunikacji obrady międzyna- 

rodowej konferencji kolejowej, która zajmie 

się uzupełnieniami i zmianami w. taryfie to- 

warowej, regulującej bezpośrednią komuni- 

kację Czesłostowacko-polsko-sowiecką i au- 

strjacko-polsko-sowiecką. Konferencję otwo- 

rzył dyrektor departamentu handlowo-tary- 

iowego Kołakowski, poczem przewodnictwo 

obrad obejmie przewodniczący delegacji ko- 

lei sowieckich inż. Łagutin. W konferencji 

prócz przedstawicieli polskich, czeskosłowa- 

ckich, sowieckich i austrjackich wezmą udział 

dwaj przedstawiciele kolei niemieckich. Kon- 
DAGA potrwa prawdopodobnie około 2 ty- 
godni. 

Imiany reformy rolnej w Litwie 
6 b. m. Minister Rolnictwa p. W. 

Aleksa udzieli przedstawicielom prasy 
kowieńskiej wywiadu, w którym po-.-. 
ruszył cały szereg zagadnień, związa- 
nych z reformą „rolną. 

Ogólny obszar powierzchni, do: 3 
tkniętej przez ustawę o reformie rol- 
nej, wynosi 1.300.000. ha,,w tem oko- 
ło 500 tys. ha lasu i około 800 tys. 
ha posiadłości ziemskiej. Stanowi to 
około 23 pracent powierzchni terytor=' 
jum państwa. 

Dotychczas ułegło wywłaszczeniu 
około 1.000.000 ha, w: :tej liczbie 
około 880 tys. ha własności prywa- 
tnej i około 120 tys. ha dawnych ma-. 
joratów. : 

Z podlegających parcelacji 550— 
560 tys. ha ziemi ornej rozparcelo- 
wano już około 500 tys. ha. ° ) + 

Wynagrodzenie za wywłaszczoną 
ziemię dawni właściciele otrzymają w 
sposób i według skali 
kilkakrotnie niższej od przedwojennej. 
Sprawa ta będzie ujęta w specjalną 
ustawę, która już obecnie jest przed- 
miotem obrad Gabinetu Ministrów 
i Rady Stanu. Ostatecznego przyjęcia 
ustawy o wynagrodzeniu można ocze- 
kiwać dopiero zimą br. ABA 

Reforma Rolna . nie dotknęła jesz- 
cze połowy przeznaczonych na parce- 
lację majątków. Są to jednak posia- 
dłości drobniejsze: t1ooo zgórą go- 
spodarstw wielkości 80—200 ha i tyl- 
ko 200 powyżej 200 ha. Ogólny ©b- 
szar podlegający 
wynosi 60 tys. ha, część jednak tego 
obszaru stanowią ziemie serwitutowe, 
część t. zw. „zakupione”. Część wresz- 
cie podlegnie zwrotowi, jako skonii- 
skowane po r. 
ścicielom, lub ich spaakobiercom, sło- 
wem rozparcelowanych zostanie 40 
tys. ha zgórą. 

Właściciele-ziemscy byli przez u- 
stawę o reiormie rolnej podzieleni na... 
cztery kategorje: 1) najdrobniejsi, któ- 
rym ustawa zwiększała obsza posia- 
dłości, 2) drobni, posiadający nie wię: 
cej niż 80 ha ziemi, którzy nie otrzy: 
mywali na mocy ustawy ziemi, 3) 
Średni, posiadający od 80 do 200 ha 
i częściowo przez ustawę dotknięci, 
4) więksi, posiadający ponad 200 ha, 
którzy ulegli przymusowemu wywłasz- 
czeniu za minimalne wynagrodzenie. 

Trzecia grupa cieszyła się pewne- 
mi przywilejami i dotychczas nie zo- 
stała prawie dotknięta przez reformę 
rolną i obecnie nietykalna norma dla 
niej zostaje zwiększona do 150 ha, 
ziemia zaś ponad tę „normę będzie 
podlegała parcelacji i nie może być 
sprzedawaną z wolnej ręki. 

W związku z tem wypływa kwe- 
stja majątków już rozparcelowanych, 
których właściciele, jako nietykalną 
normę, posiadają tylko 80 .ha. — 
Wszystkich, jednak, błędów przeszło- 
ści nąprawić niepodobna. Całkowitego 
zrównoważenia położenia rozparcelo- 
wanych właścicieli ziemskich być nie 
może. Możliwem jest, iż rozparcelo- 
wani już właściciele otrzymają za wy- 
właszczone od nich 70 ha, stanowiące 
różnicę pomiędzy dawną: a nową, wy- 
sokością nietykalnej normy, wyższe, 
niż za resztę wywłaszczonej ziemi 
wynagrodzenie. 

„ Dotychczas właścicielom zwracano 
a conto nietykalnej normy 25 ha lasu. 
Obecnie, lasy, niezależnie od ich ob- 
szaru, jeżeli tylko wchodzą w granice 
nietykalnej normy, będą mogły być 
pozostawione ich właścicielom. 

Właścicielom majoratów utworzo- 
nych  zamierzanem jest ozo: 
stawić nietykalną normę 80 ha. Bę- 
dzie to dotyczyło niewielkiej liczby 
gospodarstw, mniejszej w każdym 
razie niż 10, a może nawet tylko 
2—3. 

Nowa fala aresztów w Kownie 
Litewska agencja telegraficzna 

„Elta“ podaje wiadomości o nowych 
aresztowaniach litewskich socjal-demo- 
kratów w Kownie. Policjj udało się 
stwierdzić ten fakt, że sekretarz cen- 
tralnego komitetu partji socjaldemo- 
kratów utrzymywał Ścisły ko takt Z 
litewskimi emigrantami politycznymi 
w Wilnie i otrzymywał od nich pie- 
niądze i literaturę. Za pośrednictwem 
Galinisa odbywała się wymiana listów 
między litewskimi socjaldemokratami 
i emigrantami politycznymi. Listy nie- 
kiedy pisano szyirem. W związku z 
powyższem w. Kownie aresztowano 
już zgórą 60: osób. 

ОН 
WAWY 

powojennej, . 

jeszcze parcelacji 

1863 dawnym wła- | 

\ Ž 
| GDAŃSK, 9.IV. PAT. Niedzielnemu artykulowi Marszałka Piłsudskie- 

„80 poświęca więcej miejsca tutejsza prasa niemiecka dopiero w dniu dzi- 
siejszym, dodając dłuższe komentarze. Organ nacjonalistów niemieckich 
„Danziger Allgemeine Ztg.* uważa, że wrażenie artykułu Marszałka w pra- 
sie polskiej jest tak wielkie, że pisma polskie nie są w stanie narazie za- 
brać głosu. Dziennik wyraża zdziwienie, że dzienniki opozycyjne, jak „Ro- 
botnik“ i „Rzeczpospolita“ calkowicie milczą w sprawie wspomnianego 
artykułu. Organ centrum „Danziger Landestag" uważa, że artykuł Marszał: 
Ka przewyższył swoją gwałtownością wszelkie oczekiwania. Narodowo-libe- 
ralne „Danziger Neuste Nachrichten" zaznaczają, że sytuacja polityczna w 

Polsce pozostaje pod niesłychanem wrażeniem, jakie artykuł Marszałka 
Piłsudskiego wywołał w szerokich kołach ludności. Dziennik podkreśla 
przytem, że nie sensacyjna forma, w jakiej utrzymany był artykuł, wywo- 

łata to wrażenie, lecz jego treść. Stosunęke między rządem a Sejmem  zo- 

stał — zdaniem dziennika—wskutek artykału - Marszałka jeszcze bardziej za- 

„ostrzony do tego stopnia, że opozycja będzie zmuszona do reagowania. 

Wreszcie socjalao-demokratyczny „Danziger Volkstimme“ pisze, krytykując 

artykuł Marszałka, że w jednym tylko punkcie zgadza się z artykułem 

'Marszałka, a mianowicie, gdy Marszałek ze: 4dumieniem stwierdził, że po 

postawieniu min. Czechowicza w stan oskarżenia Sejm uchwalił budżet 

obecnemu rządowi. : ; 

- Międzynarodowa konwencja dla zwalczania 
fałszerstw pieniędzy 

’ GENEWA. 9.4. Pat. Rozpoczęła się tu międzynarodowa konferencja celem za- 
warcia konwencji dla zwalczania fałszerstwa pieniędzy. Z Polski przybyli sędzia So- 
kalski i delegat Ministerstwa Skarbu Szebeko. W konierencji bierze udział 35 państw, 
z tego 5 należących do Ligi. Prace przygotowawcze do konferencji toczyły się od 
trzech lat z inicjatywy rządu francuskiego. W ciągu tego roku komitet finansowy ze- 
brał opinie 43 banków emisyjnych, z których większość wypowiedziała się za zawar- 

ciem konwencji międzynarodowej. Następnie sprawa została zbzdana przez komitet 
złożony z delegatów banków, ekspertów międzynarodowego prawa karnego oraz 
przedstawicieli organów śledczych. Komitet ten opracował projekt konwencji, apro- 
bówany w następstwie przez komitet ekonomiczny. 

W ciągu swej pracy komitet zebrał interesujące dane, dotyczące rozmiarów iał- 

szerstwa pieniędzy i wpływu fałszerstwa na międzynarodowy " obrot pieniężny. Z da- 

nych tych między innemi wynika, że w 1924—1927 roku w 27 krająch skonfiskowano 
fałszywych pieniędzy wartości około 3 miljonów dolarów. Celem, do którego zmie- 
rza konwencja, jest unifikacja wewnętrznego ustawodawstwa w stosunku do falszer- 

stwa SAY w tym sensie, aby przestępcy nie mogli (się chronić bezkarnie w żad- 
„nym kraju. ` ° 

Następnie konwencja przewiduje stworzenie w każdym kraju specjalnego urzę- 

/du przy centralnym zarządzie policji, jak-również powołanie centralnego urzędu mię. 
dzynarodowego dla skoordynowania całej akcji. 

Król Borys u Hindenhurga 
BERLIN, 9 IV. Pat, Przebywający w Berlinie incognito król Borys 

złożył dziś wizytę prezydentowi Rzeszy Hindenburgowi. Królowi Borysowi 

towarzyszyli adjutant płk. Dragano i poseł bułgarski w Berlinie Popow. 

' Wizyta trwała około 3 kwadransów. 

Prezydentem regencii górnośląskiej jest obecnie 
sk o. Alr. hukasek ыы 

BERLIN. 9.4. Pat. Dziś w Opolu odbyło się uroczyste przekazanie urzędu:przez 

BOAC CCY prezydenta regencji górnośiąskiej dr. Protkego jego następcy dr. Luka- 

skowi. W uroczystości wziął udział pruski minister spraw wewnętrznych Grzesinsky. 

Dr. Lukasek w przemówieniu powitalnem złożył oświadczenie, że w sprawach mniej- 

szości narodowych będzie się powodował zasadami konwencji genewskiej i nowego 

pruskiego dekretu o mniejszościach. at Е 

Sfany Ziednoczone bliskie wojny z Meksykiem 
WIEDEN, 9 IV. Pat. United Press donosi z Naco w stanie Arizona: 

Aby przeszkodzić przekroczeniu grupy samolotów meksykańskich patroluje 

od dziś na rozkaz departamentu wojny 18 samolotów wojskowych Stanów 

Zjednoczonych wzdłuż granicy. Otrzymały one ścisłe polecenie ewentualne- 

go użycia broni celem niedopuszczenia do przekroczenia granicy przez lo- 

tników meksykańskich. Zarówno oddziały powstańcze, jak też i rządowe 

oraz wszystkie oddziały amerykańskie na granicy znajdują się w pogoto- 

wiu wojennem. W meksykańskiej części Naco panuje spokój, ponieważ po- 

wstańcy po dwuch bezskutecznych atakach znajdują się w odwrocie w kie- 

runku południowym. ы 

Zbomkardowanie bas bimas 
LONDYN, 9 IV. Pat. Agencja Reutera donosi z Honduras, że kilka 

samolotów Stanów Zjednoczonych urządziło wrogi raid nad miastem Las 

Limas, zajętem przez powstańców nicaraguańskich. Samoloty zrzuciły bom-. 

by, które zniszczyły znaczną część miasta. Władze podjęły kroki, które 

mają ustalić, kto ponosi winę za zŁombardowanie Las Limas. 

Dymisja gabinetu austriackiego 
Skład nowego rządu nie jest znany. 

WIEDEŃ, 9 IV. PAT. Dziś o godzinie 3 po poł. odbyło się plenarne posiedze- 

nie austrjackiej rady nerodowej, na którem przyjęto do wiadomości dymisję rządu: 

Po posiedzeniu plenarnem odbyło się posiedzenie komisji głównej, na którem przed- 
stawiciel stronnictw większości pos. Finck oświadczył, że stronnictwa te nie mogą 

jeszcze uczynić propozycji co do składu nowego rządu i prosił © odroczenie posie- 
dzenia. Po tem oświadczeniu posiedzenie komisji głównej zostało odroczone. 

Prezydent Hainisch w Berlinie. 
WIEDEŃ, 9 IV. PAT. Były prezydent republiki austrjackiej Hainisch wyjechał 

na kilkudniowy pobyt do Berlina. Hainisch ma być przyjęty we czwartek przez pre- 

zydenta Rzeszy niemieckiej Hindenburga. 

Zgon zięcia marszałka Focha 
PARYŻ, 9 IV. Pat. W dniu dzisiejszym zmarł zięć marszałka Focha 

płk. Fournier. Przyczyną Śmierci był atak sercowy. ` 

Zamach bombowy na parlament indyjski 
Agitacja Moskwy — Aresztowania — Stan wyjątkowy 

LONDYN, 9. IV. PAT. Zamach dynamitówy, na sali obrad zgroma- 

dzenia ustawodawczego w New-Delhi tłumaczą dzienniki angielskie agitacją 

Moskwy. Już od szeregu miesięcy agenci moskiewscy odwiedzali Indje, aby 

we wszystkich miastach wywołać niepokoje. Policja przedsięwzięła wszelkie 

środki ostrożności. Dokonano licznych aresztowań. Parlament w New-Del- 

hi w 10 min. po zamachu znowuż się zebrał na obrady, nie mógł jednak 

obradować z powodu dymu i kurzu, wywołanego wybuchem bomby. Są- 

dzą, że król angielski ogłosi stan wyjątkowy, wskutek czego sesja parla- 

mentu będzie zamknięta. : 
LONDYN, 9. IV. PAT. Wedlug dalszych wiačomošci co do zamachu 

bombowego na parlament indyjski w Delhi natychmiast po wybuchu «policja 
obsadziła wszystkie wyjścia. Po dokonaniu rewizji aresztowano cały szereg 

osób przy których ADA bomby i rewolwery. Posiedzenie zostało na- 
tychmiast zamknięte. Ogółem aresztowano 33 mężczyzn, przeważnie zna- 

nych z agitacji komunistycznej. 

Moskwa liczy 2 285.600 mieszkańców 
MOSKWA. 2.4. Pat: Wedle statystyki urzędowej w dniu 1 stycznia r.b. Moskwa 

liczyła 2.285.000 mieszkańców. 

Konstytucji, wobec historji 

dzialność. 

Do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej zanosi się więc prośbę o protekcję 

i litość. | 
I oto pisze nie p. Daszyński, lecz 

p. Niedziałkowski, który w klubie P. P. 

S. reprezentuje doktrynę i anty-oportu- 

nizm. Jest to więc znowu polityka „wa 

ty“. Ale do tej waty wsiąkła w nie- 

dzielę treść artykułu Marsz. Piłsudskie- 

go, to, o czem tam była powiedziane i 

dlatego ta „wata* stała się wstrętna, 

ohydna, śmierdząca. I tą śmierdzącą 

watą broni się jeszcze Sejm, bronią się 

partje lewicowe. 

Czy obronią w ten sposób słabość 
władzy w Polsce, czy przeszkodzą he- 

roicznemu wysiłkowi postawienia wła- 

dzy silnej, który wyjść ma z rąk tego 

genjalnego człowieka. Kto to wie? 

Gdy rozmyślam nad polityką „wa- 

ty" to zawsze wracam do „Dziejów 

Polski“ Michala Bobrzyńskiego. Zaw- 

sze zachwycam się tą książką. To taka 

młoda, taka silna, taki akt rewolucyjnej 

odwagi cywilnej. Jak tam młody Bo- 

brzyński uderzył w to, co dla opinji 

polskiej XIX wieku nietylka było naj- | 

droższe, lecz i najświętsze. Bobrzyński 

napisał tam, że nasza osławiona tole- 

rancja religijna nie wypływała wcale z 

prądów liberalizmu myślowego, który 

jest wytworem późniejszych wieków i 

którego przenoszenie do wieku XVI i 

przypisywanie mu kierownictwa umy- 
słami polskiemi XVI w. jest fałszem hi- 

storycznym. Poprostu nasza osławiona 

tolerancja XVI w. jest wynikiem mięk- 

kości charakterów w Polsce, słabości 

przekonań w Polsce: We Francji, w Hi- 

szpanji, w Anglji za takie czy inne wie- 

rzenie szło się na stos, pod miecz ka- 

towski, ludzie przekonań swoich bro- 

nili rozpaczliwie, bronią wszelką, od 

miecza do noża i.z tej psychicznej za- 

ciętości rodziły się silne państwa, silne 

armje, silni królowie. Myśmy w XVI w. 
nie pobili heretyków, a nasi heretycy ła 
two odstępowali od swych przekonań a 

w wieku XVII poddawaliśmy się Szwe- 

dom jak barany. Ta podła tolerancja, 

ta miękkość naradu naszego, to może: 

fakt, dlaczego zostaliśmy pobici pod 

Zielonką , Maciejowicami i Ostrołęką. 

Silni ludzie, siłni politycy, nie ucie- 

kają przed konfliktami. Biograf Cle- 
menceau powiada: „on nie uciekał od 

konfliktów, on nieustannie prowoko- 

wał”: 
Polityka waty, teraz już śmierdzą- 

cej waty, jest nam podwójnie wstrętną, 

i materjalnie i formalnie. Materjalnie, 
bo chroni i utrzymuje największe nie- 

bezpieczeństwo państwowe: konstytu- 

cję 17 marca. Formalnie, bo wskazuje 

na brak przekonań. Cat. 

Wygrane lotorji państwowej 
W 25-tym dniu ciągnienia Państwowej Lo 

terji Państwowej padły następujące wygrane: 
Po 10.000 wygrały Nr. 50893 63824 

nak: Zł. wygrały N-ry 25354 70180 

3.000 zł. wygrał Nr. 42471. 
Po 2.000 zł. wygrały N-ry 15948 85690 

141797 150553 159334 167263 
Po 1.000 zł wygrały N-ry 7029 8251 16770 

47098 50509 52271 59784 73317 99135 105330 
109686 111111 119660 135034 165840 166269 

Po 600 zł. wygrały nr. 6411 13471 25936 
36891 48501 49602 53382 67468 73503 83099 
85147 89891 111293 111477 117569 132797 
160554 163901 169290 170667 170019 173653 

Po 500 zł. wygrały nr. 2210 2446 2548 
3536 5103 7528 11614 12823 14295 15248 
15936 17727 18987 20127 24756 26624 27179 

27441 28380 30090 30185 31322 31624 27179 

31835 31991 34205 37056 37241 38711 40104 
41104 41118 41255 41678 42580 43643 43770 

43359 44847 45557 46064 47396 48052 48147 
48529 49036 49205 51576 53326 54542 57703 
60208 61000 61023 62382 63313 63676 65192 - 
65592 67450 68742 69333, 74404 74421 75937 
77162 77695 77999 79345 79596 81460 82711 
82823 84198 84716 85328 85530 85681 85740 
89434 92110 93744 94224 94724 94796 95057 
95289 95992 98876 99732 105119 108556 
109076 109707 110096 113880 116614 116781 
118268 118825 919002 119519 119599 120995- 
121470 121784 122534 123928 127806 127996 
128806 134696 135043 135959 136106 136804 
136899 140157 143287 143412 145171 145510 
146714 147014 147768 148956 150401 150607 
150940 152347 152472 153237 154112 154878 
158112 158770 161908 164218 164533 167273 
167578 168012 170063 170096 174811 

Supersensacja Sezonul 

całą odpowie- 

  

  

Największą SŁAWA ekranu 

Dolores del Rio 
„Toncerko z Moskwy” | 
ukaże się JUTRO „H elios“. 

Największy przebój doby obecnej. 
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ECHA KRAJOWE 
Wybory burmistrza i ławników w Nowogródku 

NOWO GRÓDEK, 9. IV. (Tel. wł. Słowa). W dniu dzisiejszym odby- 

ły się wybory Zarządu m. Nowogródka. W wyniku wyborów burmistrzem 

został wybrany inż. Wolnik, wice burmistrzem Abram Ostaszyński, ławni- 
kami: Solarczyk Roman i Samuel Salomon. 

Lida przeciw prohibicji 
_ - НВА, 9. IV. (Tel. wł. Słowa). Na ostatniem posiedzeniu Rady :Miej- 

skiej rozpatrywana była sprawa wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu 
Przy głosowaniu 11 radnych wypowiedziało się przeciw zakazowi, '6 tylko 

  

BŁOWO 

Pomnik Miekiewicza w Paryżu 
wmurowanie garści ziemi. polskiej. 

PARYŻ, 9.IV. PAT. W obecności ambasadora Chłapowskiego w oto- 

czeniu personelu ambasady oraz Józefa Mickiewicza, Marji Mickiewiczów- 

ny, dr. Ludwika Góreckiego i innych członków rodziny Wieszcza oraz 

licznych członków kolonji polskiej odbyło się na placu Alma wmurowanie 

do postumentu pomnika Adama Mickiewicza garści ziemi polskiej, wyjętej 

z kopca Kościuszki w Krakowie. Ambasador Chłapowski złożył wewnątrz 

postumentu szkatułkę z ziemią polską i protokół z podpisem  woiewody 

Darowskiego oraz władz wojskowych i cywilnych m. Krakowa, stwierdza- 

jący jej autentyczność. Pozatem dołączono do tego pergaminowy akt z 

opisem uroczystości, którego drugi egzemplarz odesłany będzie do archi- 

wum rządowego. Roboty murarskie zostały zakończone. Uroczysta inaugu- 

za wprowadzeniem zakazu a 1 Oddał białą kartkę. 

Na fundusz dyspozycyjny Marszałka Piłsudskiego 
R: STOŁPCE, 9. IV. (Tel. wł. Słowa). Pracownicy firmy Anglo-Europej- 

„skiej złożyli na fundusz dyspozycyjny Marszałka Zł. 1.100. 

Ogromny pożar zniszczył dwanaście gospodarstw 
„Wieś Bijejki gm. Jodzkiej nawiedziło 

przed kilku dniami ogromne. nieszczęście. 
Ogień zapruszony w domu Filipa Misz- 

ko strawił całe zabudowanie, a rozdmucha- 
ny przez silny wiatr przeniósł się i na są- 
ednie zabudowania. 
„) № rezultacie spaliło się dwanaście 

gospodarstw wraz z inwentąrzem mart- 
wym. 

W ogólnym popłochu w płomieniach 
znalazł się sześcioletni Benedykt Ławryno- 
wicz. Ząnim podążono na ratunek dziecko 
spłonęło. 

Straty materjalne poniesione przez po- 
gorzelców obliczane są na 40 tys. złotych. 
Tak to, przez nieostrożność nieakuratnej 
gospodyni, kilkanaście rodzin zrujaowane 
zostały omal doszczętnie. 2% 

  

— Żadna organizacja nie może być po- 
minęta w obchodzie święta narodowego. Z 
różnych miejscowości otrzymujemy wciąż 
zażalenia osób reprezentujących pewne or- 
ganizacje społeczne, że nie są one zaproszo- 
ne przez komitety obchodu święta narodo- 
wego, w dniu 3-go maja. 

Starostowie, którzy wysyłają odnośne pi- 
sma do zarządów gmin celem zorganizowa- 
nia jakichkolwiek obchodów winni zaznaczać, 
że żadna organizacja spo.łeczna (zrzeszenia, 
związki, stowarzyszenia i t.d.) nie może być 
przez nich pominięta. 

Sądzimy więc, że smutny ten objaw wię- 
cej się nie powtórzy. 

Higjena w pociągach. 

„ Wsiadłem do wagonu pociągu warszaw- 
skiego (rannego) na st. Wilno. Do odejścia 
jego było zaledwie kilka minut. Ponieważ 
pociąg ten przybywa do Wilna z dalszych 
okolic, przeto w Wilnie odbywa się zamia- 
tanie, odkurzanie, zmywanie, dezynfeko- 
wanie (ustępów) i t. d. wagonów. Oczywiś- 
cie, odbywa się to wszystko w obecności 
pasażerów czego być nie powinno. Nie to 
jednak chcę poakreślić w niniejszej uwa- . 
dze. Chodzi mi tu o rzecz nadzwyczajną, a 

„ mianowicie: zauwążyłem, że kobieta, sprzą- 
tająca w wagonach, posiadała jedną tylko 
wilgotną szmatę, którą wycierała splu- 
waczki, następnie ramy u okien. Gdy 

A a jej uwagę, rzekła do mnie z 
oburzeniem: „co to pana obchodzi” i poszła 
'do innych waagonów. Zwróciłem się wów= 
<zas do konduktora, opowiadając mu krėt- 
ką, lecz wymowną historję. Ów wzruszył 
tylko ramionami i rzekł: „ja tego nie wi- 
działem, zresztą niech się pan zwróci do 
biura inwalidów, którzy tę kobietę opła- 

cają“. j į 
GO. wspólnego mają z tą sprawą inwa- 

lidzi, naprawdę nie wiem. Szkoda wielka, 
że pociąg ruszył, że nie mogłem powołać 
dyżurnego posterunkowego, celem spisa- 
nia protokułu, a może i ten wzruszyłby 
tylko ramionami? Ciekawe! 

Ładną więc higjenę mamy w naszych 
pociągach: plwocinami (które są najwięk- 
szemi rozsadnikami „wszelkich chorób, a 
zwłaszcza suchot) smarują funkcjonarjusze 
kolejowi ramy u okien!!! 

Gdzież przepisy? Czemu taka obojęt- 
ność konduktorów? Czemu? W imię. więc 
zdrowia pasażerów uomagamy się ścisłego 
dochodzenia, ukarania wianych i ogłoszenia 
w prasie wyjaśnienia. 

„Działo się to 5 kwietnia r. b., o godz. 
8-ej min. 35. 

: ILE 

BARANOWICZE. 

— Koncert na rzecz kościoła. Staraniem 
miejscowego społeczeństwa zorganizowany 
został koncert dochód z którego przeznaczo- 
no na rzecz kościoła znajdującego się w sta- 

„nie wymagającym częściowiego remontu i 
odświeżenia. 

Koncert, dzięki usiinym staraniom grupy 
osób z ks. proboszczem na czele udał się do- 
brze, tak pod względem artystycznym jak i 
kasowym. Nie zabieram głosu w sprawie kry- 
tyki artystycznej strony koncertu gdyż jako 
zwykły łaik nie czuję się db tego powołany 
podkreślić muszę że strona administracyjna 
tej imprezy postawiona była doskonale co 

00 MOSKWY DO RZYMU 
— Kartka z życia niepospolitej. kobiety — 

Czyżbyśmy mieli „obchodzić rocz- 
nice jubileuszowe tylko i jedynie uro- 
dzin i zgonów? 

„Są wydarzenia donioślejsze. Choć- 

by np. ten lub ów kulminacyjny 

czyn dokonany przez wielką jaką 

' jednostkę urodzoną takiego to dnia 

takiego roku i zeszłą ze świata—naj- 

częściej w starczym już bezwładzie— 
tam a tam, wtedy a wtedy. 

Data, niedaleko szukając, ukaza- 
* nia się „Pana Tadeusza“ jest stokroć 
bardziej „historyczną” i doniosła niż 
data zgonu Mickiewicza, aczkolwiek 
ów zgon można bez utartej przesady 
nazwać Śmiało „przedwczesnym”. 

Wymieniliśmy Mickiewicza. Pozo- 

stańmy przy tem wielkiem imieniu. W 
życiu największego z poetów polskich 
było sporo „przełomowych”, — mo- 
mentów o wyjątkowej doniosłości... 
Rozstanie się z  Marylą... spotkanie 
się z Towiańskim.. moment polože- 
nia na papier ostatniego wiersza Xll-tej 
Księgi „Pana Tadeusza”: „com  wi- 

dział i słyszał w księgi umieściłem”... 
itt p. it p. 

w roku 1929-tym, pod którego 

znakiem jesteśmy, czyliż nie przypa- 
da żadna stuletnia rocznica żadnego 

wyjątkowego momentu w życiu twór: 

cy „Dziadów”, takiego momentu, któ: 

ryby legł miedzą graniczną między 

jednym a drugim okresem jego życia? 

Owszem, — zdarzyło się w życiu 
Mickiewicza, równo sto lat temu, coś, 

co dało zwrot przełomowy całej jego 

wędrówce tułaczej po ziemskim pado- 

le. Sto lat temu wyjechał 
Mickiewicz zagranicę—aby 

  

w reziiitacie dało 492 zl. czystego zysku. 

Wszystkim artystom i organizatorom tej 

miłej, a godziwej rozrywki należy się uzna- 
nie parafjan. 

POSTAWY. 

— Tajemnicze zniknięcie gajowego zo- 
stało wyjaśnione. W grudniu zeszłego roku 

niemałe poruszenie wywołało u nas tajemni- 

cze zniknięcie gajowego z leśniczówki Bo- 

jary gm. parafianowskiej Franciszka Pawłow 

skiego. Wysuwano wówczas przypuszczenie, 

że został on zamordowany przez rabusiów 

leśnych, przeciwko którym występował za- 

wsze energicznie. 
Niedawno dzieci wracające ze szkoły brze 

giem jeziora znalazły pod mostem kolejowym 

niedaleko Postaw trupa. Dochodzenie policji 

ustaliło, że jest to właśnie zaginiony Pa- 

wiowski. W ubraniu zmarłego znaleziono do- 

kumenty oraz pieniądze, co wskazuje, że za- 

bójstwo nie było spełnione w celach rabunko- 

wych i potwierdza przypuszczenie o zemście. 

Sekcja zwłok ustali dokładnie przyczyny zgo 

nu. 

MEJSZAGOŁA p. Wil.-Trocki. 

— Eksmisja szkoły! Wyrokiem sądu ma 

nastąpić w najbliższym czasie eksmisja szko- 

ły powszechnej w Korwielu, gm. Mejszagol- 

skiej, pow. Wileńsko - Trockiego. Przyczy- 

ną tego niebywałego wprost skandalu jest 

niepłacenie czynszu dzierżawnego przez Za- 

rząd gminy . Miejscowy. 

BALINGRÓDEK. 

— Pogrzeb ofiary na posterunku śp 90- 

sterunkowego Żelazkowskiego. Dzisiejszy po- 

grzeb śp. Żelazkowskiego, który padł na po- 

sterunku z ręki zbira bolszewickiego, zamienił 

się w prawdziwą manifestację. ' н 

By oddač ostatnią uslugę bojownikowi, na 

ulicę miasta wyległo całe miasto. Las sztan- 

darów, mnóstwo wieńców, które odprowa- 

dzały ciało śp. Żelazkowskiego, świadczą do- 

bitnie o nastrojach społeczeństwa. O gódzinie 

10 miasto przyjęło świąteczną szatę, około 

szpitała na ul. Narutowicza już zgromadziły 

się organizacje, związki kolejowe (tym razem 

wspólnie ze swemi sztandarami i wiankami). 

Pluton policji, przedstawiciele poszczegól- 

nych organizacyj i związków oraz masą publi 

czności. Zwłoki wyniesiono z kostnicy i uło- 

żono na katafałku i pochód ruszył do koś- 

cioła. poprzedzany przez orkiestry wojskową 

i kolejową. Zwłoki złożono w kościele para- 

fjalnym, gdzie ksiądz major Wolasek odpra- 

wił nabożeństwo żałobne. Po nabożeństwie 

uformował się pochód i wyruszył na cmen- 

tarz, znów poprzedzany przez orkiestry. Po 

odprawieniu modłów na cmentarzu nad zwło- - 

kami śp. Żelazkowskiego przemawiali: ks. 

major Wolasek, zastępca starosty p. Lub ań- 

ski i komendant policji powiatowej, nadkomi- 

sarz Szpola, który scharakteryzował śp. Że- 

lazkowskiego jako dzielnego służbistę. 

W pogrzebie oprócz związków stowarzy 

szeń, masy publiczności wzięły udział wła- 

dze na czele z panem wice - wojewodą God- 

lewskim. W czasie pogrzebu rozeszła się po- 
głoska, iż zbir bolszewicki, agent czeręzwy- 

czajki podczas wynoszenia zwłok śp. Żelaz- 
kowskiego zmarł. Pogłoski te sprawdziły się, 
gdyż Apanasewicz zmarł w szpitalu miejskim 
o godzinie 10, podczas wynoszenia ofiary je- 
go szaleństwa. S+G: 

Т 

nigdy już więcej stron rodzinnych ani 

też wogóle ziemi polskiej nie zoba- 
czyć. Tegoż roku 1829-go gaśnie w 
Moskwie słyany salon księżny Zeneidy 
Wołkońskiej i ona sama wyjeżdża do 
Rzymu, aby do końca życia tam po- 
zostać. 

„Rola, jaką księżna Zeneida Wot- 

końskagodegrała w życiu Mickiewicza 

—pisał w „Przeglądzie Warszawskim“ 

  

Księżna Zeneida Wołkońska 

z czasów petersburskich i moskiewskich. We- 

dług portretu Isabey'a. 

parę lat temu p. Raiał Bliith w оь- 
szernem studjum „Moskiewscy  Filo- 
maci* rola jej zrazu jako protektor- 
ki Mickiewicza» a później jako duch 
jego opiekuńczy w Rzymie, powinna 
by przecie zniewolić kogoś z history- 
ków literatury do nakreślenia calko- 
witego portretu księżny Zeneidy, a 
może też jako literatki". 

racja pomnika nastąpi w niedzielę 28 kwietnia. 

Zuchwały napad bandycki | 
CHICAGO. 9 IV. Pat. Ż. A. T. donosi: Całe miasto poruszone zo- 

stało niezwykle zuchwałym napadem bandyckim, dokonanym ubiegłego 

wieczoru na zebraniu żydowskiem w tutejszej synagodze z vdziałem Zy- 

dów rumuńskich. Podczas narad 80 osobistości żydowsko-rumuńskich w 

obecności konsula rumuńskiego w Chicago do synagogi wtargnęło 5 za- 

maskowanych bandytów, uzbrojonych w broń palną, którzy steroryzowali 

zebranych i zrabowali im różne kosztowności na kwotę 75 tys. dolarów. 

Zaalarmowana policja wszczęła pościg za zbiegłymi bandytami, lecz bez- 

skutecznie. 

Zderzenie framwzju z aufohusem. 
3 PARYŽ, 9 IV. PAT. Na placu św. Michała nastąpiło zderzenie tramwaju z auto- 

busem, przyczem 17 osób odniosło rany. Tegoż dnia, przy zderzeniu się 2 tramwajów 

w Vincennes 12 osób odniosło lekkie obrażenia. 

Polityczne 
MOSKWA, 9 IV. PAT. Delegacja so 

chała do Genewy. : 

drobiazgi. 
wiecka na konferencję rozbrojeniową wyje- 

* * 

ANGORA, 9 IV. PAT. Izba uchwalila traktat a neutralności, pojednaniu i roz- 
jemstwie. : 

+ * 

PARYŽ, 9 IV. PAT. Echo de Paris zaprzecza pogłosce, jakoby ostatnia rozmo- 

wa pomiędzy Briandem, a von Hoeschem dotyczy "sprawy ewakuacji Nadrenii. 

GENEWA, 9 IV. PAT. Dziś rano zebrała się tu konferencja dyplomatyczna w 

celu omówienia sprawy zawarcia układu, dotyczącego fałszerstwa pieniędzy. . 

GENEWA, 9'IV. PAT. Międzynarodowe Biuro Pokoju wystosowało do rządów 

reprezentowanych w przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej apel, zachęcający do 
natychmiastowego istotnego zmniejszenia „zbrojeń, 

у MADRYT, 9 IV. PAT. Aresztowani w sobotę w nocy pisarz hiszpański Ramon 

del Valle Inałan, publicysta Dubois i adwokat Las Casas zostali wypuszczeni na 

wolność. 
+ + * 

BERLIN, 9 IV. PĄT. O godz. 6 wiecz. rozpoczęto się posiedzenie przywódców 

stronnictw u kanclerza. 
* « + 

KOWNO, 9 IV. PAT. „Lietuvos Žinios“ komunikuje, že žona Pleczkajtisa z0- 

stala zwolniona z więzienia. 
  

Chrzest nowego samolofu polskiego. 
WARSZAWA, 9 IV. PAT. Dzisiaj na 

chrztu i lotu próbnego nowego samolotu 
kiej przez warsztaty lotnicze „Podlaska Wytwórnia Samolotów*. 
pani Kuehnowa, małżonka ministra komunikacji i p. 
gen. Konarzewski. Samolot nosi nazwę „P. W. S. 
kabine dla 8 podróżnych, łącznie więc 
Samolot posiada wysokie zalety łatwość 
dnie zużywa paliwo. W ciągu okoto 2 min 
około 4 tys. metrów. . 

   

METAMORPNOSA. 
A A pie. 

tutejszem lotnisku odbyła się uroczystość 
polskiego, zbudowanego w Białej Podlas- 

Ceremonji dokonali 
wiceminister spraw wojskowych 

20 Gniezno“. „Gniezno* ma wygodną 
z pilotem i obserwatorem mieści 10 osób. 

kierowania, zwrotność, krótki start i oszczę- 
ut satnolot może wzbić się na wysokość 

  

      

    

     

Ojciec Święty o zadaniach Zjednoczenia Młodzieży 

Pismo j. Em. ks. kardynała sekretarzastanu do ]..Em..ks. kardynała prymasa. 

Sekretarjat Stanu 
Jego Świątobliwości 

Nr. 77103. 

Watykan, dnia I lutego 1929 r. 

„Eminencjo! 

Sprawozdanie Waszej Eminencji z 

rozwoju i działalności młodzieży katoli- 
ckiej w Polsce, zrzeszonej w „Zjedno- 

czeniu Młodzieży Polskiej" sprawiło 

Ojcu św. wielką przyjemność i jako 

świadectwo wzniosłych ideałów i pię- 

knych czynów i jako zapowiedź nieza- 

wodna dalszych postępów i wzmożonej 

działalności tej organizacji na przysz- 

łość. 
Jego $wiątobliwość upatruje z głę- 

bokiem zadowoleniem niejako nowy do 

wód troskliwej opieki Opatrzności Bo- 

żej nad Kościołem świętym'w tem, że z 

łona wiernego tudu wychodzą liczne a 

gorące zastępy młodzieńcze w chwili, 

gdy zewsząd uderzają w ludzkość fale 

nowoczesnego 'pogaństwa, zwiastujące 

światu smutne jutro. Pan Bóg wyposa- 

żył młodzież w osobliwsze dary, które 
ją wybitnie uzdolniają do sprowadze- 

nia społeczeństwa na drogi prawa Boże 

go. Odznacza się młodzież szczerą wia- 

rą, odwagą zdecydowaną i ukochaniem 

wielkich szczytnych ideałów. Nie dziw, 

że Boski Mistrz Igną! do młodzieży 0- 

sobliwszem uczuciem -miłości i że Koś- 

ciół otaczał ją po wszystkie czasy bar- 

dzo troskliwą opieką, jako tę cząstkę 

owczarni Chrystusowej, która potrzebu 

je starannego kierunku, 4 dobrze po- 

prowadzona z całą gotowością przej- 

muje się zbawiennemi zasadami Chry 

stusowemi. I właśnie do tej łatwości 

odczuwania i entuzjastycznego przeży- 

wania ideałów ewangelicznych nawią- 

zuje Kościół, gdy w szeregi Akcji ka- 

tolickiej zaprasza i wprowadza hufce 

młodzieńcze, uważając za bardzo wska- 

zany i użyteczny ich udział w obro- 

nie i krzewieniu wiary. 
Z tej mądrej a ojcowskiej pedagogji 

Kościoła wynika, że dwoma zasadniczy 

mi względami powinien się kierować ka 

tolicki ruch młodzieży, odcinając się 

tem samem ostro i całkowicie od wszy- 

wać katolicki ruch młodzieży, odcina- 

stkich względami powinien się  kiero- 

jąc się tem samem ostro i całkowicie od 

wszystkich innych organizacyj, które 

wyłaniają się z nowoczesnego społe- 

czeństwa. Z jednej strony powinien on 

czerpać wszelkie natchnienie ideowe i 

ener gję wewnętrzną z wiary i Boskie- 

go płomienia łaski do tego stopnia, iżby 

w swych zamierzeniach był ruchem ista 

tnie religijnym i by ten charakter nie- 

dwuznacznie i stanowczo przejawiał się 

na zewnątrz. Z drugiej strony zaś ruch 

ten powinien być ściśle i jedynie pod- 

porządkowany hierarchii kościelnej, о- 

wej najwyższej instytucji, której wy- 

łącznie Chrystus powierzył skarby swej 

nauki, swego prawa i zbawienia. Te 

podstawowe znamiona nadają stowarzy 

szeniom młodzieży katolickiej osobliw- 

szy urok w oczach społeczeństwa. Dla 

tych cech są te związki drogie Ojcu św. 

jak oko w głowie. A ten szczególny ich 

charakter nietylko nie. krępuje w ni- 

czem ich wzrostu i działalności, lecz 

je ożywia i kształtuje ku celom niepo- 

równanie wysokim i praktycznym, ku 

współpracy z hierachją kościelną w 

Boskiem a niezwłocznem dziele apo- 
stolstwa chrześcijańskiego. 

Ileż to nowych a przepięknych na- * 

dziei budzi Zjednoczenie Młodzieży Pol 

skiej właśnie dlatego, że Papież, Bi- 

skupi i duszpasterze poszczególnych pa 

rafij widzą w niem hufiec: płomienny, 

dzielący z nimi święte zamiary i twar- 

de boje wojska Chrystusowego. аК- 

że nie życzyć każdej parafji, by miała 

swe zorganizowane szeregi młodzieży 

* katolickiej poddane w bezwzględnej kar 

ności proboszczowi w -tym duchu i ce- 

lu, aby przez niego należycie przygo- 

Nie kusząc się w najdrobniejszej szalenie interesująca, niedostępna a wania filozofji. Zaczęła 'pisać — po 

mierze o podołanie nawet ułamkowi 
takiej imprezy, nie pozwalamy sobie 
na nic więcej jak na przy po m- 
nienie, jak na suggestyjne przy: 

wołanie przed pamięć ludzką tej nad 

wyraz ciekawej i niepospolitej postaci. 
Bogiem a prawdą, wystarczy tylko 

wymienić imię heroiny, jakże dosko- 
nale znanego wiersza Mickiewicza; 

Cóż opowiem wróciwszy do śmier- 
telnych kraju? 

Ach, opowiem, że byłem o pół drogi 
do raju, 

Z duszą napoły tęskną, napoły ra- 
dośną, 

Słyszałem już tę rajską rozmowę 
wpółgłośną, 

I widziałem te rajskie pół-światła, 
pół-cienia, 

I doznatem -niestety, tylko pół zba- 
wienia. 

Polski Byron, zdobywca tylu nie- 
wieścich serc, nie mógł darować jej... 
i sobie, że wszystko urwało się na 
połowie drogi do raju. 

Już sto lat temu flirt był kzapa- 
miętale uprawiany w najwytworniej- 
szym beau-mondzie — tylko, 
że się inaczej wówczas nazywał. Mo- 
że go kto jeszcze nazwał w jakim sa- 
lonie... daleko posuniętym mari: 
vaudage'em. Bliżej było w ro- 
ku 1825 do XVIII-go stulecia niż do 
XX-g0. : 

A do Moskwy przyby! Mickiewicz 
w listopadzie tegož roku — i tylko 
dzięki wysokim stosunkom osobistym 
mógł skromny urzędnik kancelarji 
gubernatora dostąpić zaszczytu bywa- 
nia w salonie księżny Zeneidy z ksią-- 

żąt Białosielskich-Białozierskich Woł- 
końskiej, nadającemu ton — i splen- 

dor — najwytworniejszemu życiu to- 
warzyskiemu w Moskwie. 

A cóż to była 'za urocza osoba, 

bszgranicznie kusząca ta moskiewska 
„Maryla rosyjskich Filomatów" (jak 
wyraża się o niej p. Bl th)! Urok ba- 
jecznych powabów niewieścich... urok 
wspaniałej niebieskiej krwi... urok nie- 
pospolitego umysłu... urok wyrafino- 
wanej Światowości, nabytej w najwyż- 

„szych sferach arystokracji i dyploma- 
cji zachodnio europejskiej, w których 
sto środowiskach obracała się księżna 
Zeneida przez bitych lat cztery, od 
1813 do 1817 roku, to jest do chwili 
zamieszkania na stałe w Petersburgu .. 
urok kobiety u nóg której leżałagMo- 
skwa, o której gest łaskawy dobijali 
się notable i lyminarze, artyšci i bo-. 
gacze, dostojnicy, najniedostepniejsze 
figury... 

Rurykowicze Wołkońscy wywodzili 
się w prostej i nieprzerwanej linii od 
świętego męczennika Michała z Czer- 

nihowa zamordowanego przez pogan 

w 1246roku. Feldmarszałek, Świe- 

tlejszyj kniaź Piotr Wołkoń- 
ski był podczas wojen napoleońskich 
nieodłącznym i zaufanym towarzy- 
Szem cesarza Aleksandra |-go. Mąż 
księżny Zeneidy książę Nikita był jak- 
by uosobieniem dumy rodowej Woł- 
końskich. Lecz księżna miała nature 
„Chimeryczną“; przerzucić się z jed- 
nej ostateczności w drugą było dla 
niej rzeczą nietylko łatwą lecz jakby 
należącą do normalnego — w jej ro- 
zumieniu — trybu życia. To też ry- 
chło bardzo po osiedleniu się w Pe- 
tersburgu i otwarciu tam wspaniałego 
salonu, opadła księżnę nagła jakaś 
„Chandra“. Całe życie więlkoświatowe 
wydało się jej jedną.wielką marnością. 
Obmierzł jej šwiat i sprawy jego. Prze- 
rzuciła się do zapamiętałego studjo- 

francusku — powieści. 
| niewiedzieć na czemby sie skoń- 

czyła ta najświeższa „chimera” księż: 
ny Zeneidy, gdyby nie—wyjazi (na 
stałe) do Moskwy. 

Była to już głęboka jesień 1824-go 
roku. Atmosfera Moskwy podziałała 
na księżnę — orzeźwiająco, aby nie 
wyrazić się otrzeźwiająco. Z równą 

  

Księżna Zeneida Wołkońska 

w ostatnich latach życia. Według współcze- 
snego sztychu. 

gorączkowością jak rzucała się „w 

objecia” filozofji, wróciła znów do 
wielkoświatowego życia, 
wanego tym razem arfystycznemi upo- 
dobaniami. Salon moskiewski księżny 
Zeneidy, otwarty z niemałą pompą 
i paradą już na Boże Narodzenie 
1824 r. miał wybitne cechy šrodowi- 

. Przeznaczeniu. 

. chowych, które go dręczyły... z desr 

ornamento-' 

towane i:poprowadzone razem z. nim 
staczały święte walki w. dziedzinie kul- 
tury religijnej. współzawodniczyły z 
wszystkimi w cnotach chrześcijańskich 
i zaprawiały się do czynnej służby mi- 
łosierdzia katolickiego! 

Ma zatem Zjednoczenie Młodzieży 
Polskiej podwójne zadanie: zadanie we 
wnętrzne, wychowawcze i zadanie ze- 
wnętrzne apostolskiego czynu. Powin- 
no ono więc w dalszym ciągu pielę- 
gnować najstaranniej własne chrzešci- 
jańskie wyrobienie przez , pogłębienie 
wiedzy religijnej, przez.płonącą pobo- 
żność, karmioną przdewszystkiem Bo- 
skiemi siłami Eucharystji św., a czer- 
paną z ust i z serca Kościoła przez głę- 
boki udział w jego litur gji i przez ści- 
słą a radosną praktykę cnót chtześci- 4, 

jańskich, zwłaszcza czystości obyczaj 

jów. Do osiągnięcia: właściwego przy- 
sposobienia przyczyni się też nie mało 
oddzielnie prowadzenie stowarzyszeń 

męskich i żeńskich, jak się to już za- 
prowadziło w diecezjach polskich, zwra 
cająč przytem uwagę na to, by oba od 
działy w stosunku do całości Akcji ka- 

tolickiej i pod względem „skoordyno- 
wania środków działania miały je do- 
stosowane do ich specyficznej psycho- 
logji i potrzeb. Е 

Na drugiem miejscii Zjednoczenie 
powinno zaraz przezwyczajać młodzież 
do tego, aby wysoko ceniła dar wiary, 

strze gąc go zazdrośnie i dzieląc się 

jej światłem z drugimi, zgodnie z wez- 

waniem z którem Apostoł zwracał się 

do pierwszych chrześcijan, otoczonych 
poganami: „Między którymi świecicie 
jako gwiazdy na świecie” (Fil. 2, 15). 

Niechże tedy młodzież męska i żeń 
ska ukocha 'apostolstwo Chrystusa i 

obronę wiary katolickiej, jako naj- 

wznioślejszy przejaw miłości. Niechże 

tej miłości bada i poznaje różnorodne 
sposoby i niech stosownie do warun- 

ków w czyn ciepły wciela jej zmienne 
formy, podtrzymujące misje, wspierając 

biednych, opiekując się ludem i stara- 

jąc się w przeróżny sposób o to, aby 
bliźnim nieść pomoc i prawdę. 

Jasno stąd wynika, że Zjednoczenie 
powinno w swej działalności trzymać 

się zdala od sporów politycznych. Wy- 

magają tego i ścisły stosunek, łączący 
je z hierachją kościelną, i-jego osobli- 

we zadania i niezbędna mu jedność we- 

wnętrzna i szczególny charakter orga- 

nizacyj młodzieńczych. Mimo to dzia- 
łalność Zjednoczenia, jak to kilkakrot- 
nie w podobnych wypadkach zaznaczał 

Ojciec św., nie będzie bez pożytku dla 

społeczeństwa któremu pod każdy 

względem oddaje ważne przysługi. Nie 

będzie ona także bez znaczenia dla o- 

brony wiary świętej nawetw dziedzinie | 

politycznej, gdy do tej obrony zawez- q 

wie hufce młodzieńcze jakieś szczegól- | 

ne niebezpieczeństwo i głos Biskupów. | 

W pięknych: barwach widzi Ojciec 

św. przyszłość Zjednoczenia. W myśli 

i pragnieniach swoich kojarzy Jego 

Świątobliwość działalność polskiej mło 
dzieży katolickiej z dokonywującem się 

odrodzeniem chrześcijańskiem tego kra 

ju, który zbliska poznał i gorąco miłu- 

je. Z temi życzeniami zaś łączy Ojciec 

św. swe modlitwy o katolicką bystrość 

i dzielność młodzieży polskiej i o po- 

myślność dla tych, którzy się nią ser- 

decznie: zajmują. ez 
W.dowód zaś Swej łaskawości prze 

syła Jego Świątobliwość Waszej Emi- 

nencji i Zjednoczeniu Młodzieży Pol- 
skiej swe błogosławieństwo  Apostol- 
skie. 

Całując uniżenie ręce Waszej Emi- 

nencji, mam zaszczyt przesłać wyrazy 

najgłębszej czci i szacunku 
Waszej Eminencji najniższy i naj 

oddańszy sługa 
(—) P. Kardynał Gasparri* 

                            

   

                    

   

    

   

   
   

    

    

                    

    

  

   

      

ska literacko-artystycznego i nie wy- 
zbył się ich do końca. 

Kto nie bywał z ówczesnych zna- 
komitości literackich i artystycznych w 
salonie księżny Zeneidy! A ilu się w 
niej—kochało! . Ona sama, aczkolwiek 
niewątpliwie wrażliwa na hołdy je 
składane—szczerze do męża przywią 
zana -— nie dała żadnemu ze swycł 
wielbicieli, nie to: prawa, lecz naj: 
lżejszego pretekstu do niewłaściweg 
zainterpretowania jej uprzejmości, j 
temperamentu, jej oszałamiającego p 
wabu. 

Głośny był—ząraz po „rewolucji 
Dekabrystów—na Rosję całą rzekom 
„romans“ księżny Zeneidy z poet 
entuzjastą, Wenowitinowem. 

Żadnego „romansu* nie było. W: 
newitinow, urodzony z  księżni 
Oboleńskiej, potomek jednego ze 
rodawnych i olbrzymio bogatych ro 
dów Zaporoża, miał lat 22. Koche| 
się do szaleństwa w, księżnie 
neidzie Wołkońskiej, Że nie skończy 
samobójstwem 4 la Werther ist 
był to cud Baży. Nie uszedł jedna 

rzezni Dosłownie . „umarł 
miłości”, z wyczerpania... z mąk D 

N 

racji. W kwiecie młodości, w 22 
życia. 3 

Tego tež roku 1827-ро zaczął 
salon moskiewski ksiežny  Zene, 
przygasać. W roku 1828 opuścili | 
najświetniejsi stali bywalcy. Mickiew. 
wyjechał do Petersburga, aby wr 
na parę tylko miesięcy do Moskwi 

Gotował się do wyjazdu zagranie 
który mu do bardzo znacznego St 
pnia właśnie księżna Zeneida uł 
twiła. 

Ona sama zaczęła ponownie u 
kać gwaru Światowego; nastąpiła v,
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Tragiczny fina! porachunków złodziejskich 
Zabójstwo na ul. Ostrobramskiej. 

Wczoraj w ołudnie na ulicy Ostrobramskiej został zabity kilku uderze- 
niami moża Stanisław Franckiewicz. notowany w policji śledczej, jako prze- 
stępca kryminalny. Zabójstwa dokonano na oczach licznych przechodniów, któ- 
szy zaskoczeni tym wypadkiem nie zdołali nawet zatrzymać uciekającego wino- 
'wajcę. Franckiewicza, gdy padł na chodnik, brocząc krwią z głębokiej 
yiersiach, usiłowano odwieźć do Szpitala, lecz w drodze zmarł. że 

rany w 
słów Franc- 

Kiewicza wynika, że zabił go kolega po facnu Jan Kwiatkowski, znany i nie- 
bezpieczny włamywacz, który posiada ż reputację załatwiania wszelkich po- 
rachunków osobistych i nieporozumień jedynie nożem. Franckiewicz wprawdzie 
nie chciał ujawnić co było powodem scysji, stwierdzono jedynie, że na ulicy 
Ostrobramskiej, w chwili gdy przechodził koło domti Nr. 26, podszedł do niego 
Kwiatkowski i po wymianie paru słów błyskawicznie wydobył neż i zadał 
<ios, nieprzygotowanemu do napaści Franckiewiczowi. Sprawca zabójstwa został 

po wypadku przez policję aresztowany. Narazie nie chce on również wyjawić 
przyczyn zatargu z zabitym. 

Glos „Pirmynu” o represjach na Liiwie 
Organ emigrantów litewskich w Wilnie „Pirmyn* ogłosił sensacyjne rewelacje 

w Sprawie niedawnych aresztów masowych na Litwie socjal-demokratów. Wydany 

przez „Pirmyn* dodatek nadzwyczajny stwierdza, że mamy tu do czynienia z najzwy- 
klejszą prowokacją ajentów litewskiego sztabu generalnego. Przedewszystkiem więc 
komunikat stwierdza, że areszty nastąpiły naskutek przejęcia jakiegoś listu adresowa- 

mego do przywódców, socjalistów litewskich w Kownie od Pleczkajtisa. Tymczasem 
Pleczkajtis został już dawno wykluczony z partji i odsunięty od wszełkich wpływów 
na politykę emigracji litewskiej. W dalszym ciągu stwierdzić należy, że emigracja litew- 

ska nie utrzymuje żadnych stosunków z C. K. partji w Kownie dla różnych powodów, 

nie przesyła tam żadnej literatury i t. d. O tych wszystkich faktach szpiedzy kowieńscy 

nie byli powiadomieni, dlatego cała afera prowokacyjna szyta jest białemi nićmi, a zmie- 
rza jedynie i wyłącznie do zlikwidowania ostatecznego partji socjał-demokratów litew- 

skich. 
Jednocześnie z tem, Komitet emigrantów litewskich ogłasza odezwę do wszy- 

stkich socjalistów Polski, Niemiec, Łotwy, jako państw sąsiadujących z Litwą, w któ- 
rej wyjaśnia cały szereg prowokacyj kowieńskich, stwierdza raz jeszcze, że Pieczkajtis 
usunięty został z partji, że wszystkie dokumenty ogłoszone przez urzędową agencję 
kowieńską, są sfałszowaną i że mamy do czynienia z najzwyklejszę prowokacją. 

Proses zabójcy Guryna 
głbwnego świadka w procesie „Hramady”. 

: Jak się dowiadujemy sprawa Szymona 
Klincewicza, zabójcy głównego świadka w 
procesie „Hramaay“ Guryna została już 
wyznaczona. Rozpoznawana ona będ/ie 
przez Sąd Okręgowy pod przewodnictwem 
wiceprezesa Owsiaako w dniu 10 go czerw- 

GB: 
_.. Sprawa ta osnuta nimbem tajemniczoś- 

<i i związaną ścisłe z glośnym procesem 
„kiramady* oraz (dotycząca osoby Guryna, 
Który jako wybitny ;działącz komunistyczny 

stworzył swego czasu rozłam, a nawet wy- 
stępował ostro przeciwko partji, wydając 
przy pomocy  zabranej drukarni (tajnej) 
pismo opozycyjne, będzie niewątpliwie naj- 
ciekawszą w sezonie letnim. 

Zachodzi przypuszczenie, że sprawa ta, 
a przynajmniej poszczególne jej fragmenty 
ode się będą przy drzwiach zamknię- 

ych. 
‚° Kto będzie wnosić obronę Klincewicza 

nie zostało jeszcze ustalone. 
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URZĘDOWA 
— Ze zjazdu starostów woj. Wileńskiego. 

"Na odbytej w urzędzie wojewódzkim konie- 
rencji starostów woj. wileńskiego naszkicowa 
no na podstawie ustalonych możliwości fi- 
nansowych plan przyszłych wycieczek rolni- 
ków z ferenu powiatów na Powszechną Wy- 
stawę Krajową w Poznaniu. Organizacja tych 
EE ma spoczywać w ręku Związku 
Kółek i Organizacyj Rolniczych ziemi Wileń- 

skiej, który znajduje się w stałym kontakcie 
z Komitetem wystawowym. Wycieczki odbę- 
dą się. „czasie wystawy hodowlanej. Ogółem 
przewiduje się z terenu województwa udział 
w wycieczkach 640 rolników, którzy korzy- 
stać będą ze znacznych ulg. ч н 

Że sprawozdań starostów o przebiegu 

NIKA 
akcji wiosennej pomocy siewnej wynika, że 
akcja ta już wszędzie została zapoczątkowa- 
na, rozwija się normalnie, a na terenie kilku 
powiatów dobiega nawet końca. Pomoc oka- 
zywana jest bądź w naturze, bądź w go- 
tówce. 

MIEJSKA 
— Lustracja domów zajezdnych. W ce- 

lu zobrazowania faktycznego stanu domów 
zajezdnych i stwierdzenia czy zalecone w 
swoim czasie remonty zostały przeprowa- 
dzone, komisja sanitarna przystąpiła do lu- 
stracji tych domów. 

— (o) Sprawa zatrudnienia bezrobot- 
nych przez Magistrat. W chwili obecnej Ma- 
gistrat zatrudnia na robotach miejskich, 
oprócz kanalizacji i wodociągów, 625 osób. 
Z dniem wczorajszym Magistrat wstrzymał 
się z dalszą akcją zatrudnienia bezrobotnych 
a to z tego powodu, że Min. pracy dotych- 
czas nie wyasygnowało odpowiednich  kre- 
dytów na miesiąc kwiecień. 

(— Choroby zaxaźne w Wilnie. Według 
danych statystycznych wydziału zdrowia Ma- 
gistratu, w ubiegłym tygodniu zachorowa.o: 
na tyfus brzuszny 14, nieokreślony 7, plami- 
sty 2, płonicę 3, błonicę 2, krztusiec 2, różę 
1, grypę 3, gruźlicę 6, jaglicę 5 i drętwicę 
karku 2, razem 47 osób. 

— (0) Ulgi przy wymiarze podatku prze- 
mysłowego. Jak się dowiadujemy, Min. Skar- 
bu upoważniło władze skarbowe w Wilnie 
do przyznawania przedsiębiorstwom handlu 
hurtowego, nieprowadzącym prawidłowych 
ksiąg handlowych ulg przy wymiarze podat- 
ku przemysłowego od obrotu za rok 1928. 

Z powyższych ulg korzystać mogą tyl- 
ko te przedsiębiorstwa, co do których złożo- 
no zeznania o obrocie w terminie przepisa- 
nym, których obroty ustalone przez komisje 
szącunkowe odpowiadają według opinji na- 
czelników urzędów skarbowych stosunkom 
faktycznym, które nie prowadzą handlu 
warami o charakterze luksusowym. 

KOLEJOWA. 

— Wyjazd na linję. Prezes Wileńskiej 
Dyrekcji Kolejowej p. Staszewski wyjechał 

to- 
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raźna zmiana w jej charakterze. Roz: 
począł się proces odpadania księżny 
Od prawosławia i garnięcia się coraz 
bardziej do religji rzymsko-katolickiej. 
Tragiczna śmierć Wenewitinowa acz- 
kolwiek nie poczuwała się do żadnej 
winy—wywarła na nią głębokie wra- 
żęnie pogłębiając nastrój mistyczno- 

siej. Zaczyna pisać rozmyślania 
ralno-religijne; drukuje w — „Мо- 

ikiewskim iestniku* opis ...domu 
św. Katarzyny w Siennie, kreśli żywot 
wielkiej świętej katolickiej. 

O tym-że czasie i znakomity Cza- 
adajew zaczął skłaniać się ku rzym- 
Skiemu katolicyzmowi. 
_ W początkach 1829-go roku była 
już księżna Zeneida zdecydowana opu- 
Ścić Rosję na zawsze—przejść na ka- 
tolicyzm-—i osiąść na stałe w Rzymie. 
Wiedział o tym zamiarze cesarz Mi- 

aj. Starał się osobiście odwieść 
księżnę od niego; starał się zatrzymać 
ją Przy greckiej wierze; mnichów pra- 
wosławnych do niej posyłał. Gdy ci 
nic nie mogli wskórać, próbował ce- 
Sarz nie dawać księżnej paszportu 
zagranicznego. Groziło to skandalem 

I bardzo już głośnym. Cesarz Miko- 
j zląkł się skandalu i kazał * księż- 

ie oraz jej Synowi jwydać paszport 
graniczny. Bezterminowy. 

_ Zegnana ostentacyjnie przez nie- 
zliczonych swych przyjaciół moskiew- 
"skich wyjechała księżna Zeneida do 
zymu—na zawsze. Do Rzymu też 

przyjechał niebawem Mickiewicz i za- 
mieszkał w willi Palazzo Ferrucci.., 

Księżna po przyjęciu katolicyzmu 
marzyła już tylko o tem aby „na- 
wrócić" i męża i syna. Ulegając jej 
naleganiom przybył do Rzymu książę 
Wołkoński i owionięty przedziwą at- 
mosferą Wiecznego Miasta, sam Z 

dobrej i nieprzymuszonej woli został 
rzymskim katolikiem. Syn księżny 
Zeneidy oficjalnie katolicyzmu nie przy- 
jał, ze względu na swą  karjerę dy- 
plomatyczną, lecz był do końca życia 
gorliwym obrońcą katolicyzmu w 
Rosji, a jego dwutomowe dzieło o 
Rzymie, wydane w 1843 r. w wystar- 
czającej mierze stwierdza jego głębo- 
ką cześć dla wiary katolickiej i Stolicy 
Apostolskiej. 

A Mickiewicz... 
Mickiewicz, zaledwie pierwsze róże 

zaczęły zakwitać w Rzymie na wio- 
snę 1830-go roku, pisał wiersz, cały 
uczuciem nabrzmiały do swej uroczej 
przewodniczki po Wiecznem Mieście. 

Mój cziczerone! 
Ty umiesz przejrzeć nawet serce 

3 3 z głazu 
Gdy błękitnemi raz rzucisz oczyma... 

Tym przewodnikiem jednak, nieste- 
ty, nie była księżna Zeneida, Była nim 
Ankwiczówna Ewunia... 

Księżna Zeneida zresztą daleka już 
była wogóle od spraw tego świata. 
Przedziwna jej uroda jaśniała wciąż 
cudnym blaskiem lecz poco i , naco 
była już jej potrzebna? 

Rozstała się z nią księżna bez żalu. 
Pogardzając rezygnacją jak objawem 
słabości, wdziewała z obojętnością 
najzupełniejszą czepek. prawie zakon-- 
ny na coraz bardziej siwiejące włosy 
—i umarła w Rzymie w 1862-gim ro- 
ku, siedmdziesięcioletnia, wyglądając 
akurat tak, jak na reprodukowanym 
tu wizerunku z ostatnich lat jej życia. 

| Cz]. 
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w towarzystwie kifku wyższych urzędników 
- ma lustrację linij kołejowych w obrębie całej 
dyrekcji. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rekrutów. Pobór rocznika 1908 

rozpocznie się w dniu 4 maja i będzie-trwal 
kilka dni. 

— (0) Egzamin specjalny, uprawniający 
do skróconej służby wojskowej. Jak się do- 
wiadujemy, w najbliższym czasie wejdzie w 
życie rozporządzenie, ustalające program i 
regulamin egzaminu specjalnego, uprawniają- 
cego do odbycia skróconej czynnej "służby 
wojskowej. Egzamin co do zakresu wymagań 
odpowiada conajmniej 6 klasom szkół . рай- 
stwowych ogólno-kształcących. 

Egzamin specjalny składa się przed ko- 
misją egzaminacyjną, ustanowioną przez ku- 
ratorjwm okręgu szkolnego przy gimnazjach 
państwowych. 

Osoby ze świadectwami egzaminu spe- 
cjałnego, podlegające odbyciu służby czyn- 
nej wojskowej, będą mogły odbyć służbę 
skróconą tylko w tym wypadku, jeżeli za- 
rządzenie Min. spraw wojskowych, wydane 
na zasadzie art. 49 ustawy o pełnieniu obo- 
wiązków służby wojskowej, powoła takie 
osoby do skróconej służby. 

- Pożegnanie puł: ownika Burgiełł- 
Mączyńskiego, kicrownika intendentury 
Wilno. W dniu 4 b. m. odjechał z Wilna, 
znany i wysoko ceniony w sferach wojsko- 
wości i społeczeństwa wileńskiego pułkow- 
nik Michał Burgiełł-Mączyński, były kie- 
rownik Intendentury w Wilnie. Pułkownik 
Burgiełł-Mączyński rozkazem pana Ministra 
spraw wojskowych powołany został na 
wyższe kierownicze stanowisko w D twie 
Korpusu w Grodnie. Pułkownik  Burgiełł- 
Mączyński dla W i Wilna zdzia- 
łał bardzo dużo. Ze szczerym żalem i w 

serdecznym nastroju żegnało pułkownika 

Burgiełł-Mączyńskiego grono kolegów 
przedstawicieli ze wszystkich formacyj woj- 

skowych stacjonowanych na terenie woje- 

wództwa wileńskiego w dniu 9 marcu r« b. 

w restauracji George'a. * 
Szczerze życzymy pułkownikowi Bur- 

giełł-Mączyńskiemu by nici serdeczne łą: 
czące go z Wilnem nigdy nie zrywały się i 

by na nowem stanowisku współpraca jego 
była jeszcze więcej wydajną ku chwale woi- 
skowości naszej ziemi wileńskiej, którą on 

tak serdecznie pokochał. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W środę, dnia 10 b. 

m. o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uni- 

wersytetu odbędą się promocje na doktora 

wszechnauk lekarskich następujących osób: 

1) Buraka Maksa, 2) Taubego Maksymi- 

ljana, 3) Fajgolda- Wołkowyskiego Elukima, 

Giecia, 4) Jokiszówny Anny, 5) Mesisa Abra- 

ma, 6) Jastrzębskiego Zygmunta, 7) Ksoka 

Franciszka, 8) Gogolewskiego Władysława, 

9) Z Fiszetów Friedowej Lai, 10) Franta 

Hersza-Nachmana. 
Wstęp wolny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Polskie- 

go Towarzystwa Krajoznawczego podaje do 

wiadomości, że we czwartek, 11, kwietnia, o 

godzinie 7 wieczorem wygłoszone zostanie w 

sali gimnazjum im. A. Mickiewicza (Domini- 

kańska 3) trzecie z kolei przemówienie z cy- 

klu o Poznańskiem, pod tytułem „Kartka z 

dziejów sztuki w Księstwie Poznańskiem". 

Odczyt wygłosi ks. Piotr Śledziewski ilu- 

strując go licznemi przezroczami, specjalnie 

w tym celu sprowadzonemi z Poznania. | 

Wejście na sałę kosztuje 1 zł, młodzież 

szkolna płaci 25 gr. . ' ‘ 

Zebranie Związku drobnych kupców. 

W dniu 7 b. m. w lokalu przy ul. Zawalnej 

1 m. 4 odbyło się zebranie kolejne członków 

Związku drobnych kupców chrześcijan. Li- 

cznie zebrani po rozważeniu tych wszystkich 

trudności, jakie obecnie piętrzą się przed han- 

dlem polskim w Wilnie, postanowili założyć 

* hurtownię na zasadach spółdzielczych, udział. 

wynosi 60 zł. Projekt powyższy spotka się 

z uznaniem tak w sferach kupiectwa jak i 

konsumentów, gdyż on jedynie daje możność 
sprzedać dobry towar ' o wiele taniej, niż w 

innych sklepach niezrzeszonych, ponieważ 

w tym wypadku pomija się długi łańcuch 

kosztownego pośrednictwa. Pierwsze zebra- 

nie organizacyjne zostało wyznaczone na 

dzień 14 b. m. na godz. 5 wiecz. w lokalu 
przy ul. Zawalnej 1 m. 4. 

— Wilenskie Kolo Związku Bibljoteka- 
rzy Polskich. 12-go kwietnia (piątek) 1929 r. 

o godz. 8 wiecz odbędzie się w NS 

ckiej Bibljotece Publicznej 63 zebranie człon- 

ków z następującym porządkiem dziennym: 

1) Wybór 2 delegatów na Ogólne Do- 
roczne Zgromadzenie Delegatów Kół Związ- 
ku. 2) Zgłaszanie wniosków na Zgromadze- 

nie delegatów. 3) Odczyt p. Stanisława Li- 

sowskiego p. t. „Rewindykacja książek z Bi- 

bljoteki Publicznej w Piotrogrodzie". 
Goście mile widziani. ‚ 

KOMUNIKATY 
— Zaproszenie dla literatów. Po niedziel- 

aj „Herbatce" w Związku Literatów „Środa 
Literacka" w bieżącym tygodniu nie odbę- 
dzie się. Natomiast w sobotę 13 b. m. o godz. 

20-ej członkowie Związku zaproszeni są do 

wileńskiego P.E.N. — Klubu Żydowskiego 
(Wielka Pohulanka 18, 2 piętro) na pierwsze 

informacyjne posiedzenie obydwu organiza- 

cyj. Referaty wygłoszą: p. Helena Romer na 

temat „Polski ruch literacki w Wilnie w osta- 

tniem 10-leciu" oraz p. Tad. Łopalewski na 
temat „Współczesne prądy literackie w Pol- 
5се“. Zairząd Związku Zaw. Literatów 
Polskich prosi swych członków o liczny 
udział. 

RÓŻNE 

— Obowiązek zgłaszania wypadków za- 
chorowań zwierząt. Starostwo Grodzkie po- 

dcje do wiadomości publicznej, iż doniesienia 
o wypadkach zachorowań zwierząt ро- 
winny być skierowywane do najbliższego ko- 
misarjatu lub posterunku P. P. lub bezpośre- 
dnio do Starostwa Grodzkiego, w przeciw- 
nym razie właściciele zwierząt nie będą mieli 
prawa do otrzymania odszkodowania wzglę- 
dnie zapomogi. 

— Dwie radjo-nadawcze stacje powsta- 
ną w Wilnie, Dowiadujemy się, że Minister- 
stwo Poczt i Telegrafów zezwoliło p. p. Ste- 
fanowi Gałkowskiemu (Chocimska 2) i Ba- 
rankiewiczowi (Ogórkowa 8) na założenie 
krótkofalowych radjo-nadawczych stacyj. 

— Burzliwe posiedzenie zarządu gminy 
żydowskiej. Na ostatniem posiedzeniu gminy 
radny z listy „Bund, Żeleźnikow zainterpe- 
lował rabina Rubinsztejna, kto go upowaźnił 
pójść do wojewody w sprawie rabinów. 

Rabin. Rubinsztejn odpowiedział, że nikt 
go nie upoważnił w tej sprawie i że również 
jest przeciwnikiem mieszania się czynników 

ubocznych w sprawy żydowskie. 
Zwrócił się tylko do wojewody z zapy- 

taniem jak władza ustosunkowuje się do pe- 
wnych postanowień gminy w sprawie rabi- 
nów. 

. Radny Żeleźnikom usiłował 
dzieć na to oświadczenie, zebrani jednak 
uniemożliwili mu zabranie głosu. Powstało 
zamięszanie, gdyż obydwie strony t. j. orto- 

doksi, bundowcy i sjoniści poczęli sobie wy- 
myślać. Powstał taki chaos i tumult, że prze- 
wodniczący Kruk zmuszony był posiedzenie 
zamknąć. ® 

— Podziękowanie. Niniejszem składamy 
serdeczne podziękowanie Spółdzielni „Bazar 
Przemysłu Ludowego” w Wilnie przy ul. 
Zamkowej za wypożyczenie nam makat wi- 
leńskich na „Czarną kawę akademików war- 
szawskich'. Tkaniny, które odznaczały się 
wielką wartością artystyczną i dekoracyjną 
przyczyniły się w znacznym stopniu do uświe 
tnienia zabawy. 

Akademickie Koło Wilnian w Warszawie. 

odpowie- 

  

Juljusz Kaden-Bandrowski 

Pod tytułem „Faszysta czy komunista” ® 
wygłosił p.. Juljusz Kaden-Bandrowski odczyt ^ 

уро- *° Znosko Władysław 
: CZŁONEK ZRZESZENIA TECHNIKÓW KOLEJOWYCH, urodzony dnia * 

19/VIII 1894 r. zmarł dn. 8/IV 1929 r. o g. 15-30 w szpitalu kolejowym. 
Po nabożeństwie żałobnem w kościele Ostrobramskim o g. 10-ej 

rano dnia 10 kwietnia r. b. odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Rossa. 
Uprasza się o przybycie kolegów. z 

ZRZESZENIE TECHNIKÓW KOLEJOWYCH. 

w „sali Teatru Polskiego. 
Rodzajem wstępu do doskonale w 

wiedzianego odczytu było przedstawienie 
przez prelegenta różnicy pracy naukowej 
uczonych i-wynalazców od pracy literatów. 
Literat twórca jest jakby czułą anteną zbie- 
rającą i odtwarzającą najważniejsze i naj- 
istotniejsze, uczucia, myśli i problemy, nur- 
tujące naród'i społeczeństwo śmiałe przed- 
stawianie istniejącego zła zmusza do zasta- 
nowienia i szukania dróg do naprawy, nie 
dbając że możć wywołać oburzenie jednostek 
które sttusim obyczajem wolą schować gło- 
wę, aby nie widzieć zła ani zbliżającego się 
niebezpieczeństwa. - Takimi pionerami śmia- 

łych idei byli Szekspir, Moljer, a u nas prze- 

dewszystkiem Mi ckiewicz a po nim Prus i 
wreszcie ostatni ten który doczekał urzeczy- 

„wistnienia swoich „marzeń o polskim żołnie- 

rzu „Ostatni Wajdełota* Stefan Żeromski. 

Dzisiaj w odrodzonej Polsce posłannictwo * 

i zadania twórców: Są inne niż proroctwa i 

podtrzymywania wiary w cud wskrzeszenia |: 

narodu. 
Literat ma obowiązek ) 

najżywotniejszych, i poruszać kwestje palą- 

се, , które boleśnie nieraz targają, sumfeniem 
społeczeństwa. 

Taką kwestją najistotniejszą, 
najwięcej należy myśleć i pisać jest walka 
kapitału z pracą. Walka ta najjaskrawiej się 

uwypukla w środowisku gdzie się stykają naj 

większy. kapitał, :z..pracą w najtrudniejszych - 

i najcięższych warunkach to jest w górnic- 

twie. Walka kapitału z p racą uwydatnia się: 
Cudzozie- . tam na wszystkich szczeblach: 

miec kapitalista nienawidzi i pogardza swego 

dyrektora, 
na inżyniera i tak dałej, sztygar pogardza 

zwykłym robotnikiem, ten znów nienawidzi 

robotnika gorzej płatnego, a wszyscy razem 

pomiatają bezrobotnym. Wszędzie panuje nie 

ufność, Strach przed szpiegostwem i nie 

nawiść, tak że prelegent uważa że w swojej 

powieści „Czarne skrzydła" raczej złago- 

dził tę atmosferę walki i nienawiści aniżeli 

przejaskrawił. : 

„ W dalszym ciągu odczytu Kaden - Ban- 

drowski zbijał postawione mu w parze zarzu- 

ty w prasie faszyzmu i komunizmu. W. „LE 

norze“ i „Tadeuszu“ przedstawil i napietno- 

wał istniejące zło bezstronnie i rzeczowo, 

gdyż to.było jego potrzebą wewnętrzną, pły 

nącą z poczucia obowiązku, otworzenia 0- 

czu społeczeństwu. 

Wieczorem tegoż dnia p. Kaden Bandro- 

wski był gościem Związku Zawodowego Li- 

teratów Pol. w. Wilnie, przyjmowany herbat- 

ką. : 

? Imieniem Zarządu p. W. Piotrowicz pię- 

knem przemówieniem powitał „utalentowane- 

go pawiešciopisarza, dziękując mu w serde- 

cznych słowach za drugi, w ciągu roku po- 

„byt w Wilnie, który jest objawem łączności 

'żntrumy literatury z jej kresami. Pan Piotro- 

wicz podnosi zasługi -Kaden - Bandrowskie- 

go dla naszego piśmiennictwa, i zapewnia, że 

odczyt jego p.t. „Dusza Narodu Polskiego: 

Mickiewicz, Chopin, Wyspiański, Piłsudski" 

znajdzie w mieście Mickiewicza i mieście Pił 

sudskiego wyjątkowo wdzięcznych słucha- 

CZY. 
ode swym mówi autor „Carnych Skrzy 

del“ - że pomimo zgórą stuletniej niewoli, Pol- 

ska nie utraciła ducha entuzjazmu i wiary w 

odrodzeńie. Jest to wyłączną zasługą genju- 

szów narodu, którzy potrafili tchnąć i utrzy- 

mać ducha wiary i entuzjazmu w całym trzy- 

dziestomiłjonowym narodzie. Mi ckiewicz jest 

harfa; tego kraju. : 

Drugim takim genjuszem, który w chwi- 
fi gdy cała, Europa starała się zapomnieć, że 

Polska '*gzystowała kiedyś, cudowną swą 
muzyką wyczarował nieśmiertelność pi ękna 

duszy polskiej. był Fryderyk Szopn. W my- 
zyce swej 'wyśpiewał Chopin piękno tragedji 

polskiej, mszczącej się za swą krzywdę two- 
rzeniem nowego życia w pięknie. 

Trzeci Stanisław Wyśpieński stojąc już 

bliżej naszego państwowego odrodzenia, we 

wszystkich swoich dziełach wykazuje że chwi 

la czynu już się zbliża, nadchodzi, natchnione 

wizje poety podążają ku wyzwoleniu, które 
dać może człowiek czynu. 

Takim człowiekiem czynu jest Józef Pit- 
sudski. Pochodzi on z tych Samych ziem, 

co Mickiewicz, ma ten sam entuzjazm i mi- 

łość kraju w połączeniu 
I w ten sposób z Proroctw Mickiewicza, 

Muzyki Chopina. Wizii i Listów Wyśpiań- 
skiego, czynów. Piłsudskiego zrealizowało się 
wyzwolenie narodu. - 

Po odczycie wywiązała się dyskusja, w 
którei brał udział prof. Pigoń, i prof. Lima- 
nawski. 7. К 

a ii 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Utwor 
Marjana Hemara „Dwaj panowie B“, poprze- 
dzony iście amerykańską reklamą prasy sto- 
łecznej i prowincjonalnej, nie zawiódł ocze- 
kiwań, chyba tylko w tym względzie, że 
„Dwaj panowie B* są nie komedją a najrze- 
telniejszym sketchem rewjowym, który są- 
dząc z odgłosów rozbawionych do łez wi- 
dzów, odniósł sukces, jako, zewszechmiar 

zabawne i oryginalne widowisko. Ta druga 
pantoflowa, iście amerykańska reklama, po- 
zwala się spodztewać, że „Dwaj panowie B'* 
zagospodarują się w Teatrze Polskim na do- 

bre. 
Dziś „Dwaj panowie B“, 
— „Samolot B. 13“, krotochwila pod po- 

wyžszym tytulem Marynowskiego, posiada 

przezabawne i ńiezmiernie aktualne typy. A 

więc, pomiędzy tą bajeczną galerją ujrzymy 
swych znajomych i przyjaciół, posłów i se- 

natorów, którym codziennie rękę ściskamy u 

Sztralla i Georgea, a kto wie, może i siebie 
samych w trochę wykrzywionem zwierciadle. 
Premjera w sobotę. 

— „Przedmieście — Langera. Opowieść 
o niedoli przedmieścia każdego wielkiego 
miasta w sposób niezwykle* utalentowany 

opowiada czeski autor współczesny Langer w 
swym utworze .,Przedmieście* („Periferie'*) 
utwór ten obiegł wszystkie niemal sceny eu- 
ropejskie. U nas grany. będzie raz jeden w 
niedzielę o godz. 3-ei p.p. z całym swoim 
realizmem, w premjerowej obsadzie. Wstęp 
młodocianym widzom wzbroniony. 

— Reduta na Pohułance. „Wlamanie“. 
Dziś. po raz 5-ty „Włamanie* A. Grzymały- 
Siedleckiego w premierowej obsadzie. Ро- 
czątek o godz. 20-ej. Bilety wcześniej do na- 
bycia w „Orbisie* i od godz. 17-ej w kasie 

teatru. 
— „Złota kaczka*. W sobotę, dnia 13 b. 

o g. 15 po raz drugi i trzeci — oryginalne, 
barwne, a pełne humoru widowisko dla dzieci 
p.t. „Złota kaczka” pióra H. Zakrzewskiej, au- 
torki orzepięknych powieści dla młodzieży 
np. „Zaklęty dwór”, „Dzieci Lwowa” i w. in. 

— Reduta ma prowincji. Dziś, w Kowlu 
komedia A. Słonimskiego p. t. „Murzyn War- 
szawski”* ze Stefanem  Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego. 

WYPADKI | KRADZIEŻE 

— Giną dziewczyny Onegdaj wyszła z 
domu 22-letnia Maria Niebisówna, która do- 
tychczas nie powróciła. 

— Nagły zgon. Wczoraj rano z niewy- 
jaśnionych narazie przyczyn zmarła nagle 
45-letnia Chana Gens, (Zawalna 57). 

— Kradzież szału. Teodorze Romanowej 
(Obozowa 21) skradziono szal jedwabny 
wartości stu złotych. W trakcie dochodzenia 
ustałóono, że kradzieży dokonał svn poszko- 
dowanej Stefan, który do kradzieży przyznał 
się. 

sięgać do spraw 

o której jak- * S. P. 

ten znów przenosi swą nienawiść... 
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O tym smutnym obrządku 

przyjaciół 

MICHAŁ JAKUBOWSKI 
pułkownik emeryt W. P. 

po długich i ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 9 kwietnia 1929 r. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Grodzkiej Nr. 2 w Wilnie 

na cmentarz mahometański przy ul. Łukiskiej, odbędzie się dnia 10 kwiet- * 
nia 1929 r. o godz. 3 m. 30 po południu. 

   
         

  

      
     
      zawiadamia krewnych, znajomych i 

stroskana ŻONA.     

MICHAŁ JAKUBOWSKI 

     

członek Wileńskiego Związku Kulturalao.Oświatowego Tatarów R. P, „« 
#- : zmart dnia 9 IV. 1929 r. i 

Eksportacja zwłok z domu Nr. 2 przy ul. Grodzkiej na cmentarz 
" mahometański, przy uł. Łukiskiej w Wilnie odbędzie się dnia 10 kwietnia 

1929 r. o godzinie 3 m. 30 po południu. 
ZARZĄD. 

* Mec. Jamanif prowadzi sprawę Kucharkowskiego 
ju< się dowiadujemy zastępca starosty baranowickiego p. Bohdan Kucharkowski 

wytacza powództwo. Według otrzymanych wiadomości sprawę Kucharkowskiego podjął 
się prowadzić adwokat Maciej Jamontt, jeden z najlepszych cywiłistów w. Polsce, zna- 

"ny z procesu o ordynację nieświeską, gdzie występował w (charakterze plenipotenta po- 

woda. W najbliższych dniach mecenas Jamontt rozpocznie pertraktację z  poselstwem 

sowieckiem w Warszawie. 

Go robił Apanasewicz w Wilnie? 
Z dobrze poinformowanych kół wileńskich otrzymujemy nowe zupełnie da- 

ne o osobie Apanasewicza. Jak się okazuje Wilno zna go dobrze. W latach 
1921—22 częstym tu był gościem zatrzymując się zawsze w mieszkaniu inspek- 
tora gimnazjum białoruskiego Krasińskiego lub też sekretarza wileńskiego t-wa 
Rosyjskiego Frosta przy ul. Orzeszkowej. Ów Frost w r. 1923 niespodzianie wy- 
jechał do Moskwy. 

` Bawiąc w Wilnie Apanasewicz 
Warszawie szpiegiem bolszewickim 
częściej w lokalu klubu 
zwyczajnym ajentem G. 
rąk Illinicza,fdo Mińska. 

PE tu częste rozmowy ze znanym: w 
lliniczem. Narady te odbywały się naj- 

Ea ul. Mickiewicza 33. Apanasewicz 
„U. i dostarczał materjał, przeważnie otrzymany z 

- wówczas był 

Wiadomem jest pozatem, że w r. 1921 przybyła do Wilna niejaka Ema 
Goldman,która kierowała akcją szpiegowską głównie operując wśród emigra- 
cji rosyjskiej. Ustalono, iż w styczniu r. 1922 Apanasewicz odbywał jakieś na- 
rady z Goldman w mieszkaniu równie znanego szpiega bolszewickiego Kału - 
skiewicza. 

> Podczas wyborów do Sejmu i Senatu w r. 1922 Apanasiewicz brał czyn- 
as udział w akcji mniejszości narodowych podając się -za zdęklarowauego 

a. orusina o przekonaniach wybitnie 
szewików. W tym celu wyjeżdżał często do powiatu Dziśnieńskiego 

narodowych i nieprzychylnych dla bol- 
Tenże 

Apanasewicz usiłował następnie dostać się do białoruskiej organizacji polo- 
nofilskiej. 
RE K NIN EDR KOLANIE O I BRDY KO IRO INK T S к 

Mie Zpromadzonieconków Wj, Km. 
Pomocy Młodzieży Mradomickiej, 
Dnia 8 b. m. odbyło się w Urzędzie Wo- 

jewódzkim zwyczajne walne zgromadzenie 

członków woj. Komitetu Pomocy Polskiej 

Młodzieży Akademickiej, instytucji, której 
celem jest jak wiadomo niesienie pomocy 

niezamożnej młodzieży akademickiej i zape- 

wnienie jej warunków spokojnego bytowa- 
nia przez budowę domów akademickich, sa- 
natorjów, kolonij letnich i t. d. oraz udziela- 
nia pomocy doraźnej. Obrady zagaił prezes 
Komitetu Wykonawczego p. ojewoda 
Raczkiewicz, który też na prośbę walnego 
zgromadzenia przewodniczył jego obradom. 

Sprawę budowy domu akademickiego w Wil- 
nie, prowadzi samodzielnie Senat akademicki 

UŚ. dysponując funduszami,  zbieranemi 

na ten cel z czesnego, natomiast Komitet 

Wojewódzki całą swą uwagę zwrócił na bu- 

dowę kolonji letniej w Legaciszkach. Budo- 

wa będzie przeprowadzona w ciągu bieżące- 
go roku. З ы 

Na wniosek p. przewodniczącego zgro- 
madzenie uczciło przez powstanie pamięć Ś. 

p. generała Tupalskiego, pierwszego  prze- 

wodniczącego komitetu. : 

Ze sprawozdania z działalności wydziału 

wykonawczego (za czas od 10 czerwca 1927 

r. do I kwietnia 1929 r.), ujawniło się, że 

stowarzyszenie liczyło w tym okresie 400 

członków zwyczajnych z roczną wkładką 6 
złotych, 40 wspierających z wkładką 25 zł. 

1 2 dožywotnich ż jednorazową wkładką 250 

zł. Złożone sprawozdanie świadczy o bar- 

dzo pomyślnym rozwoju stowarzyszenia. Jak 
wynika ze sprawozdania finansowego :pozo- 
stałość kasowa na rok 1929 wynosi 30.000 
złotych. Walne zebranie przyjęło następnie 
jednogłośnie sprawozdanie Komitetu Wyko- 
nawczego do zatwierdzającej wiadomości, a 
na podstawie odczytanego następnie sprawo- 
zdania Komisji Rewizyjnej udzieliło Komite- - 
towi Wykonawczemu absolutorjum z rachun- 

ków za rok 1927 i 1928. 
Uchwałono następnie budowę letniej ko- 

lonji akademickiej w Legaciszkach kosztem 

blisko 100 tys. złotych. W tym celu nabyty 

będzie na własność od Skarbu Państwa, albo 

też wydzierżawiony na dłuższy okres teren 

obejmujący czterdzieści kilka hektarów. Zgro 

madzenie upoważniło Komitet Wykonawczy 
do. uskuteczniania w tym celu potrzebnych 
aktów prawnych. Zatwierdzono preliminarz 

budżetowy na rok 1929 zbilansowany po 

stronk: wydatków i dochodów sumą 52,620 
zł. Największą pozycją wydatków jest kwo- 
tą 33.000 zł. przeznaczona w tym roku na 
urządzenie wspomnianego uzdrowiska w Le- 
gaciszkach. Będzie ono oddane w całości do 

— Kradzieży większych za ubiegłą do- 
bę nie zanotowano. Natomiast popełniono 
6 kradzieży mniejszych, z których dwie zdo- 
łano wykryć. 

— Tragedja młodej dziewczyny. Zgwał- 
cona — usiłowała odebrać sobie życie. One- 

gdaj przybyła do Wilna poszukując pracy 

20-letnia Scholastyka Niedźwiedzka  zamie- 
szkująca stale we wsi Terafinowo, gminy 

trockiej. Będąc na dworcu kolejowym dziew- 

czyna poznała jakiegoś osobnika, który do- 
wiedziawszy się, że poszukuje oną pracy, po- 
dał się za restauratora, u którego wakuje po- 
sada kelnerki. Nieznajomy tak dalece zdołał 
otumanić nieświadomą - dziewczynę, że tą 
zgodziła się jechać odrazu na miejsce pracy. 
Nieznajomy zawiózł Niedźwiedzką do swego 
mieszkania na ul. Rydza-Śmigłego 35, gdzie 
dokonał na niej gwałtu. Niedźwiedzka wydo- 
stawszy Się z rąk zbira powiadomiła o wy- 
padku policję. 

Wczoraj rano Niedźwiedzka zdając 50- 
bie sprawę z konsekwencyj dokonanego na 
niej gwałtu i spowodowanej tem depresji 
moralnej usiłowała popełnić samobójstwo 
przez wypicie większej ilości esencji octowej. 
W stanie ciężkim odwieziono ją do szpitala 
żydowskiego. Sprawca gwałtu Władysław 
Bieliński został aresztowany. 

użytku w roku 1930 zaś w bieżącym sezonie 
letnim czynne jeszcze będzie uzdrowisko w 
Nowiczach. Uchwalono ponadto przeznaczyć 
z ewentualnych nadzwyczajnych wpływów 
pewną kwotę na doraźną pomoc dla Polaków 
studjujących na Politechnice Gdańskiej i dla 
niezamożnych akademików wileńskich, któ- 
rzy końcowe studja rolnicze muszą odbywać 
na uniwersytecie poznańskim. Wybrano Wy- 
dział Wykonawczy i Komisję Rewizyjną w 
dotychczasowym składzie i uchwalono wyra- 
ziś przewodniczącemu Kómitetu p. Wojewo- 
dzie Raczkiewiczowi i członkom Komitetu 
uznanie i podziękowanie za wydatną pracę. 
Wojewoda Sołtan prezes Rady Naczelnej 
nadesłał pismo z życzeniami, zaś Bratnia Po- 
moc wileńska nadesłała na ręce Wojewody 
Raczkiewicza gorące podziękowanie. 

Z. SĄDÓW. 
Kara za łapownictwo. 

_ Zastępcę sołtysa ze wsi Taboryszki, 
pów. Wil.-Trockiego Feliksa Kowalewskie- 
go spotkała wczoraj, najzupełniej zasłużona 
kara. Cała sprawa przedstawia się w sposób 
następujący: 

Wobec szybkiego rozszerzenia się epi- 
demji choroby, na którą zapadały Świnie, 
sanitarne władze powiatowe nakazały izo- 
lację zagrożonych epidemją miejscowości. 
Zrobione zostało to w ten sposób, że 
wzbroniono wywozu nierogącizny, a dla 
pewności ustawiono posterunki na drogach 

  

wiodących z zagrożonych gmin. 
Wyżej wymieniony Kowalewski. pełnił 

służbę na moście przez Mereczankę, lecz 
zamiast pilnować, aby nikt nie przewoził 
chorych WE pwieł jeszcze nieucz- 
ciwym sąsiadom, pobierając, rzecz jasna, 
Gd nich łapówki © © 22 

* Działając w ten sposób, Kowalewski 
przyczynił się do szerzenia się zarazy i do 
demoralizacji włościan. 

„. Stawiony przed Sąd nie mógł wyprzeć 
się winy, gdyż cały szereg Świadków zło- 
żyło zeznania obciążające. Sąd pod prze- 
„wodnictwem p. Kontowta, po wysłuchaniu 
przemówień stron, stanął na stanowisku 
wysuwanem przez oskarżyciela podprok. 
Rutkiewiczą i skazał Kowalewskiego na 6 
"miesięcy więzienia, zmniejszając mu karę 
na mocy amnestji do połowy. 

Surowa kara za niedozwolone 
praktyki. 

W dniu wczorajszym na ławie oskar- 
żónych Sądu Okręgowego zasiądła znana 
powszechnie w Wilnie Wiktorja Śmiałow- 
Ska, akuszerka z zawodu Oraz przygodna 
jej klientka Anna Lincewska, postawiona 
w stan oskarżenia z ert. 465 K. K. Jak nie 
trudno się domyśjeć chodziło tu o niedo- 
zwolony, lecz niestety dość często stoso- 
wany zabieg. Sprawa toczyła się przy 
drzwiach zamkniętych co nie pozwala nam 
podać przebiegu rozprawy jednak, jak wy- 
nika jasno z wyroku wina obu oskarżonych 
(spędzenie płodu) została całkowicie udo- 
wodniona, gdyż Sąd wyniósł wyrok skazu- 
jący obydwie oskarżone po sześć miesięcy 
więzienia, a po zastosowaniu dobrodziejstw 
amnestji na trzy miesiące, przyczem kara 
ta w stosunku do Lincewskiej zawieszona 
zostałą na dwa lata. 

Niezależnie od tego Wiktorją Śmiałow- 
ska pozbawiona została na przeciąg jedae- 
zo roku prawa praktyki w swoim zawo- 
zie, 

  

OFIARY. 
Na iundusz Dyspozycyjny Min. 

Spraw Wojskowych Kazimiera Sycian- 
ko zł. 10, Czesław Sycianko zł. 10.



SPORT. 
Nowe władze piłkarskie Wil. 

Okręgu. 

Ostatnio ukonstytuował się w formie 
ostatecznej Zarząd Wil. Okr. Zw Pilki 
nożnej. Prezesem zarządu został ppułk. 5. 
Giżycki, viceprezesami płk. Krzyżanowski 
i inż. Sadzewicz. Sekretarzem p. Wasilew- 
skf, skatbnikiem p. Brożek. 

Obowiązki kapitana związkowego 
ją! na siebie kpt. Kozłowski. 

W dniu wczorajszym udała się do gen. 
Krok-Paszkowskiego delegacja Wil. Okr. 
Zw. w osobach pp. płk. Giżyckiego, Brożka 
i Wasilewskiego celem uproszenia p. gene- 
nerała przyjęcia godności honvrowego 
prezesa Związku. P. gen. Krok-Paszkowski 
godność tę przyjął. : 

W sklad zarządu Wydzialu Gier i Dy- 
scypliny Okręgu weszli pp. mjr. Kuryło- 
wicz — jąko przewodniczący, dr. Globus; 

“ Kostanowski i Brojd. : 
Jak wiadomo oficjalnie sezon tego- 

roczny rozpocznie się w dniu 13 b. m. 

GYRK 
Sensacyjny mecz bokserski 

Marko—Motyka. | 

9-ty dzień turnieju rozpoczął się sen- 
sacyjnem zgłoszeniem się brutalnego zapa- 
śnika czeskiego Motyki ną mecz bokser- 
ski z wiedeńskim bokserem Marko. Mecz 
ten wyznaczono na dzien dzisiejszy, to też 
galerja powitała tę wieść gromkiemi okla- 

a mając przedsmak emocjonującej 
WAaIKi. © 

Walki Kohlera z Petrowiczem i Szczer- 
biūskiego z Pooschotiem po 20 min. re- 

przy- 

menalnie silny Chorwat powalił wiedeńczy- 
ka Marko na łopatki. ь 

Stiborowi publiczność zgotowała owację. 
Wiele hałasu narobił Motyka w wałce 

decydującej z  Garkawienką. W 29 min. 
Garkawienko wykorzystując moment nieu- 
wagi przeciwnika, rzucił Motykę na łopatki. 

Należy dodać, iż Szczerbińskiemu, na 
skutek jego protestu, udzielono ręwanżu 
w walce z Motyką. ` 

Dziś w środę walczą: Kohler— Garka- 
wienko, Stbor Vogtman, decydująca wal- 
ka Wolke Szczerbiński i atrakcyjny mecz 
bokserski 5 cio rundowy o 300 zł. Motyka 
— Marko. 

RADJO. 
Środa, dn. 10 kwietnia 1929 roku. 
11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 

Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w łórakowie, oraz komunikat meteorolo- 
giczny. 12.10 - 13.00: Tr. z W-wy: Program 
dla dzieci wiejskich: Bajki. 15.00 — 15.35: 
Transmisja z W-wy: Oaczyt dla maturzy- 
stów. 16.00 — 16.20: Odczytanie programu 
dzien., repertuar teatrów i kin i chwillka 
litewska. 16 20—16.35: Komunikat Zw. Mł. 
Polskiej. 16.35 17.00: Muzyka z płyt gra- 
mofonowych. 17.00 17.55: Audycja literac- 
ka. 17.55 — 19.00: Koncert orkiestry wojsko= 
wej. 19.00—19.25: Audycja „Niespodzianka“. 
19.25 — 19.50: „O największych lunetach 
astronomicznych —odczyt. 19.50—20.00: Sy= 
gnał czasu z Warszawy. 20.00—20.10: Pro- 
gram na czwartek i komunikaty. 20.10 
21.00: Transm. z Warszawy. Koncert mu- 
zyki rumuńskiej. 21.00 2135: Tr. z W-wy: 
Literacki występ autorski. 21.35—22.00: Tr. 
Z W-wy: Recital fortepianowy. 2200—22.30: 
Transmisja z W-wy. Komunikaty: P. A. Т., 
policyjny, sportowy i inne. 22.30 — 23.30: 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
9 kwietnia 1929 r. 

Dawik+ : waluty. 

Tranz. Syvrt. Rupno 
Dolary 8,90 . 8,92 8,88 

Belgja 123.90, 124.21, 123,59 

Budapeszt 155,40 155,80 155, - 

Holandja 358,00 358,90 357,10 
Londyn 43,29 4340, +3,18,5 

Nowy-York 8,90 8.92 2.88 

Paryż 34,84,5 34.93, 34,15 

Praga 26,38,5 26.45, 26.33, 
Szwajcarja. 171,68, 17211 171.25 
Stokholm 238,10 238,70 231,50 

Wiedeń "125,26, 125.57, 124,95 

Włochy 40,63, — 46,75 40.59. 
"Berlin w obr. nieof. 211.48. 

Wydział Powiatowy Sejmiku Wilejskiego 
ogłasza 

KONKURS 
na stanowisko lekarza rejonowego w m. po- 
wiatowem Wilejka do obowiązków którego 
należy prowadzenie Ośrodka Zdrowia oraz 
oględziny szkół w rejonie żekarskim, obejmu- 
jacym 3 gminy. Do stanowiska tego przywią- 
zane jest uposażenie według VII grupy upos. 
wraz z innemi dodatkami dochodzącemi do 
łącznej sumy c-a 800 zł. miesięcznie. Prakty- 
ka prywatna dozwolona. Od kandydatów wy- 
maga się: : 

1) Obywatelstwo polskie. : 
2) Prawo praktyki lekarskiej w Państwie 

Polskiem. 
3) Kilkuletnia praktyka lekarska zwłasz- 

cza pedjatryczna w uwzględnieniem znajo- 
mości medycyny społecznej. Posada do 0b- 

SŁOWO 

  

Dziś ostatni dzień! FILM upajający 
jak wino! Piękny jak miłość! 
Ptomienny jak krew cygańska! RAPSOBJA WĘGIER$ 
Dramat erotyczny przeżyć, wrażeń i miłości. Noc szaleństw... Noc rozkoszy. Wspaniała obsada: 
piękna LIL DAGOWER, rozkoszny kwiat .DITA PARLO ii bożyszcze kobiet. MILLI FRITSCH. Wszechśw 
sukces rekordowy. Seansy o godz. 4, ć, B i 10.15. 

Dziś dramat sałonowo-erotyczny p. t. p Ž A R z 8 € E 8 
Bi /nych: urocza BEBE DANIELS, król elegancji ADOLF MENJOU i wytwórny LEWIS Jolė REA „BŁĘKITNE NOCE* z udziałem. najl 

" Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 
  

_KINO-TEATR. | 

„POLORIA” | 
S Aa ; Nad program: „Tygoónik aktualny Nr 1%, Anons: Już wkrótce 

Mickiewicza 22. | aptystów: Alara Kerry, Imogena Robertson i Lewis Stone 

    

  

  

Z powodu wielkiego powodzenia i na ogólne żądanie publiczności film 

im ady | „TAJEŃKNICA STAREGO RODU" — 
  

  

  

  

  

  

WIELKA 42. POZOSTAJE TYLKO _NA_ DZIŚ. ANONS! Jutro wszechświatowy szlagier „ANIÓŁ  ULICY“. PRENU 

įKINO ; Daišl Największe arcyazieto 1 raz w Wilnie, jedyny film, kt6ry ukazat się w Polsce pod protektoratem "= 
а6 Ameryki. Największe odzwierciadlenie, zniszczenia potęgi niemieckiej na lądzie i morzu  NAJWijememm 

Wanda TRYUME ŚWIATA Mm i аё potężny niebywały dramat w 12 akt. w którym udział 
Ader czyli › M łoś Krew Cała armja amerykańska przy zasłosowaniu najne pop 

Wielka 30. zdobyczy technicznych W rolach gł: RICHARD BARTELMERS i MOLLY ODAY. mk 

{ : . . m nicy zam. w Wilnie: Jan Łucżkowski przy ul. Rosa 10 - 2, Ka- DOKTOR Potrzęt u... 
zimierz Andrzejewski przy ul. Królewskiej 9 - 10 i Aleksander b. GINSEERE Sprzedaje SIĘ onowy So, M 
Kułakowski przy ul. Słowiańskiej 3. Spółka firmowa zawarta na horoby _ wenerycz ie byle w dobre ręce do majątku Ž że n 
mocy umowy z dn. 14 grudnia 1928 roku na czas nieograniczo- syłilis r. skórne. Wii. TOCZny PIES rasy Si: kiesowEC: | 
ny. Zarząd stanowią: Jan Łuczkowski i Kazimierz Andrzejewski. a0ul-Witeńska 3Fta- bulterier. Cena 50 zi. dóbr Rudnia "mu n 
Prawo podpisywania w imieniu spółki należy do wszystkich ace 567. Przyjmi ie UL. Świętego Jacka śniewicza- WIWY” 1 
wspólników, którzy podpisują za spółkę łącznie. od 8 do liod4 dog, * Nr 7 m. I. T€ Nowickich, rze nś 
TE Rios WABI bzał Bi DOKTÓR Niedźwiedzice, | JED 

! Nowogródskie. w dniu 13. IL. 1929 r. dodatkowy. | A Taksówka Aistė, 
E że VI. B. „Huty ape J. Sua „Nino R akcyj- P binetu 

na“. Po praerachowaniu bilansu na dz. 1 lipca 1 . stosownie ch . -czne, Ford sprzedaje się w 
do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypespolitej z dn. 22 marca > pa Pako 6 dodrym ałańie po” "otrzeb as 
1928 r. (Dz. Ust. Nr. 38 poz. 352) kapital zakladowy obecnie 
wynosi 795.000 ztotych, podzielonych na 25.000 akcyį po 31 
zł. 80 gr. każda. 47 — VI. 

Nr 4 m. 12. -gdo cegielni go: \ 

шіыка 21. Sai „ czej strycharzlegow 
łacz cegły, zj zhań 

zultatu nie dały. 
Debiut studenta z Chorwacji Stibora 

wypadł imponująco. Już w 1 minucie feno- 

Transmisja muzyki tanecznej z Warszawy. 
jęcia w każdej chwili. 

L. Witkowski — Starosta 

  

Rejestr Handlowy 
Bo Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Wilnie wcią- 

gnięto następujące wpisy: 

w dniu 26. Il. 1929 r. 
9623. 1. A. „Jocha Jankielzon i Izrail Cepełowicz — S-ka". 

Detaliczna sprzedaż towarów spożywczych, galanteryjnych i 
naczyń. Siedziba w Drui , pow. Brasławskim. Firma istnieje od 
1927 roku. Wspólnicy zam. w Drui pow. Brasławskiego: Jocha 
Jankielzon i Izrail Cepelowicz. Spółka firmowa zawarta na mocy 
umowy z d. 31 stycznia 1929 r. na czasokres do d. 1 stycznia 1930 
r. Zarząd należy do obydwuch wspólników. Wszelkie zobowią- 
zania i inne dokumenty podpisuje w imieniu spółki każdy ze 

wspólników. 33 — VI. 

9624. I. A. „Morduch i Icyk Wigderhauzowie — S-ka". 1)0- 
stawa furażu, mięsa, i innych artykułów spożywczych. Siedziba 
w Drui, pow.ł Brasławskiego. Firma istnieje od 1927 roku. Współ 
nicy zam. w Drui, pow. Brasławskiego: M 
hauzowie. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 28 
stycznia 1929 roku na czasokres do dn. 1 stycznia 1930 r. Za- 
rząd i prawo podpisywania w imieniu spółki wszelkich zobo- 
wiązań i innych dokumentów należy do lcyka Wigderhauza. 

34 — VI. 

9625. I. A. „Alperowicz Zalman - Mendel* w Kurzeńcu, pow. 
Wilejskim. drobna sprzedaż zboża i artykułów spożywczych. 
Firma istnieje od 1923 roku. Właściciel Alperowicz Żalman - 
Mendel, zam. tamże. 35 — VI. 

9626. I. A. „Izaak Brudno* w Wilnie, uł. Witoldowa 49 
sklep mięsa. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel Brudno 
Izaak, zam. tamże. 36 — VI. 

9627. I. A. „Sklep spożywczy — Izraelewicz Liba* w Wil- 
nie, ul. Stefańska 13, sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 
roku. Właściciel Izraelewicz Liba, zam. tamże. 37—VI. 

9628. I. A. „Kapłan Natan* w Wilnie, ul. Szawelska, 1 sklep 
gałanteryjny. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel Kapłan 
Natan, zam. w Wilnie, ul. Niemiecka 21 - 24. 38 — VI. 

9629. 1. A. „Izak Łożański*w Niemenczynie, pow. Wileń- 

orduch i Icyk Wigder- 

mi łącznemi podpisami pod stemplem firmowym podnosić wszel 
kie sumy należne spółce. Nadawanie i otrzymywanie towarów 
na stacjach kolejowych oraz otrzymywanie korespondencji 
zwykłej, poleconej, wartościowej, przekazów pieniężnych oraz 
wszelkich sum pieniężnych za sprzedane wyroby młynu i towar 
— mogą być dokonywane przez jednego ze wspólników i za 
jego pokwitowaniem. 1. 

9631. 1. A. „Zakłady Przemysłowe w Jaszunach Anny So! 
tanowej* w maj. Jaszuny, pow. Wil. - Trockim, cegielnia, tar- 
tak i fabryka tektury. Firma istnieje od 1922 roku. Właściciel 
Pereswiet - Sołtanowa Anna, zam. w maj. Jaszuny, pow. Wileń- 
sko - Trockiego. ; 41 — VI. 

w dniu 2. III. 1929 r. 
9632. I. A. Mejer Sztejn i Chaim Derewiański S-ka". Skup 

zawodowy surowców krajowych i produktów rolniczych. Sie- 
dziba w Żołudku, pow. Lidzkim. Spółka istnieje od 1929 roku. 
Wspólnicy zam. w Żołudku pow. Lidzkiego: M: ejer Sztejn i 
Chaim Derewiański. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 18 stycznia 1929 roku na czas nieograniczony. Do' pod- 
pisywania w imieniu spółki wszelkich zobowiązań oraz otrzy- 
mywanie korespondencji poleconej, przesyłek pieniężnych, te- 
łegraficznych i towarowych uprawniony jest każdy ze wspól- 
ników samodzielnie. 42 — VI. 

9634. I. A. „KARPATY - SOŁOMAN — R. Sołowiejczyk i 
M. W ksman S-ka". Wytwórnia tutek papierosowych. Siedziba 
w Wilnie, przy ul. Sosnowej 1. Firma istnieje od 1 października 
1926 róku. Wspólnicy zam. w Wilnie: Rowel Sołowiejczyk— 
przy ul. Sosnowej 1 i Mowsza Waksman przy ul. Sadowej 15. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 1 październi- 
ka 1926 roku na czas nieokreślony. Zarząd spółkt stanowią obaj 
wspólnicy. Weksłe, umowy, wszelkie zobowiązania i plenipo- 
tencje podpisują w imieniu spółki obaj wspólnicy łącznie pod 
stemplem firmowym. 4 43 — vi 

9635. I. A. „Józef Berzak* w Wilnie, ul. Zawalna 58, sprze- 
daż komisowa i handlowa mąki, śledzi i innych artykułów. Fir- 
ma istnieje od 1928 roku., Właściciel Berzak Józef, zam. w Wil- 
nie, ul. W. Stefańska 23 - 8. 44 — VI. 

9636. |. A. „Izaak Cepelewicz, Chaim Kula, Aba Kula — 
RAAF — kaflarnia — spółka firmowa w Lidzie". Wyrób kafli, 
Siedziba w Lidzie przy ul. Legjonowej. Spółka istnieje od 9 sty 

  

    

  

RW ANAL ai Zz SPACE 049 1i3— 8. D na S i RA 6 Spr. nią nia kierować: 
Dział A. 2 (Telef. 921). ля dia Niedźwiedzice, goją si 

w dniu 4. IM. 1929 r. | Žakas wiedzia (podbity suk- dóbr Rudnia — Zmia 
9639. I. A. „Berkman Mowsza“ w Wiszniewie, pow. Woło- AKP DNS, nem) w dobrym  sta- Sniewicze. A ‚ 

żyńskim, s spożywczy WALE Firma istnieje od 1920 ro- S nie. Ostrobramska „rep 
ku. Właściciel — Berkman Mowsza zam. tamże. 49 — VI. BE ARASZERHI BB di Nes 22 me 8: -1 Potrze- „tego 

| 9640. I. A. „Chamac Bencjon" w Brasławiu, ul. Pilsudskis“ ESS EONES . bna SHUpoadz 
go 84, piwiarnia ze sprzedażą zakąsek. Firma istnieje a do wszystkiego» prZE 
roku. Właściciel Charmac Bencjon zam. tamże. Akaszerka imiałowska Kupię domek Bien 7 olecjć (Ka 
STS SLS @ ogro-sem w nie i. 

50 — VI. oraz Gabinet Kosme- do 30.000 zł, może Ig jw zagrź 
9640. I. A. „Charmac Bencjon'* w Brasławiu, ul. Piłsudskie- tyczny usuwa zmar- być z długiem banko- Zgłaszać się 

ciańskim, sklep mięsa. Firma istnieje od 1923 roku. Właścicieł szczki, piegi, wągry, wym. Wiadomość W godz. 9 a 10 0 roż 
Charmac Jankiel zam. tamże. 51 — VI. łupież, brodawki, ku-. Biurze Reklamowym : Juž 
m i A R S e toi ania Wło”. Grabowskiego, Gar- ów; 

w. ckiewicza 40. barska 1. —0 mam daw 

me = a ma si GBBERZEKGSBOZEZEAKABEE AWWAWAV amsczzaznz B, LOKAL Gdy: 
4 PERKU 14 krajowe, do аан оа) I Motory Topowe ,. miocart. | pg | SPRZEDAŻ g POSADY Ę „ę Kons młynów i t. p. od 3 i pół. sił do 60 znane powszechnie jako GURGRSŚKE © SAS Gi GEROS Pokė:: 

trwałe, ekonomiczne, niezmiernie prostej konstrukcji i tanie. WAWAWAW а A 
Najbardziej rozpowszechniony u nas, -——>— Nauczycielkę do . wynajęciarodow 

środek starej :;e„ka Е kiego rodzinie. Zarzeóch —. 
Kilkadziesiąt motorów sprzedanych przez nas na Wileńszczyz- siedziby, 3 klm. ię ka 1 a -powska 22 -3, | › 

nie jeszcze, przed wojna pracuje dotychczas jaknajlepiej. a w BE ai jzyki poszukują na a: 
lowaną 
sprzedamy zą 5.000 
dolarów z długiem 

bankowym 
Wil. Biuro Komi- 

fRoczny kredyt. 

Przedstawicielstwo nu Wileńszczyznę posiada 

Wileński: Spółdzielczy Syndykat Rolniczy 

hipoteką [kp do dziewczyn- jo bez 
dziesięcioletniej. = s 

įZgtaszač się 19 g0 i 
nstytu 

2 go b. m: hotel RÓŻ Ku: 
Bristol, pok. Nr 10-ty DADA OWSA CZ Ej 

    

Ž 1 od godz. 10:ej do t 

Wiłno,;Zawalna 9, telef. 323, telegr. „Rolnieze“. — — | Mickiewicza o zi; |"l-el rano. —2 "piENĄDZE? posnpze jie, r 
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sko - Trockim, skład apteczny. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Łożański lzak, zam. tamże. 

w dniu 1. HI. 1929 r. 
9630. 1. A. Młyn walcowy bracia Sz. i J. Kinkulkinowie i 

bracia D. i L. Brancowscy S-ka". Eksploatacja młynu walcowe- 
go i bocznicy kołejowej przy młynie. Siedziba w Wilnie, przy * 
ul. Ponarskiej 36. Spółka firmowa istnieje od 
Wspólnicy zam. w Wilnie: Szymon i Izaak 
obaj przy ul. Nowogródzkiej 16. oraz Lejba i 
scy obaj przy ul. Sadowej 7. Spółka firmowa 
umowy z dn. 12 lutego 1929 roku na rok jeden, licząc od dnia 
12 lutego 1929 roku. Zarząd spółki należy do 
ników. Weksle, zobowiązania, żyro na weksłach, umowy, cze- 
ki i płenipotencje podpisują pod stemplem 
wspólnicy, a mianowicie: którykolwiek z Kin 
kolwiek z Brancowskich, którzy również mają prawo za swe- 

w. BRIDGES. 

э SOBOWTÓR 

Zamknąłem drzwi i czekałem, aż 
kroki Milforda ucichną na schodach. 
Potem wróciłem do mego gościa i za- 
pytałem: 

— Może pani będzie łaskawa od- 
dać mi klucze od domu. Boję się, że pa- 
ni zapomni o tem. 

Wstała i patrzała na mnie dzikiemi, 
pełnemi nienawiści oczyma. Płaszcz cie 
тпу spadł z jej ramion, odkrywając jej 
smukłą, zgrabną figurę. Ob cisła, czar- 
na suknia jedwabną uwydatniała prze- 
śliczne linje jej ciała. Na lewej ręce wi- 
siał woreczek. Z woreczka tego wyjęła 
klucz i rzuciła na kanapę. : 

— Dziękuję pani, — ukłoniłem się. 
A teraz wybaczy pani moją ciekąwość, 
chciałbym wiedzieć, dlaczego pani na- 
stawała na moje życie? 

Zdumienie i pogarda odbiły się w 
jej spojrzeniu, podczas gdy odpowiada- 
ta z oburzeniem: 

— I pan ośmiela się pytać o to? 
Wzruszyłem ramionami. 
— Przysięgam na mój honor, — 

odrzekłem, — że nie mam pojęcia o'ni- 
czem. ` 

Na ustach jej ukazał się pogardliwy 
uśmiech. 

— Jestem Marja Solano; — rzekła, 
podnosząc dumnie głowę. | 

Ukłoniłem się z szacunkiem. 
‚ — Bardzo ładnie się pani nazywa. 

Szkoda, że poznajemy się z panią w tak 
nieodpowiednich warunkach! 

— Ach, jak pan śmie żartować! — 
zawołała. — Rozumiem teraz, jak słusz 
ną jest ta nazwa Satyra z Coulerbe. 

— Ach to takie sprawy! — mruk- 
nąłem. — Doprawdy pani mnie zadzi- 
wia! Nie przypuszczałem nawet, że 
mam taki pseudonim. Czy nie mogłbym 
wiedzieć, jak zasłużyłem na to imię? 

  

39. —VI. 

12 lutego 1929 r. 
Kinkulkinowie — 
Dawid Brancow- 
zawarta na mocy 

wszystkich wspól- 

„firmowym dwaj 
kulkinów i który- 

— Jak pan zasłużył na nie!! — za- 
łamała ręce w najwyższem oburzeniu, 
a pierś jej falowała gwałtownie. Pan 
śmie pytać o to, kiedy ciało mego ojca 
nie ostygło jeszcze w grobie!! 

Zakryła twarz rękami i bezsilnie u- 
padła na kanapę, łkając, jak dziecko. 

Muszę przyznać, że czułem się bar- 
dza nieswojo i nie wiedziałem, co mam 
robić. Zacisnąłem zęby i w myśli prze- 
klinałem Norscotta. 

— Może mi pani wierzyć, lub nie, 
to zależy oczywiście od pani, — rzek- 
łem, — ale zapewniam -panię, że nie 
przyczyniłem się do śmierci ojca pani. 

Ucichła i patrzała na mnie przestra- 
szonemi, błędnemi oczyma. 

— Ach, poco pan to mówi? — ję- 
knęła. Poco te kłamstwa? Czyż nie sta- 
łam przy nim, gdyście go zabijali. 
Patrz pan!.. 

Odsunęła rękaw, odsłaniający ala- 
bastrowo białe przedramię: na gładkiej 
atłasowej skórze widniało krwawe pa- 
smo zabliźnionej rany. 

— To jest ślad pańskiej kuli, a 
pan ośmiela się kłamać mi w oczy O 
Boże, to chyba djabeł wcielony! 

Z tkaniem padła na kanapę. 
Z trudnością stłumiłem w sobie dzi-- 

ką żądzę pochwycenia jej w ramiona, 
ucałowania i wyjaśnienia całej prawdy. 

— Proszę spojrzeć na mnie, — za- 
wołałem gorąco. — Czyż wyglądam na 
człowieka, który kłamie? Przysięgam 
na pamięć matki mojej, przysięgam na 
wszystko, co mi jest drogie, że nie je- 
stem winien śmierci pani ojca. W tej 
chwili nie mogę nic więcej wyjaśnić, 
ale Bóg widzi, że mówię prawdę! 

Szczerość i zapał, z jakim mówiłem, 
podziałały na nią widocznie. W badaw- 
czo utkwionych we mnie oczach przem 
kneto wahanie. Niepewnym ruchem po- 
tarła czoło. 

— Ja... ja nie rozumiem, — szepnę- 
ła. Guares... 

9637. I. A. „Aleksander - 
drzejewski i Aleksander Kulakowski S-ka“, 
autobusowe. Siedziba w Wilnie, ul. Rosa 10 - 
stwo rozpoczęło działalność od 15 lutego 1929 roku. Wspól- 

cznia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Lidzie, przy ul. Mackiewi- 
cza 11 Izaak Cepelewicz Chaim Kula i Aba Kula. Spółka fir- 
mowa zawarta na mocy umowy z dn. 9 stycznia 1929 r. na czas 
nieograniczony. Zarząd należy do wszystkich wspólników. We- 
ksle, czeki, pełnomocnictwa wszelkiego rodzaju, wszelkie z0- 
bowiązania, umowy najmu robotników i pracowników, 
wane w imieniu firmy, 
zostałych wspólników. Natomiast pokwitowania z odbioru ko- 
respondencji wszelkiego rodzaju oraz towarów ze stacji kole- jowych, komór celnych, banków i kantorów przewozowych mo- 
że podpisywać każdy ze wspólników reprezentuje spółkę przed wszelkiego rodzaju władzami i osobami urzędowemi. 

„rob wyda- 
podpisują Izaak Cepelewicz i jeden 7 po- 

Jan Luczkowski, Kazimierz An- 
Przedsiębiorstwo 
2. Przedsiębior- 

— No? — zapytałem, gdy przer- 
wała. г } 

Ale nienawiść ogarnęła ją znowu. 
Wstała znów i, nie patrząc na mnie, 
odeszła do ściany. 

Niezmiernie przykrą 'mi była: myśl, 
że odtąd wlec się będżie za mną jakiś 
czyn haniebny, popełniony kiedyś przez 
mego sobowtóra. Nie mogłem jej wy- 
pytywać, gdyż byłoby to złamaniem da 
nego słowa... w tej chwili przeklinałem 
siebie za lekkomyślność, z jaką zgodzi- 
łem się na odegrywanie tej roli! 

— Dobrze, rzekłem, wzruszając ra- 
mionami, pozostawimy narazie tę spra- 
wę-czasowi. Pani jest wólna i może o- 
dejść stąd, jeśli woła!. : 

Wyjąłem z kieszeni: rewolwer i po- 
dałem jej. : 

— Ponieważ pani.tak byla uprzej- 
mą i oddała'mi klucz, uważamy za swój 
obowiązek zwrócić Pani jej własność. 

Wzięła rewolwer, ale widocznie by 
ła oszołomiona . moje.m. zachowaniem. 

' — Zapewne jest nabity;—ciągną- 
łem dalej, — ale liczę na pani Konor!. 

— Honor! — przerwała mi gwałto- 
wnie. — Pan śmie mówić mi o honorze! 
Pan! : 

Było tak oczywistem, że słowa te 
miały na celu obrazić mnie, że nie mo- 
głem pozostawić je bez odpowiedzi. 

— Dlaczego tak? — zapytałem — 
Przecież mówiłem pani, że nie jestem 
winien śmierci pani ojca. i zbrodni, któ- 
rą mi pani przypisuje. 

Wzięłem klucz z kanapy i dodałem: 
— Może pani zechce mi powiedzieć 

czy posiada ktoś jeszcze klucz od mo- 
ich.drzwi? Jeśli tak, to będę zmuszony 
dorobić nowy zamek. 

Patrzała na mnie, nie wiedząc, co 
odpowiedzieć. 

— Nie wiem... wszystko jedno. Czy 
pan jest winien, czy nie, niema takiej 
siły, któraby uratowała pana! 
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Przyjemnie było słyszeć takie oświa 
„gl dczenie! 

— No: cóż! — westchnąłem. — W 
każdym razie sprowadzę jutro ślusa- 
rza. Może on nieco przedłuży moje 

życie. ' 
« Otworzyłem drzwi i nadsłuchiwałem 

przy nich chwilę. i 
— Droga wolna. Pójdę naprzód, a 

pani za mną. : 
Chciała zaprzeczyć, a'e rozmyśliła 

się i rzekła cicho: 
— Dobrze. 
Błagając los, by nie postawił na na- 

szej drodze nikogoze służby, schodzi- 
łem. cicho ze schodów. - Dziewczyna, 
która chciała mnie zamordować, postę- - 

* powała za mną ostrożnie w pewnym od 
daleniu. Zachowując wszelkie ostrożno 
ści, otworzyłem drzwi i wypuściłem 
mego oryginalnego gościa. 

Wyszedłem za nią zamykając drzwi. 
Trzasnął amerykański zatrzask. 

— Odprpwadzę panią do pierwsze- 
"go taxisa. 

W świetle latarni ujrzałem na jej. 
twarzy wyraz przerażenia. 

— Nie, nie, — szepnęła. — Pan mu 
si wrócić natychmiast do domu. Nie- 
bezpiecznie jest iść dalej.= 

— Ma pani rację, — potwierdzi- 
łem, — niebezpiecznem jest dla młodej 
panny wracać samej w nocy. do domu. 
Dlatego też postanowiłem odprowadzić 
panią do auta. 

Gwałtownie pochwyciła moją rękę 
i jęknęła błagalnie: AA! 

— Nie rozumiem... to wszystko jest 
tak nie podobne do tego, co oczekiwa- 
łam, alem... na miłość Boską... 

Słowa jej przerwało nadjeżdżające 
auto. Zatrzymałem je. 

— Doskonale, — rzekłem uprzej- 
mie, — wszystko się układa jaknajle- 
piej. Proszę wejść. 

Otworzyłem drzwiczki i pomogłem 

KOBIECE, WENE= 
RYCZNE, NARZĄ» 
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jej wsiąść. Niewyraźnie wyszeptała po- 
dziękowanie. 

Dobranoc, rzekłem, wyciągając rę- 
kę. Pani powie adres szóferowi. : 

Milcząc, nagłym ruchem podała mi 
rękę, poczem szepnęła: 

Dobranoc! 
Poczułem w swej dłoni długą wąską 

jej rączkę, która przed pół godziną o 
mało co nie wyprawiła mnie na tamten 
świat. Uczucię radosnego szczęścia О- 
garnęło mnie nagle; serce zaczęło: mi 

bić gwałtownie. ! 
Wszedłem na chodnik. Szofer od- 

wrócił się i zapytał o adres, taxis ru- 
szył w kierunku Oxford - Street. | 

Tak, — szepnąłem do siebie. 
Pierwszy akt się skończył 

Nie zdążyłem skończyć to zdanie, 

gdy uwagę moją zwrócił jakiś cień lu- 
dzki kryjący się po drugiej stronie uli- 
cy. Naprzeciw domu rosło kilka drzew, 
a za niemi zaczynał się park. Wydało 
mi się że w cieniu drzew ktoś się rusza. 

Nierwy moje były tak napięte, że z 
trudnością powstrzymałem się od 'rzu- 

cenia się naprzód i rozpoczęcia: walki 
ze szpiegiem. Na szczęście opanowałem 
się. Zwolna zapaliłem papierosa, za- 
trzymując zapałkę przy twarzy, i nie 

spiesząc, z kluczem w ręku, wszedłem 
na schodki. 

Strasznym wysiłkiem woli, opano- 
wywałem ogarniający mnie przestrach. 
Miałem wrażenie, że zaraz gwizdnie ku 
la i uderzy mnie w głowę. Ale przeczu- 
cie moje nie sprawdziło się; Z westch- 
nieniem ulgi zamknąłem drzwi za so- 
bą i zasunąłem ciężkie rygle. 

W gabinecie wypiłem pół szkłanki 
whisky. Sytuacja przedstawiała mi się 
w czarniejszych kolorach, niż ją sobie 
wyobrażałem. 

dnit, zwarjuję! — myślałem sobie. 

Wypaliłem w fotelu drugiego papie- 

rosa i zwolna wróciłem do rownddS St: 
a mój optymizm wrodzony zwyniejsz, 
złe przeczucie. Ostatecznie żyłeniędnem 
cze i nonsensem byłoby zatruw. ecnym 
bie ostatnie dni egzystencji! Wi wój : 
łem zresztą na co idę! ) Р , 

Norsčot uczciwie przedstawił| | 79) 
tuację. Doświadczenia pierwszegiszpani 
czoru dowiodły mi, ;że istotnie lbijał « 
są szanse wyjścia z-życiem z tej 
ni. Gdyby Marja była mężczyzą pare 
żałbym już jako stygnący trup... p w 
była ta kobieta? Co związało tak,” Od 
nie jej los z losem mego sobov,*darc2 
Prawdopodobnie łotr ten гато й%0 @ 
jej ojca, ale szczegóły tego diregp : 
byty dla mnie nieuchwytne. uci 
sy bladej twarzyczki nie dawały /ę"v45Z 
koju. Drżałem na wspomnienie d7 $W 28 
cia jej dłoni. * twczą E 

Rozmyślając tak zadrzemałen cznej 
telu. Głowa moja pochyliła -się fe'nie 
ręcz i uderzyła się. Obudziłem SiS к 
lu. 

Roześmiałem się i ziewnąłen.. Minis 
siłem światło w gabinecie i wszł, že nie 

do sypialni. rczej | 
Sypialnia była jeszcze piękniłą wy 

mebłowaną niż gabinet. Na wyga straj 
łóżku zachęcająco bielały miękki koni 
duszki. Zajrzałem do wszystkich / DM 
by przekonać się, że nigdzie nikc;? Eur 
ma, że niema więcej pięknych pęšci I“ 
czekających na mnie z rewolwćpnija k 
Wreszcie zamknąłem drzwi na * am 
ubrany w jedwabną pyjamę No./ż” 
połóżyłem się do łóżka. Pierwś 4. РУ 
nak wyjrzałem na ulicę. W tej. t. rzą 
chwili ludzki cień odsunął się 0:1 £ yroje 
wa i zwolna zaczął się oddalać. 

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłto. 

Zgasiłem światło. : wą 
— Chciałbym wiedzieć, — (QWEBO 

nąłem, — czy to nie był sam du żeg 
— Jeśli to będzie trwało trzy tygo- Guaras... в "njunk! 

Za chwilę spałem już, jak zabiająca | 
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