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FREWUWIERATA miesięczna z odniesieniem do domu luh z 
pszemyikę pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P.K.O, 
@: Guwiib. W sprzedaży detal, cena pojedykezego Nr. 20 gr. 

  

W Indjach wre.... ECHA STOLICY 

Redakcja rękopisów niezamówionysk SE wwizea, Administracja 
nię uwzgiędnia zasirzeżeś 45 do rozmiczzązania ozłoszeń, 

MOŁODECZNO — Księgarnia F-wa „Ruch”, 

СЕМУ OGŁOSZEŃ: wiersz mallimetrowy jednoszpaliowy na ir. 2.ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
milinzetr 60 ląteczny! orgz nadesłane milimetr 50 Kronika reklamowa gr. W N-ch świ: 

żej. Zagraniczne 50% drożej. 

  

Plenarne posiedzenia Klubu B. В. 
WARSZAWA, 241IV. (tel. wł. „Słowa”) Dziś o godz. 11 rano prezes 

ch oraz z prowincji 0 25 proc. dro- 
6. złoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

miejsca, Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
"m 

nowił rząd angielski zabrać się ostro' 

do europejskich agitatorów. Wniesio- 

ne przez rząd prawo do Zgromadzenia 
Ostateczny podbój Indyj, zwanych pos. Wróblewski Bank Toldemaras W kwegtjach aktualnych. | Klubu B. B. pułk. Sławek otworzył w Sejmie w lokalu klubowym plenarne Prawodawczego zwrócone jest wylą“ dziś Brytańskiemi, British India 93” uEOMIEWSKI HREZSZEM Banku KOWNO, 24-IV. PAT. Voldemaras Posiedzenie licznie zgromadzonych posłów i senatorów. cznie przeciwka propagującym bolsze- У : Polskiego. dniaj dekškiaoys soja a AN Pulk. Slawek wygtosi! diužsze ekspose na temat sytuacji gospodarczej ““ boci był B RZY Jia P i politycznej, piętnując specjalnie w ostrych słowach taktykę zjednoczonej "7 !obociarzom przybyłym z Euro- 

lub (od 1876) Indian Empire, 

nastąpił sto pięćdziesiąt lat temu. Sto- 

pniowo opanowała Anglja kraj ogro- 

mny, bardzo bogaty i niepomiernie lu- 

dny. Odległość zachodniego wybrzeża 

Indyj od wschodniego wynosi mniej- 

więcej 3500 kilometrów, a przeszło 

3000 kilm. ciągną się z południa na pół- 

noc, co równa się odległości Islandji do 

Lizbony. 
Przeszło 300-miljonowa ludność 

składa się z całego szeregu plemion i 

szczepów, posługujących się około 

stu pięćdziesięcioma językami i narze- 

czami. Pomimo dzielących mieszkań- 

ców Indyj różnic językowych, szczepo- 

wych, kastówych, a przedewszystkiem 

* wyznaniowych, obudziło się wśród 

„nich poczucie i uświadomienie, naj- 

pierw, wyrazilibyśmy się, „regjonaln, e'* 

a obecnie już i narodowe. Ów „naród' 

jest tymczasem jeszcze do bardzo zna- 

cznego stopnia... austrjacki. Ale — w 

ogniu walki z „,najeźdzcą'** stapia się 

już w jednolitą bryłę wcale odporną, 

no, i nabierającą coraz więcej swoi- 

istych cech. 

Indje rozpadają się na prowincje, 

administrowane i rządzone bezpośred- 

nio przez Wielką Brytanię (British 

Prowinces) i na państwa hołdo- 

wnicze (Native States) Państw 

tych (niektóre dorównywują obszarem 

WARSZAWA, 24.IV. PAT. Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
dekret treści następującej: 

Do Pana Doktora Władysława 
Wróblewskiego, emerytowanego posła 
nadzwyczajnego i ministra pełnomoc- 
nego pierwszej klasy w Warszawie. 

Mianuję Pana Prezesem Banku 
Polskiego na okres pięciu lat. 

Warszawa, 23 kwietnia 1929 roku. 
Prezydent Rzeczypospolitej 

(—) I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów 

2) K. Świtalski 
Kierownik Ministerstwa Skarbu 

(—) L Matuszewski. 

kudjencje u pana Prezydenta 
Rzeczypospolifej, 

WARSZAWA. 24,4, Pat. Dnia 24 b. m. 
ogodzinie 11 min. 30 rano Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej przyjął na audjencji dele- 
gację Związku Polskich Czasopism  Teck- 
nicznych i zawodowych oraz Sekcji Pol- 
skiej Federacjj Międzynarodowej pracy 
Technicznej i Zawodowej, w osobach: pre- 
zesa Związku i Sekcji inż, Aleksandra Paw- 
łowskiego, wiceprezesa inż. Stanisława Tur- 
czynowicza, członka zarządu inż. Stanisła= 
wa Rybickiego, prezesa Związku Polskich 
Zrzeszeń Technicznych oraz sekretarza ge* 
nerałnego inż. Stanisława Rodowicza, pre- 
zesa Stowarzyszenia Techników w War- 
szawie. 

г * 

Q godzinie 12 Pan Prezydent Rzeczy- 
pospolitej przyjął delegację Komitetu Roz- 
budowy m. Gdyni, 
Prezydenta z obecnym stanem robót. O go- 
dzinie 1ł+ej Pan Prezydent Rzeczypospoli- 

która zapoznała Pana: 

cieli miejscowej i zagranicznej prasy, 
którym udzielił następującego wywia- 
du: 

Główny cel podróży Szumlakow- 
skie polegał na wymianie dokumentów 
ratyfikacyjnych zawartej w Królewcu 
umowy o bezpośredniej. komunikacji 
przez linję administracyjną. jednocze- 
śnie rząd polski wykorzystał sytuację 
i przysłał odpowiedź na propozycję 
litewską co do nawiązania stosunków 
handlowych. Zasadnicza myśl própo- 
zycji litewskiej zawiera się w tem, aże- 
by zorganizować stosunki handlowe, 
nie wymieniając zupełnie dróg, po ja- 
kich towary będą przewożone. 

O odpowiedzi polskiej Voldemaras 
nic konkretnego nie powiedział, jednak 
— 0 ile wiadomo — odpowiedź ta pro- 
pozycji litewskiej zasadniczo nie od- 
rzuca. : 

Pertraktacje będą prowadzone we- 
dług dotychczasowego trybu — mówił 
dalej Voldemaras. Jażeli osiągnięte zo- 
stanie porozumienie, wówczas będzie 
zawarta umowa. Dziennikarzom  pol- 
skim dla jch wycieczki informacyjnej 
wizy zostaną wydane. O oficjalnej wi- 
zycie z jednej strony i rewizycie z dru- 
giej nie może być żadnej mowy, po- 
nieważ między obydwoma państwami 
nie istnieją normalne stosunki. Na py- 
tanie, czy prawdą jest, że komisja tran- 
zytowa Ligi Narodów wyśle do Litwy 
delegacje dla zbadania kwestji możno- 
ści zorganizowania. bezpośredniej ko- 
munikacji między Litwą i Polską. Pre- 
mjer odpowiedział, iż nic mu o tem 
niewiadomo. Na pytanie, ile prawdy 

sejmowej lewicy i prawicy, która konsekwentnie wygrywa chwilowo gorszą 
Sytuację gospodarczą przeciwko Rządowi. Pułk. Sławek omawiał również 
znany art. Marszałka Piłsudskiego stwierdzając, że rola i metody opozycji 
zostały w nim najdosadniej scharakteryzowane. W końcu pułk. Sławek 
udzielił zebranym wskazówek na temat pracy organizacyjnej w terminie na 
przeciąg najbliższych dwuch miesiecy. Z przemówienia pułk. Sławka 
łatwo wywnioskować można, że przynajmniej na okres najbliž- 
szych miesięcy sesji sejmowej spodziewać się nie można, 

Po rejeracie pułk. Sławka nastąpiła dyskusja, w której zebrani dzielili 
się swemi obserwacjami, co do nastrojów ludności na całym terenie 
Państwa. | . 

Po południu o godz. 5-ej na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Klub B. B. udał się in corpore na Zamek, gdzie zgromadzony „był Rząd 
z dr, Switalskim na czele, z wyjątkiem Marszałka Piłsudskiego oraz nie- 
obecnych w Warszawie ministrów: Niezabytowskiego i Moraczewskiego. 
Podwieczorek urządzony został przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
przedewszystkiem w celu poznania się wzajemnego posłów z Klubu współ- 
pracującego z Rządem z członkami nowego gabinetu. Podczas herbaty po- 
szczególni posłowie odbyli cały szereg rozmów zarówno z Panem Prezy- 
dentem, jak i z poszczególnymi ministrami. 

* Pan Prezydent wypytywał szczegółowo © sytuację gospodarczą w 
Państwie, o nastroju mas na wsi i w miastach i programy pracy społecz- 
nej na najbliższy okres czasu, interesując się żywo wszystkiemi zaga- 
dnieniami. 

Posłowie i senatorowie z grupy gospodarczej odbyli doniosłą konie- 
rencję z ministrem Przemysłu i Handlu p. Kwiatkowskim, w trakcie której 
doszło do uzgodnienia, że p. Minister przy pomocy podległego mu biura 
bacania cen i departamentu handlowego swego Ministerstwa w najbliższych 
dniach powoła specjalną komisję z udziałem przedstawicieli kół gospodar- 
czych, która w szybkiem tempie postara się zbadać aktualną sytuację han- 
dlu i przemysłu w Polsce, a następnie na specjalnem posiedzeniu, już w 
szerszem gronie, omówiona zostanie możliwość zastosowania doraźnych 
metod pozbawienia kryzysu gospodarczego dającej się coraz bardziej we 
znaki ostrości. 

W rozmowie z kierownikiem Ministerstwa Skarbu pułk. Matuszewskim 
doszło do wyjaśnienia, że jest on gotów podpisać rozporządzenie, zezwa- 

'lające Bankom prywatnym na podwyższenie stopy dyskonio- 
wej do 13 proc., a spółdzielniom do 15 proc. rocznie, O godz. 7-ej 
wieczorem zebranie na Zamku zakończono i większość posłów i senatorów 

py i niedłużej jak od lat pięciu osia- 
dłym w Indjach. Zgromadzenie odrzu- 

ciło projekt rządowy jeszcze jesienią r. 

ub. Wice-król, probując dojścia ze 
Zgromadzeniem do porozumienia, . za- 

miast natychmiast skorzystać z przy- 

sługującego mu prawa wyjątkowego, 

wniósł powtórnie projekt — w zmody-. 

fikowanej formie. Powtórnie go Zgro- 

madzenie. odrzuciło. Nie chodziło by- 

najmniej o przybywających z Europy 

komunistów, chodziło o frondę prze- 

ciwko rządowi angielskiemu — korzy- 
stając z tak doskonałej sposobności. . 

Czy bowiem Indje Angielskie bol- 

szewizują się w tak szybkiem tempie, 

jakby się zdawać mogło? Mowy o tem 

niema. Indje aż nadto trzeźwo patrzą 

na „raj bolszewicki“ Dla 300 miljanów 

ludności Indyj Brytyjskich jest Rosja— 

mniejsza o to „jaka'* — tą w. mniema-. 

niu ludności Indyj „potęgą”, która je- 

dna może ludności Indyj Brytyjskich 

dopomóc... zrzucić z siebie i z kraju 

Przeciwko jarzmo Wielkiej Brytanii. 

Wielkiej Brytanji poszliby... z samym 

djabłem. Do tego już doszło. Powtarza | 
się -historja z „aljansem* chińskich 

nacjonalistów z rosyjskim rządem so- 
wieckim. Jest nie to nadzieja, jest pe- 
wność, że na „aljansie* z 300 miljona- 

różnojęzycznej i różnopiemiennej . mi 

ludności Indyj Brytańskich wyjdzie Ro- 
Ё i ki й tej przyjął delegację 14 dywizji piechoty z 20 : państwom europejskimi) oraz państe" Sa z 20. Kędzierskiu na me. De: jest w informacjach dzienników, że у = ю 5 s : = wek, drobnych i najdrobniejszych jest legacja prosiła Pana Prezydenta o. przyby- między Litwą i Rosją rozpoczną sie  „Ožjechala się z powrotem na prowincję. sja Bolszewicka.. jak na tych miljo- | *. ogółem około siedmiuset. Państwa 

hołdownicze pozostają pod władzą 

własnych maharadżów lub  radżów, 

rządzą się własnemi prawami, niektóre 

mają własne wojsko 
garnizon angielski lecz płacą daninę i 

kontrolowane są przez rezydentów 

brytańskich. A 

W Indjach stoi na czele rządu, re- 

zydując w stolicy, w Delhi (przed woj- 

ną w Kalkucie) gubernator — general- 

ny z tytułem wice-króla. Zaś w Londy- 

nie ma w swej pieczy wszystkie spra- 

wy Indyj Brytańskich całe specjalne 

ministerstwo. Minister dla Indyj ma 

przy swym boku Radę, Council of 
India. | o kj ; 

Między rokiem 1915 a 1919 zaszły 
wielkie reformy w sposobie rządzenia 

- Indjami, gdzie należało zapobiegać za 

wszelką cenę  ,„rozruchom* . podczas 

gdy Europa była w ogniu. Od tej daty 
istnieje w Indjach Rada Państwa a ód 
r. 1921-go Zgromadzenie Prawodaw- 

cze, Legislative. Assembly, 

składające się ze 144 członków (w tem 
AE : ajdujące się pod opieką polską a : ; ‚ 103 z: wyboru. Tegoż roku powstała cj iii za а > j к, osoby przyjeżdżają do Litwy z cela- skiego rządu. * też Rada książąt państw hołdowni- osoby przyjeżdżają do Litwy zes. Przewrót komunistyczny zagraża Turcji S ооЙ 

czych. : pyta, kto obecnie może uwierzyć, że BERLIN. 24,4. Pat. Korespondent „Berliner Tageblatt'u* donosi z Kon- ; k si ik kł > : 

Ta to właśnie Legislati Polska istotnie pragnie szanować nie-  Sstantynopola, że policja turecka podjęła venergiczne kroki przeciwko coraz J3K Się Wyżej rzekło, cum grano ' A Ww: 2 . аз 15 : ative podległość Litwy Bardžiei oe. nh zł zę ge ana za. sw ma a salis. Jest to niewątpliwie manewr 4 se i o odrzuci ie- Е okonano szeregu aresztowań w Konstantyn х w Pi Р м Р w 0, BIEDY KO ACRE witie rycia centralnego komitetu wykonawczego Piareckiej "partjł Kbeżrelatyesbej 7 z taktyczny obliczony na... zastraszenie & sione przez rząd angielski prawo do- 
tyczące bezpieczeństwa publicznego 

lecz nawet — po głośnym na świat 

cały incydencie rzucenia bomb w salę 
" obrad — zdjęła cały projekt rządowy 

z porządku dziennego. | 

Był to akt jawnej rebelji. Wice-król 

Indyj zareagował nań wprowadzając 

_ do kodeksu przepisy 0 bezpieczeństwie 
' publicznem — na zasadzie przysługu- 

jących mu praw i przywilejów wyjąt- 
kowych. ; 

B Jakaż jest geneza tego forsowania 

pizez rząd angielski prawa dającego 
możność eksmitowania z kraju żywio- 
łów „zagrażających bezpieczeństwu 

| publicznemu*? Na wiosnę roku ubie- 

głego wybuchł strajk na kolejach Indyj 

południowych tudzież w fabrykach wy- 
, robów bawełnianych — j trwał prze- 
' szło sześć miesięcy. Wówczas to po 

' raz pierwszy spróbowali „działać” n» 

' gruncie Indyj komuniści angielscy, z 

Anglji przybyli. Oni to podtrzymywan 
strajk przez całe miesiące wodząc za 
nos przeszło 200.000 robotników i ko- 

Miejarzy. Jak się rzekło, był to pierwszy 
w Indjach popis europejskich komuni- 
stów. Zorganizowany za pieniądze do- 
starczone przez rosyjski rząd bolsze- 

- wicki. 
Po wygaśnięciu bezrobocia posta- 

(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 

  

lub utrzymują 

cie na obchód dziesięciolecia dywizji. 

— 

Rio późno chodzi... 

W Genewie od dni kilkunastu toczą się 
obrady. komisji rozbrojeniowej. Głównymi, a 
przynajmniej najkrzykliwszymi autorami tego 
dyplomatycznego spotkania są: delegat Nie- 
miec hr. Bernsdorff i delegat ZSSR p. Li- 
winów. Obaj trzymają wspólny front wspó- 
magając się wzajemnie. Czasami do pomocy 
angażują sobie delegata Turcji lub Chin, je- 
żeli chodzi o jakąś konkretną akcję. 

Jednakże mimo wspólnego frontu obu 
„sojuszników w  kwestji rozbrojenia istnieje 
między ni mi pewna rywalizacja kto jest le- 
pszym. pocyfistą. To też gdy hr. Bernsdorff 
złożył swój memorjał w sprawie ograniczenia 
zbrojeń, p. Litwinów był bardzo niezadowo-* 
lony ponieważ memorjał niemiecki był elabo- 
ratem konkurencyjnym dla jego projektu roz- 
brojeniowego. Ale jak się rzekło'w sprawach 
zasadniczych p. Litwinow popiera hr. Bern- 
sdorffa i odwrotnie hr. Bernsdorff p. Litwi- 
nowa. 

, Na jednem z ostatnich posiedzeń zaszedł 

  

U góry delegat Z.S.S.R. Litwinow u do 
łu hr. Bernsdorff jako „anioły poko- 

ju“ w najnowszem wydaniu. 

przykry incydent a mianowicie p. Litwinow 
spóźnił się na posiedzenie i wobec braku po- 
parcia wniosek hr. Bernsdorffa w sprawie 
ogłoszenia dan ych statystycznych o iloś- 
ciach materjałów wojennych spadł z po 
rządku dziennego. Gdy komisja z koleji za- 
jęła się następnym punktem zjawił się p. Li- 
twinow i zażądał głosu. Przewodniczący p. 
Loudon odmówił, wskazując że sprawa ta 
spadła z porządku dziennego. P. Litwinow 
obraził się mówiąc że wogóle nie będzie u- 
częstniczył w obradach. z 

Pogróżka nie zrobiła żadnego wrażenia i 
p. Litwinow wycierając nadal pot z czoła zde- 
cydcwał... brać nadal udział w obradach wy 
myšktjąc na buržuazyjną pedanterję i brak 
„uprzejmości* dla przedstawiciela proletar- 
jatu. 

pertraktacje o zawarcie umowy handlo- 
wej, Voldemaras odpowiedział, że nie 
posiada w tym kierunku także żadnych 
informacyj. W sprawie starań szwedz- 
kiego trustu zapałczanego co do uzy+ 
skania monopolu zapałczanego na Lit-' 
wę, premjer oświadczył, že nic -okre- 
ślonego powiedzieć nie może. Nakoniec 
Voldemaras zakomunikował, że świę- 
to narodowe 15 maja przeniesione zo- 
stało na dzień 15 sierpnia. . 

„Lietavos Aldas“ 6 terorystach | .„dwa- 
litowej polityce polskiej 

KOWNO, 24.IV. (tel. wł.). „Lie- 
tuvos Aidas“ pisze, że jeden z are- 
sztowanych w: samochodzie „w Szaw- 
lach zeznał, iż wysłani oni byli przez 
agenta Poplauskasa w Rydze Zakie- 
wicza, który przysłał ich do Litwy z 
poleceniem wysadzenia mostów kole- 
jowych, zastrzelenia kilku policjantów 
i wogóle dla działamości demonstra- 
cyjno-terorystycznej. „Lietuvos Aidas“ 
pisze, że nie można nie podkreślić 
„dwulicowości polskiej polityki”, ОН- 
cjalny pełnomocnik rządu polskiego 
—pisze „Lietuvos Aidas" — znajduje 
się na Litwie dla wymiany dokumen- 
tów ratyfikaddjnych, a jednocześnie 

  

Terorystyczna działalność  ploczkajijsow- 
tów w Litwie | 

Z Kowna donoszą: Jak już poda- 
wały pisma, 22 b. m., wieczorem zo- 
stał aresztowany samochód z cztere- 
ma osobami, w którym ujawniono 
większą ilość bomb i dynamitu oraz: 
nielegalnego pisma „Pirmyn”. 

Obecnie wyjaśniło się, że samo- 
chód ten przyjechał z Wilna przez 
Łotwę. Na litewsko-łotewskiej granicy 
na St. Janiszki miejscowej litewskiej 
administracji samochód wydał się po- 
dejrzany, o czem zakomunikowano 
telefonicznie do Szawel. Po przybyciu 
do Szawel jadący w nim zostali za- 
trzymani, Okazało się, iż są to zbie- 
gli w swoim czasie z Litwy uczestni- 
cy putschu w  Taurogach Rużgus, 
Markiales, Augajtis i Kazenas. Are- 
sztowanych osadzono w szawelskiem 
więzieniu. Mieli oni zamiar dokonać 
w Szawlach aktu terorystycznego w 
związku z tem iż w więzieniu szawel- 
skim zaczyna się sensacyjny proces 
150 uczestników taurogiūskiego pu- 
tschu. 

Dokola procesa w Szawlach 
KOWNO, 24. IV. PAT. Dzienniki 

donoszą, że proces 0 powstanie w 
Taurogach odbywa się „w korytarzu 
więziennym w Szawlach, a ponieważ 
korytarz ten nie jest opalany, sędzio- 
wie są ubrani w futrach. Więzienie 
ochraniane jest wzmocnionemi poste- 
runkami policyjnemi. Publiczność jest 
dopuszczana tylko za biletami. 

    

* szczególnemi posiedzeniami 

Pomyślne zakończenie rokowań @ kredyt dingo- 
ferminowy tla rolnictwa 

WARSZAWA, 25 IV. (Tel, wł. „Słowa”) Wobec zakończenia w Paryżu 
rokowań o zagraniczny kredyt długoterminowy dla rolnict polskiego na 
organizowanie Centralnego Banku Ziemskiego nie potrwa, już według na- 
szych informacyj, dłużej niż miesiąc. * 

Podziękowanie króla Jerzego społeczeństwu 
: ' polskiemu 

„, WARSZAWA. 24,4. Pat. Brytyjski minister 'pełnomocny przy rządzie Кхесгурс- 
spolitej sir William Erskine udzielił dzisiaj przedstawicielowi P.A.T. audjencji, pod- 
cząs której prosił o opublikowanie oświadczenia treści następującej: * 

Wobec faktu zdecydowanej rekonwalescencji króla Jerzego Jego Królewska 
Mość poleciła mi wyrazić serdeczne podziękowanie całemu społeczeństwu polskiemu 
zą liczne dowody *sympatji, z któremi w czasie Jego długiej choroby pośpieszyły 
wszystkie koła społeczeństwa polskiego i prasa polska. 

  

Nowe próby w dekafach paryskich 
BERLIN, 24 IV. Pat. W depeszy swego korespondenta paryskiego 

podnosi ulsteinowski dziennik informacyjny, że w przerwach pomiędzy po- 
podkomisji, zajmującej się zredagowaniem 

Sprawozdań z obrad reparacyjnych, odbywają się nadał próby zakulisowe 
zmierzające do ponownego nawiązania przerwanej dyskusji pomiędzy po- 
szczególnemi delegacjami co do wysokości i czasu niemieckich zobowiązań 
odszkodowawczych. Jednak nadzieja na powodzenie tej akcji jest niemal 
znikoma, Prace komisji zmierzają obecnie. do tego, aby narady nie -zakoń- 
czyły się pełnem niepowodzeniem. : 

główną siedzibą nad Bosforem oraz z odgałęzieniami tego komitetu na prowin- 
Skonfiskowano wielką ilość ulotek. Wykryto potajemną drukarnię. 

Gzy wolno rzuezć bomby z aeroplanów 
Obrady komisji rozbrojeniowej о 

GENEWA, 24. IV. PAT. Przygotowawcza komisja konferencji rozbro- 
jeniowej omówiła dziś wniosek hr. Bernsdorfia w sprawie powszechnego 
zakazu używania statków powietrznych do bombardowania. wa 

Delegat niemiecki w przemówieniu swem wskazał na straszne znisz- 
czenie, jakie wywołuje wśród ludności cywilnej bombardowanie wielkich 
miast.. 

Wniosek niemiecki poparł przedstawiciel Rosji sowieckiej Litwinow, 
natomiast delegaci: polski Sokal, francuski Massigli, brytyjski lord Cuschen- 
dune i amerykański Gibson wypowiedzieli się przeciwko niemu, gdyż wy- 
chodzi on poza zakres prac komisji, która nie może wydawać żadnych za- 
kazów, a jedynie przygotowywać ograniczen e lub zmniejszenie zbrojeń. 

* 

GENEWA, 24. IV. PAT. (Szwajcarska Agencja Telegraficzna). W wy- 
niku dłuższej dyskusji komisja przygotowawcza konferencji rozbrojeniowej 
odrzuciła 23 głosami przeciwko 5 wuiosek hr. Bernsdorffa w sprawie za- 
kazu używania statków powietrznych do bombardowania. 

Pogrzeb księcia Henryka Pruskiego 
BERLIN, 24 IV, Pat. Pogrzeb ztnarłego onegdaj brata b. cesarza Wil- 

helma księcia Henryka Pruskiego, który odbył się dziś w majątku Himel- 
mark, przybrał charakter wielkiej manifestacji. W uroczystościach pogrze- 
bowych wzięło udział koło 4 tys. osób. Jako zastępca prezydenta Hinden- 
burga wziął udział w kondukcie pogrzebowym syn prezydenta ppłk. Hin- 
denburg. Na pałacu zmarłego powiewała flaga o barwach cesarskich. Sar- 
kofag zdobiły liczne wieńce, wśród których wyróżniał się wieniec z orchi- 
dej, przysłany przez b. cesarza oraz bukiet białych róż od prezydenta Hin- 
denburga. Wieńce nadesłały również Reichswehra, sztab marynarki i stron- 
nictwo nieriecko- narodowe. Przed złożeniem, zwłok do grobu wygłosił mo- 
wę dr. Rindorf, który z naciskiem podniósł, że największym ciosem w ży: 
ciu zmarłego była wiadomość o podpisaniu traktatu wersalskiego. 

na Pekin. 

Tymczasem jednak — były to po- 
czątki września roku ubiegłego — po- 
wstało i zorganizowało się w Indjach 
stronnictwo, którego sama nazwa „Nie- 

"nach Chińczyków z czasów pochodu | 

podległość* mówi za siebie. Na czele 
partji, co gotowa była już „w kolebce* 
urywać łeb Hydrze, tak dalece czuła 
się mocną i pewną poparcia całych tłu- 
mów, stanął dotychczasowy wódz in- 
dyjskich nacjonalistów Pandit Jawahar 

Lal Nehru. Ma on za sobą przedewszy- 
stkiem całe masy studentów, którzy go 
ubóstwiają. Jest to pierwszy Indus, 

który miał odwagę wypisać w swoim 

programie politycznym takie postulaty 
° аК: „zniesienie bogactwa i — ubó- | 
stwa!*, jak „wywłaszczenie Większej |. 
własności ziemskiej" (oczywiście, bez 
indemnizacji żadnej), jak „skasowanie 
wszystkich długów ciążących na wło- Ž 
šcianach“ (drobnych rolnikach) i t. d.. 
Pandit Jawahar Lal Nehru ostentacyj- 
nie przyznaje i podaje do wiadomości 
publicznej, że jest gorącym sympaty- || 

'kiem — Rosji Sowieckiej i moskiew- + | 

Anglji. Całe czeredy fakirów i studen= | 
tów przeciągają po kraju głosząc i 
przepowiadając, że w roku 1932-gim | 
wybuchnie wielka wojna. Rosja oraz 
państwa azjatyckie zwalą się na An- 

glię; zgniotą ją — i wówczas w tymże | 
1932-gim roku świat ujrzy Indje wol- 

ne i niepodległe. 

Tak zwane „wrzenie* rewolucyjne 

nie ustawało w Indjach przez całych 
sto pięćdziesiąt lat angielskiego pa- 

nowania; rewolty niepodległościowe 
wybuchały raz słabiej, to znowuż 
gwałtowniej. Ale stłumione było dotąd 
— każde. Obecnie jesteśmy świadkami 
powolnego gromadzenia się wybuchu, 
który nastąpić musi. Zbiera się burza... 
Cały horyzont zachmurzony. Bomby 
już nawet pękać zaczęły. Ich błyski — : 
to błyskawice; pomruki tłumów to da- SE 
lekie grzmoty. Jeden z najlepszych mo- 
że dziś znawców tego, co się w Indjach 
dzieje i wogóle Indyj Brytańskich, dr. 

Woligang Weis! pisze bez ogródek w 

„Vossische Zeitung*: „Die indi- 
sche Rewolution ist auf 
dem Marsch”. Być może, dodaje 
że i to powstanie będzie stłumione, jak 
tyle już innych... ale zapobiec wybu- 
chowi niema już sposobu. Jacz. 

ED 
de Tw 
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Rażaca krzywda 
Myli się każdy, kto mniema, że już 

wieszcie nastały stosunki normalne, u- 
porządkowanie, jak je nazywać zwykliś 
my, czasy przedwojenne. 

W owych minionych czasach na- 
wykliśmy do pracy spokojnej, celowej, 
do dawania Bogu co Boskie, a Cesa- 
rzowi co Cesarskie. 

Żyliśmy niczem niezmąceni, nie tro- 
szcząc się o jutro, ani o to, co naza- 
jutrz stać się może, nie baliśmy się ża- 
dnych niespodzianek, rozczarowań, za- 
skakiwań nieprzeczutemi wypadkami, 
nieprzewidzianemi zdarzeniami. Wszy- 
stko było w ładzie, w porządku, jak fun 
kcjonująca należycie zmontowana i pie 
czołowicie utrzymywana w ruchu ma- 
china. — Tego wszystkiego nie mo- 
żemy powiedzieć o obecnych czasach i 
nie możemy się doczekać tej chwili, w 
której wolnoby było sobie powiedzieć— 
no przecież raz nastał jużład i po- 
rządek, nastało zadowolenie, nie cze- 
kają nas jakieś nieoczekiwane niespo- 
dzianki. 

Słów tych nie należy pojmować w 
sensie politycznym, w sensie jakichś 
domysłów, nie, broń Boże, gdyż cho- 
dzi nam tu ściśle a warsztat cichej pra- 
cy ludzi zasłużonych, jednak przez los 
skrzywdzonych. 

Każdy resort państwowy ma swe 
bolączki, swe ciernie i głogi, wresz- 
cie nawet, — swe zwyczaje i obyczaje.. 
To już jest vis maior życia. 

Jakaż to jednak dzieje się krzywda 
nauczycielstwu i czemu? — By dać do- 
stateczną odpowiedź na powyższe py- 
tanie, cofniemy się znacznie wstecz, bo 
aż do roku 1919. Wówczas bowiem, 
wobec dużego zapotrzebowania, a 
braku przygotowanych dostatecznie do 
zawodu nauczycielskiego jednostek, we 
szło do niego wiele sił niedostatecznie 
wykwalifikowanych. Jak wiemy, był to 
jeszcze okres strasznej wojny, okres 
walk o naszą niepodległość, okres tu- 
„aczki sił nauczycielskich,  wpobližu 
frontu uczących słowo polskie. O ja- 
kiemkolwiek dokształcaniu nie mogło 
być nawet mowy. 

Nastały wreszcie lata spokoju, lata 
wytężonej pracy. Najsłabsze siły na- 
uczycielskie opuściły swe szeregi, in- 
ne zaś drogą różnych kursów zdobywa- 
ły stopniowo wymagane kwalifikacje. 
'Rok rocznie jednak zwalniano całe set- 

< ki na ziemiach wschodnich, tysiące zaś 
w całym kraju. Najwięcej odeszło w r. 
szk. 1926 - 27, t.j. w terminie preklu- 
zyjnym. Termin zaś dla lepszych pra- 
cowników przesunięto u nas do 31 sier 
pnia 1929 r. Słowem, przesiano staran- 
nie i zdawałoby się, że do czynności tej 
więcej się nie powróci. Zdawałoby się, 
że kto przetrwał wszystkie te okresy 
redukcji, kogo minęła wreszcie osła- 
wiona „żelazna miotła* min. Michal- 
skiego — ten pozostał na swem sta- 
nowisku aż do Śmierci... 

Niestety, bo oto zgórą tysiąc osób 
"z pośród nauczycielstwa na ziemiach 
wschodnich otrzyma w dn. 1-g0 maja 
rb. dekrety zwolnienia! 

Część z nich zaledwie, którzy mają 
za sobą 10 lat służby otrzyma 40 proc. 
emeryturę, reszta zaś jednorazową od- 
prawę pieniężną, nieprzekraczającą je- 
dnak w myśl ustawy pięciomiesięcz- 
nych poborów; co wyniesie (zależnie 
od kategorji, szczebla i stanu rodzin- 
nego) około tysiąca pięciuset złotych. 
Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę zadłu- 
żenie każdego z tych pracowników, 
wówczas z odprawy tej pozostanie za- 
ledwie parę set zł. W niektórych wy- 
padkach nie starczy nawet na przewie- 
zienie rzeczy do innej (lecz jakie*” 
miejscowości. 

Skarb państwa będzie więc mu- 
siał wypłacić natychmiast około dwuch 
milionów zł., przytem weźmie na swe 
barki armię młodych emerytów, co przy 

. zastępstwie nowemi siłami nie jest żad- 

(z powodu masowych zwolnień). 

ną oprócz kolosalniej straty kalkulacją. 
Tak się przedstawia sucha, for- 

malna strona smutnej tej sprawy. 
Przejdźmy teraz do odwrotnej stro- 

ny medalu. 
Zwolnimy z dniem 31 sierpnia rb. 

z braku ostatecznych kwalifikacyj oko- 
ło tysiąca osób, które przetrwały naj- 
cięższe czasy, które były na Kresach 
wschodnich jedynymi pieśniarzami pol- 
skiego słowa, które sławiły imię Tego, 
który ziemię tę ukochał i od jarzma u- 
wolnił... Które wreszcie straciły swe si 
ły i zdrowie i powinny być traktowane 
narówni z wojennymi inwalidami. 

I jakby w nagrodę za to, mówimy 
im dzisiaj: jesteście już niepotrzebni— 
musicie odejść... jak murzynowi, któ- 
ry zrobił swoje... 

A na ich miejsce przyjdą ludzie no- 
wi, z dalszych stron naszego kraju, co 
jest właśnie objawem, z punktu regjo- 
nalnego chociażby — wysoce niezdro- 
wym i... niepożądanym. Daje się to już 
zauważyć w tutejszej prasie polskiej 
częściowo, a w litewskiej całkowicie. 

Ci nowi nie zastąpią ani w częś- 
ci usuniętych suchemi przepisami, bo 
warunki na ziemiach wschodnich są 
wyjątkowo trudne: brak budynków 
szkolnych, mieszkań dla nauczycieli, 
szalone odległości od stacyj kol., po- 
czty, kościoła, miasteczek, brak towa- 
rzystwa, gwara białoruska, wreszcie 
język litewski (w pow. Święciańskim) 
i t.d. i t.d Są to warunki dla nowych 
sił wprost nie do pokonania. Tylko о- 
soby o wyjątkowych zdolnościach t. 
zw. klimatyzacji będą mogły sprostać 
swemu zadaniu, lecz takich jest nie wie 
lu, wprost kilku na tysiące. £ 

Nad kwestją tą czynniki miarodajne 
muszą się dobrze zastanowič. Slysze- 
liśmy np., że wileński kurator p. St. 
Pogorzelski mocno tą sprawą przejęty 
czynić będzie w Warszawie wszelkie 
możliwe zabiegi, by ludzi tych pozosta- 
wić. Podobnego też zdania jest również 
wojewoda p. Wł. Raczkiewicz. 

Obaj ci najwyżsi dostajnicy, repre- 
zentujący Rząd na ziemiach wschod- 
nich pojmują doskonale, że zwolnio- 
nemu nauczycielstwu dzieje się krzyw- 
da zarówno materjalna jak i moralna. 
Materjalna dlatego, że pozbawia się 
ich środków do życia, (a są to przewa- 
żnie rodziny, w częstych wypadkach 
kształcą swe dzieci w państwowych i 
prywatnych zakładach naukowych i t. 
d.) moralna zaś dlatego, że nadludzka 
swą pracą w wyjątkowo trudnych wa- 
runkach — na zwolnienie nie zasłużyli. 

Jak to będzie wyglądało, gdy oso- 
by te, zwiększając stan bezrobocia pra- 
cowników umysłowych, kołatać będą w 
państwowych urzędach pośrednictwa 
pracy — o zasiłki, o pracę. Gdy ich 
tam spytają: „gdzie byliście dotych- 
czas* — usłyszą przykrą odpowiedź: 
„przez 9 (np.) lat byłem nauczycielem, 
a teraz nas zwolnili”... Boże, cisną się 
łzy na samą myśl o tem!... 

Zwiększy się oczywiście u nas e- 
pidemja samobójstw, gdyż ambicja ich 
nie pozwoli na żebraczy wprost los po 
tyloletniej pracy, pełnej samych tylko 
cierni... 

Redakcje pism poświęcać im będą 
wówczas wiele miejsca, lecz wszystko 
to może się okazać za późno. 

Przeto dzisiaj już musimy pomyśleć 
o nich. Społeczeństwo kresowe nie mo- 
że i nie ma prawa zapomnąć cienia tych 
którzy razem zakładali i budowali tu 
wielki gmach państwowości. Gdy 7» 
gmach ten dobiega już ku końcowi, nie- 
chaj mieszkają w nim jega budowniczo 
wie! 

Gdyby osoby te pracowały od sa- 
mego początku w resorcie innym, nie 
spotkał by ich rozpaczliwy los, jaki za- 
wisł dziś nad ich _ głowami. Czyż- 
by zatem spotkać ich miała kara za 
to, że pracowały one w szkolnictwie?! 

Niestety — tak. Wówczas wolne po- 
sady „rosty“ jak grzyby, dziś zaś nie- 
ma ich weale, dziś warunki się zmieni- 
ły. Wówczas zdrowie ich kwitło — dziś 
usycha. I wiele, wiele rzeczy przema- 
wia, że stała się im wielka krzywda. 

Śmiemy tu twierdzić że nawet przez 
zdobycie pełnych  kwalifikacyj szko- 
ła na tem nic nie skorzystała, stanie 
się jeno zadość zbolałemu naszemu sy- 
stemowi biurokratyczno - papierkowe- 
mu, czemu osobiście przeciwny jest 
sam b. minister oświaty p. K. Świtalski, 
obecnie Prezes Rady Ministrów, (prze. 
mowa jego w czasie zjazdu delegatów 
Zw.Pol. Naucz. Szk. Powsz. w Warsza- 
wie w listopadzie r. ub.). 

Nie znaczy to oczywiście, byśmy 
popierali sui generis _ obskurantyzm, 
nie, uchowaj nas Boże, jesteśmy tylko 
świadomi sprawy i nic więcej. Wycho- 
dzimy bowiem z założenia, że jeśli ktoś 
uczył dobrze przez 9 lat i więcej, (u- 
czył zaś dobrze, bo go nie zwolniono 
razem z innymi) to i 10-ty rok i 11-ty 
i t.d. czynić to potrafi; przecież prak- 
tyka znaczy wiele — non doctrina, sed 
vita discit. 

Artykuł 5ty Dziennika Urzędowego 
M.W.R. i O.P. (Nr. 4 z dnia 16. 4. 1928 
roku) powiada: „Minister Wyznań Re- 
ligijnych i Oświecenia Publicznego mo- 
że w wyjątkowych wypadkach zwol- 
nić od egzaminu i przyznać kwalifika- 
cje w publicznych i prywatnych szko- 
łach powszechnych nauczycielom, któ- 
rzy posiadają odpowiednie przygotowa 
nie, a ile praca ich w szkole powsze- 
chnej zostanie uznana za wybitną”. 

Innemi słowy, — wyrazem wybit- 
ną zamyka się drogę do zwolnienia ko- 
gokolwiek od egzaminu, gdyż trudno 
byłoby znaleźć nawet w całej Polsce 
nauczyciela szkół powszechnych napra 
wdę w pełnem znaczeniu tego słowa: 
wybitnym. To jest właściwie jakiś nie- 
dościgniony ideał, czego w powszech- 
ności nie znajdziemy. 

Cóż za tem? Czy mamy zwolnić ty 
siąc osób, gdyż nie odpowiadają warun 
kom wybitności? A właściwie, że nie 
mogą skorzystać z przywilejów Pana 
Ministra, któremu zaofiarowano jakby 
na ironję wyraz wybitność?!... 

Reasumując to wszystko jesteśmy 
wprost przekonani, że burza, która za- 
wisła nad skołatanem nauczycielstwem 
minie bez grzmotów, że nastąpi jakaś | 
amnestja, że wreszcie nikt nie zechce > 
przysłuchiwać się nieszczęsnej i zbo- 
lałej grze nerwów ludzi żywych, łudzi @ 
godnych szacunku narodowego. 

JL 

RAŻĄCA KRZYWDA PAŃSTWOWA. 

Poruszona przez p. J. H. 
sprawa zwolnienia 1000 nauczycieli ze 
szkolnictwa powszechnego Wojew. 
Wschodnich ma jeszcze swą stronę 
społeczno - państwową, wołającą o 
pomstę do nieba jako „rażąca krzywda 
państwowa”. Usuwamy z szeregów na- 
uczycielstwa ludzi, którzy na wsi bia- 
łoruskiej są pionierami styczności spo- 
łecznej z ludem. Usuwamy element naj 
bardziej do kraju przywiązany i ma- 
jący największe kwalifikacje do pracy 
w oświacie pozaszkolnej t.j. domach 
ludowych, kółkach rolniczych, spół- 
dzielniach i t.p. instytucjach, stanowią- 
cych narówni ze szkołą fundament przy 
szłej asymilacji państwowej ludu bia- 
łoruskiego. Ten nauczyciel usuwany 
jako niewykwalifikowany polonista, sta 
nowi w przeważnej ilości wypadków, 
jako dawny żołnierz dyw. Lit. Biał., 
wykwalifikowany typ miejscowego spo 
łecznika, cieszącego się pełnem zaufa- 
niem białoruskiego chłopa. Porównaj- 
my korzyści, które czerpie państwo z 
klasyka polonisty i klasyka społecz- 
nika. Zróbmy ankietę: ile z dzieci bia- 
łoruskich po ukończeniu szkoły pow- 

     

Nowa wyprawa powięfrzna 
LONDYN. 24,4, Pat. Dwaj wojskowi lotnicy angielscy odlecieli o godzinie 

10 min. 30 z lotniska Cranwell w specjalnie zbudowanym olbrzymim jedno- 
płatowcu, zabierając ze sobą 1000 galonów benzyny. 

Zamiarem lot ików jest pobić 
szyli w kierunku Indyj. 

y 
światowy ;rekord odległości. Lotnicy wyru- 

Krwawe starcie komunistów z hiflerowcami 
BERLIN, 24 IV, Pat. Wczoraj wieczorem w Karlsruhe doszło na 

zgromadzeniu komunistycznem do krwawego starcia między komunistami 
a hitlerowcami, 
stety wtargnęli do Sali i zaatakowali zel 

którzy w liczbie kilkuset uzbrojeni w pałki gumowe i ka- 
branych. 

Obecny na zgromadzeniu znany przywódca komunistów niemieckich 
Maks Hoelz został ciężko pobity i poraniony. Policji z trudem tylko uda- 
ło się opróżnić salę. 

„Dsseruafore Romano" organem papieskim 
RZYM. 244, Pat. W wyniku zawarcia k 

vatore Romano* ma przejść, jak to było przed rokiem 1919, 
rownictwo Stolicy św. 

onkordatu laterańskiego dziennik „Osser= 
pod bezpośrednie kie- 

Wykolejenie się pociągu 
MOSKWA. 24.4, Pat. Na linji kolejowej Irkutsk—Cz wykoleił się poci. 

przyczem 6 osób poniosło Śmierć, zaś 9 zostało Name + т RR 
Katastrofę spowodowało obsunięcie się 

trzęsienia ziemi. 
nasypu wskutek miejscowego 

Rozwiązanie parlamenfu angielskiego nastąpi 
10-30 maja 

LONDYN, 24.IV. PAT. Premjer angielski Baldwin oznajmił w Izbie 
Gmin, że rozwiązanie parlamentu angielskiego nastąpi 10 maja. Mianowa- 
nie kandydatów do nowego parlamentu nastąpi 20 maja. Powszechne zaś 
wybory 30 tegoź miesiąca 

Wiec profesfacyjny we bwowie. 
3 LWOW, 24 IV. PAT. Wczoraj wieczorem odbyl się tu wiec protestacyjay prze- 

ciwko roszczeniom niemieckim. Wiec zwotany zostat Zz inicjatywy Bezp. Bloku Wspdi- 
pracy z Rządem. 

Po zagajeniu wiecu dłuższe przemówienie wygłosił poseł dr. Zdzisław Stroński, 
który w dosadnych słowach napiętnował wystąpienie dr. Schachta i intrygi Niemców, 
którzy korzystają z każdej sposobności, aby 
Polskę. W końcu swego przemówienia p. 

na terenie miedzynarodowym  zohydzić 
Stroński, jako poseł tej ziemi i członek 

największego stronnictwa założył gorący protest przeciwko roszczeniom niemieckim. 
Z kolei przemawiała posłanka Jaworska, która przedstawiła zebranym następu- 

jącą rezolucję: 
1) Obywatele, zebrani na wiecu 23 b. m. protestują jaknajusilniej 

zakusom odwiecznego wroga na prastare na! 
przeciwko 

sze ziemie zachodnie. 
2) Przesyłają Pana Prezydentowi Rzeczypospolitej wyrazy hołdu i pełną wiarę, 

że kaźdy zamach na całość granic Rzeczypo spolitej zostanie należycie odparty przez 
Rząd Rzeczypospolitej na terenie międzynarodowym. 

3) Domagają się, aby Rząd Rzeczypospolitej zażądał pełnego wynagrodzenia 
szkód, wyrządzonych przez najązd niemiecki w Polsce. 

4) Przesyłają wyrazy czci i hołdu Marszałkowi Piłsudskiemu, więźniowi Mag- 
deburskiemu i ślubują, iż wytężą wszystkie siły, aby skonsolidować całe społeczeń - 
stwo w walce o niepodległość, spoistość i p otęgę państwa”. 

Rezolucję tę przyjęto burzliwemi oklaskami. || 
Następnie przemawiał przedstawiciel kupiectwa i rzemiosła żydowskiego, który 

przyłączył się do protestu. 
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SZKOLA FILAOWA 
Zw. Artystów Sztuki Kinematograficznej w Wilnie 

Przyjmuje zapisy na 

Sekretarjat czynny codziennie od' 
ul. Ostrobramska 27. 

szechnej, zawdzięczając wykwalifiko- 
wanemu nauczycielawi poloniście za- 
częło myśleć i mówić po polsku z tą 
ilością młodzieży, która dzięki niewy- 
kwalifikowanemu poloniście przez dom 
ludowy, spółdzielnię, kółka rolnicze za- 
czyna myśleć po polsku - państwowo. 
Młode siły nauczycielskie, które przy- 
slą na zamłanę ustępujftych niewy- 
kwalifikowanych nauczycieli, dużo, aż 
za dużo jak na obecne czasy, będą mu- 

  

tok szkolny 1929. 

g. 11—1i15—8 w lokalu szkoły 

GPSI-L 

siały poświęcić czasu na krajowe wy- 
kwalifikowanie się. Pozatem opierając 
się na dotychczasowej praktyce — na- 
pewno wojewódz. wschodnie otrzymają 
element niewieści, który ze względu na 
niższą kulturę nie cieszy się w oczach 
naszego chłopa życiowem zaufaniem, a 
przez to siły te będą miały minimalne 
znaczenie wychowawczo - społeczne. 

Michał Obiezierski. 

Rozmowa 1 kardynałem Gaspari. 
Korespondent Polskiej Agencji Telegra- 

ficznej w Rzymie p. Leon Chrzanowski, 
przed swoim wyjazdem do Polski, uzyskał 
audjencję u kardynała Gaspari, z którym 
odbył dłuższą rozmowę na tematy politycz- 
ne. Poniżej podajemy autoryzowaną treść 
tej rozmowy, zaznaczając, że od szeregu łat 
kardynał Gaspari nie udzielał żadnemu z 
dziennikarzy wywiadu. 

Uzyskawszy możność rozmowy z kardy- 
nałem sekretarzem stanu, rozpocząłem oczy- 
wiście od zapytania o jego pogląd na Polskę 
i naszą sytuację w Watykanie. 

— Polska, — Odpowiedział mi na to 
kardynał — ma w Watykanie to wielkie 
szczęście, iż posiada miłość i sympatję Ojca 
świętego, który tak dobrze ją zna, pamięta 
i chowa ją w swem sercu. Ilekroć załatwia- 
ne są sprawy, związane z Polską, Ojciec św. 
wykazuje zawsze żywe zainteresowanie i oj- 
cowską życzliwość dla waszego narodu. 

Jak świat katolicki przyjął wiadomość o 
porozumieniu Włoch z Watykanem i jakie 
znaczenie sam ten akt posiada? 

— Akt porozumienia przyjęty został w 
całym świecie z wielką radością. Otrzymali- 
śmy niezliczone powinszowania i wyrazy ra- 
dości od katolików całego Świata, a listy i 
telegramy nadchodzily tysiącami i całemi 
workami. Sam Ojciec święty powiedział: 
»Ttraktat, zawarty między Stolicą Apostol- 
ską i Włochami nie potrzebuje żadnych tłu- 
maczeń, ani zewnętrznych ani wewnętrznych 
gdyż posiada już jedno, które jest najważ- 
niejsze i definitywne: jest nim konkordat, 
A nietylko wyjašnia traktat, ale go i za- 
еса“. 

‚ — Akt koncyljacji byt dla prasy nie- 
których krajów powodem do obaw specjal- 
nie w związku z misjami watykańskiemi.... 

— Misje i misjonarze — odpowiada na 
to kardynał — to nie są kwestje polityczne. 

Watykan, niosąc tylu ludzom światło wiary, 
musi mieć do dyspozycji materjał ludzki 
pierwszorzędny. Watykan wybiera wśród 
nich zawsze najlepszych. Możemy tylko do- 
dać, że pragnęlibyśmy, ażeby tych  najlep- 
szych zgłaszało się do nas tysiące, aby jak- 
najprędzej rozjaśnić mroki nocy, w jakich 
trwają jeszcze tak liczne ludy. (PAT) 

pw)   

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
Pod redakcją Czesława Jankowskiego. 

— Józei A. Garduszka: „Losy Ziemi”. 
Nowa serja poezyj. Str. 75. Warszawa. F. 
Hoewick. 1929. 

— „Polska“. jej dzieje i kultura od cza- 
sów najdawniejszych do chwili obecnej. Zie- 
szytowe wydawnictwa księgarni warszaw- 
skiej Trzaski, Ewerta i Michalskiego. 

Ukazały się zeszyty 28 i 29-ty Zawierają 
w wybornem ujęciu prof. uniwersytetu kra- 
kowskiego d-ra W. Sobieskiego wielkie zary- 
sy historyczne: „Mocarstwowe plany Włady- 
sława IV-go*, „Czasy Potopu" tudzież „Wal- 
ka o następstwo tronu*. Wśród mnóstwa 
ilustracyj: wizerunki Chmielnickiego, królo- 
wej Marji Ludwiki, króla Jana Kazimierza, 
Karola Gustawa szwedzkiego, Radziejowskie- 
go, ks. Kordeckiego, Krzysztofa Opalińskiego. 
Jerzego Lubomirskiego etc. Wszystko repro- 
dukcje sztychów współczesnych. Wśród 
plansz: oblężenie Krakowa, bitwa pod War- 
szawą etc. według współczesnych rycin. 

— Rocznik Pedagogiczny. Serja Il. Tom 
III-ci. Stronic 488 dużego formatu. Warszawa 
— Lwów. Książnica Atlas. 1928, 

Wśród rozpraw: „Główne prądy w pe- 
dagogice współczesnej* B. Nawroczynski), 
„Wybór zawodu” (J. Joteyko), „Psychoło- 
gia postaci" (L. Dymek). Obfite wiadomości 
o szkolnictwie zagranicą. 
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EKOLADA ŚMIETANKOWA p 

Same się reklamują. 

i Żądać wszędzie. 
PSJ ZEDO OSS REPKI TYB PER 

Siowniczki i. wyplelacze IĘCZNE 

„„Pianef įr.“ 
Świetne narzędzia amerykańskie 

niezbędne przy uprawie rzędowej wą- 
rzyw oraz roślin .pastewnych jak bu- 
raki, marchew i t. p. 

POLECA 

Zygmunt __ NAGRODZKI | 
Wilno, Zawalna 11-a. 6611-0 

  

  

  

WRAŻENIA TEATRALNE 
„Lato“ komedja w trzech aktach 
Tadeusza Rittnera w Reducie 

„Teatr jest czemś istotnem w mo: 
jem życiu; jest zawsze jeszcze czemś 
tak uroczystem i pełnem cudu jak 
za lat moich chłopięcych. | uważałem 
to za prawdziwą łaskę, że ztą bajką 
stykam się tak często, a jednak nie 
przestaje ona „być dla mnie pełną 
cudu bajką” — pisał Rittner w roku 
1917 dla redakcji „Literarisches Echo", 
która prosiła go o  autobiografję 
(„Listy z Teatru" N. 1). W słowach 
tych zamknął autor „Lata”* definicję 
swego teatru: bajka w życiu, Życie w 
bajce — oto sens istotny, jego twór- 
czości dramatopisarskiej. Powiedzmy 
inaczej: Świat fantazji i rzeczywistość, 
przeplatające się wzajem i tworzące w 
połączeniu to, co nam się życiem 
wydaje. Albo: idealizm i Świat rzeczy- 
wisty, realny; urojenie i prawda. Sło- 
wem taka pełnia, jaką można tylko 
zamknąć w kształt sceniczny. Wypo- 
wiada się ona w formie scenicznej 
najdoskonalszej. Konstrukcja organi 
cznie łączy się w komedjach Rittnera 
z zawartością tematyczną, tak, iż na 
utworach jego uczyć należy dramato- 
pisarzy, jak trzeba pisać komedje. 

Ironja losu chciała, že ten wyjąt- 
kowy u nas pisarz sceniczny był sta- 
le i systematycznie niedoceniany. On, 
potentat sceny, w naszej ubogiej na- 
ogół współczesnej literaturze drama: 
tycznej. Dopiero przedwczesna Śmierć, 
w sile życia, dokonywuje zwrotu w 
poglądach na jego twórczość. Miał 
ten los, że musiał umrzeć, by mógł 

  

się ustalić sprawiedliwy, wynoszący 
go na czoło literatury, sąd krytyczny. 

Jeżeli w początkach jego twórczo- 
ści Wilhelm Feldman pisał o Rittne- 
rze: „półartysta to Fpółsłówek, pół- 
tonów, półludzi;, poeta buduarów i 
felietonów, rozmelancholizowanych, 
szczebioczących, przedrzeźniających się, 
Skaczących z przedmiotu na  przed- 
miot, « krzykiem, wdziękiem, stylem 
telegraficznym, espritem „prawdziwie 
europejskiego dziennikarza (trzecie 
wydanie Literatury, r. 1905) - to 
Adam Grzymała Siedlecki w krótkim, 
ale doskonałym artykule, po Śmierci 
autora „Lata”, tak go lapidarnie okre- 
ślił: „Wszystko, co sztuka XX w. zdo- 
była, jako swoją własność i czem wzbo- 
gaciła dorobek kultury artystycznej, u 
Rittnera przejawia się w klasycznej 
formie: jest zharmonizowane, dojrzałe 
i piękne. Będzie on też zaliczony do 
klasyków modernizmu. W wytwornej 
i definitywnej postaci zamknął życie 
swoich czasów... Jego figury nie na- 
leżą do żadnego narodu i nie niosą 
w sobie żadnej odrębnej etnicznošci, 
ale każda z nich jest odbiciem tej no- 
woczesności, w której żyją wszystkie 
społeczeństwa. Nacisk tej nowoczes- 
ności, siła przeobrażeń psychicznych 
od ciężaru gatunkowego naszej epoki, 
skłębienie się uczuć odwiecznych w 
motyw XX wieku, to są znamiona. 
figur, 
Rittnera“ 
1924), 

Krytyk ten uważa słusznie, že za 
lat sto równie aktualny będzie Rittner, 
jak i dziś. Jego komedje — to teatr 
przyszłości. Karjera jego scerficzna 
„dopiero się zaczyna. W twórczości 
swej posiada utwory nietylko znako- 

wystawionych w komedjach 
(„Listy z Teatru" Nr. 1, r. 

  

mite, ale i arcydzieła.—Oto skok, ja- 
ki uczyniła krytyka od Feldmana do 
Siedleckiego. I pomimo doskonałych 
nieprzesadnych w osądzie konstatacji 
Siedleckiego, twierdzę, że krytyka nie 
ujęła: jeszcze dokładnie i wvczerpują- 
co istoty i znaczenia Rittnera dla 
współczesnej sztuki dramatopisarskiej. 
Najwięcej pisał o nim przez osiem 
lat swego „Flirtu z Melpomeną“ —Boy 
Żeleński. Napisał mnóstwo rzeczy cie- 
kawych, wprost Świetnych. Ale w ża- 
dnej z recenzyj nie pokusił się o syn- 
tetyczną jego charakterystykę, jak się 
nikt z krytyków o nią nie pokusił, z 
wyjątkiem dopieroco cytowanej kró: 
ciutkiej, ale Świetnej w ocenie, trafno- 
ści sądu rozprawce. Skąd to zjawisko 
pochodzi? 

Rittner należy do nielicznych pisa- 
rzy scenicznych, ujmujących w dosko 
nałym skrócie syntezę odwiecznych 
zagadnień, jak je nazywa Siedlecki, w 
kształt, w motyw XX wieku. Ale nie 
dodaje, że dochodzi do tego drogą 
klasyczną— przez analizę konsekwen- 
tną, zazębiającą nietylko poruszane 
zagadnienia, ale i formę ich wypowie- 
dzi, w tak konsekwentną konstrukcyj- 
nie całość, że syntetyczna charaktery- 
styka krytyczna obawia się uronić 
pełnię, bogactwo tworu dramatyczne- 
go Rittnera. Nie mogąc zaś w skró- 
cie ująć twórczości Rittnera, nie mo- 
gąc ustalić granicy, gdzie się kończy 
Świat bajki i ułudy, a zaczyna realna 
rzeczywistość, życie samo, gdzie autor 
ironicznie się uśmiecha, lub świadomą 
daje groteskę, gdzie zaś kładzie głę- 
boki, współczujący akcent uczuciowy, 
krytyka literacka analizowała szczegó- 
ły, szukała w zewnętrznych kolejach 
życia Rittnera rozwiązania zagadki je- 

go twórczości, nie sięgając do dna 
tej twórczości, jej najgłębszych inspi- 
racyj. 

I była jeszcze inna trudność w 
odcyfrowaniu tej twórczości. Słusznie 
uważa Witold Wandurski, że Rittner 
to najprawdziwszy poeta instynktu te- 
atralnego. Głębszy, tragiczniejszy — 
pomimo całej pogody” i uśmiechu, od 
Pirandella i Jewreinowa; czar ułudy 
jego, czar teatralności, konfrontowanej 
z rzeczywistością, bez łatwości zrzu- 
cenia tego czaru — dramatyzuje jego 
postaci i bohaterów jego sztuk, Tym- 
czasem właśnie w polskiej krytyce Ii- 
terackiej i teatralnej najsłabszym punk- 
tem było podejście do dramatopisar- 
skiej sztuki od strony teatru, od stro 
ny jego praw i konsekwencyj. Stąd 
błąkanie się i potykanie krytyki na 
bogatej w odmiany i bogactwo psycho- 
logiczne drodze twórczości autora 
„Lata”. 

To stapianie Świata ułudy teatral- 
nej, świata bajki z rzeczywistością i 
trudność znalezienia wyjścia z bajki 
do realności dla wszystkich postaci 
swoich pokazuje nam Rittner w ko- 
medji „Lato“. Widz, choćby bardzo 
wrażliwy, chwyta łatwiej to, co prze- 
mawia w tej komedji siłą rzeczywisto- 
Ści, naturalizmem psychologji, poda- 
nej mistrzowsko (a tym razem uwy- 
puklonej przez wykonawców Reduty 
do monstrualnych kształtów), a tru- 
dniej apercepuje przeżycia fantazji 
bajki, ułudy, Grubem ztrywjalizowa- 
niem komedji Rittnera należy nazwać 
wykonanie „Lata* w Reducie. Odrazu 
zastrzegam się, że daleki jestem od 
snobistycznego lubowania się w pół- 
tonach i półsłówkach, w nastroju cza 
rownym i delikatnym sztuk'Rittnerow- 

skich. Chodzi mi o rzecz całkiem in- 
ną. To grube naturalistyczne wyja- 
skrawienie Owej menažerji histery- 
czek w  „Lecie“, ten monstrual- 
nie podkreślony fizjologizm Dyrekto-. 
ra zakładu w stosunkach z żoną, . ta 
pogoń za efektem płciowości bohate- 
row „Lata“—wszystko to „przestonilo 
istotę komedįji: postaė Torupa i sto- 
sunek jego do Dyrektorowej, a Ściślej 
i pełniej — stosunek jego do miłości, 
przeżycia jego miłosne. Ta mistrzow- 
sko zbudowana postać sceniczna, po- 
zornie paradoksalne sytuacje jej uczu- 

ciowe, ten głęboko tragiczny konflikt 
jego z życiem 1 to wreszcie naimi- 
sterniej zbudowane założenie jego 
charakteru, jego przeznaczenia, zależ- 
nego od oddziaływania innych cha- 
rakterów, przeznaczeń innych postaci 
dramatu. 

W komedji tej, bo pomimo całą 
głębię i tragiczne przeżycia, jest nią 
ten utwór, Świat ułudy w zetknięciu 
z rzeczywistością wychodzi tragicznie, 
Torup żyje w ciągu lata, które dla 
niego jest latem ostatniem; rzuca się 
do morza, bo się lato skończyło; pa- 
ni Dyrektorowa ma tych lat przed so- 
bą sporo; z zetknięcia z bajką wy- 

chodzi zwycięsko—ku uciesze męża, 
no i własnej. 

Proszę pilnie wsłuchiwać się, pil- 
nie wżywać się w konilikt Torupa, w 
jego przepiękną wyższość nad oto- 
czeniem, w jego tryumfy nad Dyrekto: 
rem Zakładu, osiąganie mocą naj- 
piękniejszej ułudy, budowanej zwy- 
cięsko na kanwie rzeczywistości. 

Jle poczucia teatralności, йе naj- 
poetyczniejszej fantazji posiada A. 
niech Świadczy akt drugi—scena - 
rupa z dzieckiem i zachodzącem słoń- 

cem (zabawa w piłkę), ile zaś najpa- 
radoksalniejszej grozy a zarazem po- 
gody tenże akt w scenie Dyrektoro- 
stwa z omdlałym Torupem. Na takie 
majstersztyki, najgłębiej, najmocniej 
związane z osią komedji, z jej rdzeż 
niem, z jej konstrukcją” i całością — 
rzadki zdobywa się dramaturg. 

I oto ta sztuka, tak pełna czaru i 
tak precyzyjnie ukazująca brutalność 
życia—została w Reducie 'wypaczona 
w swej idei zasadniczej i w swoim 
charakterze dramatycznym. Niema w 
niej farsy, niema naturalizmu jaskra- 
wego, niema brutalności—a wszystko 
to nam pokazano w interpretacji akto- 
rów; niema chorobiiwego histeryzmu, 
niema grubej fizjologji, rozpasania 
płci, przeciwnie jest obok nerwowego 
słębienia namiętności ludzkiej w @а- 
żeniu do szczęścia jakiś poetyczny, 
zwiewny lęk przed życiem (Torup), 
jest coś z prawdy i bajki, czego nam 
Reduta nie pokazała. | dlatego „La- 
to“ w jego prawdziwej postaci, zgod- 
nej z intencjami autora, proponuję 
zaprezentować w Reducie na jednej z 
najbliższych premier. 

Pewne wyjątki wszakże uczynić na- 
leży: całkowity wyjątek trafnej inter- 
pretacji dia małej córeczki Dyrekto- 
rostwa, Świetnie zagranej przez miłe 
dziecko, częściowo: dla p. Białkow- 
skiego (Torup) i p. Karbowskiego 
(dyrektor). Ale i oni ulegali całości 
koncepcji reżyserskiej, całkowicie chy- 
bionej. 

Ww. Piotrowicz. 
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Akademicka Wolna Trybuna 
, Najbližsze zadania „Bratniaka“. 

Nowy zarząd jaki zostanie wyłoniony na 
najbliższem zebraniu walnem będzie miał w 
bieżącym roku olbrzymie zadania do speł- 
nienia. Budowa nowego uzdrowiska w Le- 
gaciszkach, budowa domu akademickiego, 
obchód dziesięciolecia Bratniej Pomocy są 
to wydarzenia, które wymagają olbrzymiego 
nakładu sił i inicjatywy. Autorytet gospodar- 
czy i moralny Bratniej Pomocy zależy w 
znacznej mierze od pracy i fachowości no- 

wego zarządu. Bratniak wileński wymaga 

gruntownej organizacji i rewizji dotychcza- 

sowych metod pracy. Agendy powstały w 

warunkach zupełnie różnych od dzisiejszych, 

dawniej twórcze, dziś się przeżyły i są utrzy- 

mywane przez kurtuazję i poszanowanie „tra 

dycji łat ubiegłych*. Już obecny zarząd 

stwierdził fakt nieżywotności licznych sekcyj 
i naskutek tego zniósł sekcję zaopatrzenia 

oraz zlikwidował bufet w Ognisku Akademi- 
ckiem. Na wymarciu już sekcje: Pomocy Na- 

ukowych i Pośrednictwa Pracy. Możnaby 
i je znieść. Ale to nie sztuka! 

Na miejsce dotychczasowych agend Sa- 

mopomocowych, nieopartych na naukowym 

podziale pracy winny powstać nowe sekcje, 

któreby odpowiadały zmienionym warunkom 

życia akademickiego i jego koniecznościom 

gospodarczym i kulturalnym. Usuwając nie- 

potrzebne rupiecie, trzeba na ich miejsce 

wnosić nowe twórcze metody zaspakajania 

potrzeb młodzieży akademickiej. ; 

Na tem bowiem polega postęp i przyž 

szłość akademickiej samopomocy. I tak zno- 

sząc sekcję zaopatrzenia, trzeba uruchomić 

nową agendę, któraby umożliwiła  fiesienie 

pomocy bezpośredniej w odzieży i obuwiu, 

pomoc bowiem finansowa jest najmniej do- 

skonałą formą samopomocy i musi w robo- 

cie samopomocowej nosić charakter uzupeł- 
niający. Można więc i trzeba bezpośrednią 
pomoc urzeczywistnić przez założenie skła- 
dnicy odzieżowej, prowadzonej jako przed- 
siębiorstwo Bratniej Pomocy. Kapitał zakła- 
dowy możnaby wykorzystać ze składek 

członkowskich oraz zapomóg Wileńskiego 
Komitetu Pomocy Mł. Akad. Pozatem w sze- 
rokim stopniu składnica taka oparłaby się na 
kredycie. Obok składnicy odzieżowej do- 

orzeby było założyć hurtownię tytuniową, i 
sklep na co przypuszczalnie koncesję dałoby 

się łatwo uzyskać. Środowisko krakowskie 
dowodnie wykazuje rentowność podobnych 
przedsiębiorstw. Składnica odzieżowa wyda- 
wałaby na zlecenie zarządu Bratniej Pomo- 
cy odzież i obuwie bezpłatnie lub z 50 lub 

70 procentowych zniżek. Zanim się to je- 

dnak da urzeczywistnić, już teraz odkrywa- 

ją się szerokie możliwości pomocy bezpo- 
Średniej, jeśli chodzi o udzielenie ulg człon- 
kom, którzy zechcą zakupić mundury akad. 
"Trzeba tylko szycie mundurów zmonopo- 
lizować w jednym zakładzie krawieckim. Tu 
więc też sekcja zaopatrzenia ma wielkie po- 
le do inicjatywy. Gruntownie też trzeba reor- 

TU I TAM. 
V Zjazd Kół Historyków zbiegł się z pieč- 

dziesiątą rocznicą założenia Koła [wowskiego. 

  

  

| To też przed zjazdem odbyła się uroczysta 
akademja z okazji jubileuszu. Ze szczerem 

4. wzruszeniem wysłuchali obecni przemówienia 
ędziwego prof. Finkła, założyciela Koła, je- 
nego z najbardziej zasłużonych mężów, 

pracujących nad naszą historją, twórcy wie- 
kopomnej bibljografji. ` 

Zjazd trwał od 18 do 20 bm. we Lwowie. 
Obrady toczyły się w 6 sekcjach. Prócz 

tego specjalna podkomisja opracowała wzór 
organizacyj przyszłych zjazdów, którym ma 
się kierować Komitet Wykonawczy. Program 
ten kładzie główny nacisk na organizowanie 
prac poszczególnych kół, na unifikowaniu ich 

wysiłków, na opracowaniu metod samokształ 

cenia i pracy zbiorowej. 
Ze złożonych sprawozdań r 

najintensywniej pracują koła warszawskie 
widzimy, iż 

„| CZWARTEK 
twowskie i bardzo nieliczne koło deski 405 A 

Bardzo podniośle wypadło złożenie wień> 
<a na grób obrońców Lwowa. 

Przedwczesny nekrolog i kilka 
„tafleksyj na temat ogólny. 
Miałem znajomego, który wziął i pew- 

mego dnia zwarjował. Nie to jednak było 
dziwne, że zwarjował, bo właściwie w dzi - 
siejszych czasach i tak trudno odróżnić lu- 
dzi.., ale dziwnym był powód jego choroby 
Oto pewnego dnia dowiedział się, że wy- 
kreślono go z listy żywych — w najwięk- 
szym stołecznym dzienniku wielkiemi lite- 
rami obwieszczano śmierć jego — żal mu 
się bardzo zrobiło . „pozostających w nieu- 
tulon żalu”... wierzycieli i... i zwarjował 

ypadki chodzą po ludziach! Bądź co 
bądź położenie niebardzo przyjemne. 

Proszę! więc sobie wyobrazić nastrój ze- 
społu „Kwadransa Akademickiego", gdy na 
szpaltach zeszłego numeru Akademickiej Woł 
nej Trybuny znaleźliśmy tej mniej więcej 
treści nekrolog: 

„Nową oto stratę doświadczył łos Rzplitej 
Akademickiej — zanikł ogólnie ceniony i ko- 
ez „Kwadrans Akademicki*— ten z ra- 

Pozostawiając w nieutulonym żalu 
Kol. C. J. F. 

  

„ Spelnily się nasze marzenia — oto by- 
By obecni na współnym naszym pogrze- 

ie. 

I dziś zapadliśmy w głęboką zadumę — 
tak „Być albo nie być” EN jest pytanie”. 
zyż nie lepiej naprawdę udać, że jest już 

nieboszczykiem, gdy włożono cię do trumny, 
€zyž nie piękniej jest skończyć tak chwalebnie 
na kartach pisma, niż w dalszym ciągu koła- 
tać się po świecie ku ogólnemu zgorszeniu? 

  

= Ale żart na bok! 
3 Słów parę wyjaśnienia — „Kwadrans Aka- 
„emicki* żyje i w dalszym ciągu ględzi na fa- 
1 456 metr. Jedynie jak zwykle zawiesiliśmy 
mikrofon na kołku z racji feryj, ałe już 24 .4. 
jedziemy dalej, odkładając do teki redakcyj- 

nej 40 numer. Kwadęgns ten oprócz stałych 
łałów zawierać będhie referacik o życiu 

Fzelni wyższych w Sowietach. 
S AE parę zamieszczam jedynie go 

i scistości, nie neguj ś wcale wywodów 
Н 

Przybywające teraz na uniwersytet zastę- 
y młodzieży to materjał dobry w gruncie 
ŻECZY — ale słaby, niezaprawiony do po- 

nań samodzielnych (częstokroć za- 
ody), chwiejny, bez entuzjazmu. 
Stąd bierność tej nowej społeczności, stąd 

brak zdecydowanego oblicza. 
Trzeba inicjatywy, trzeba czynu. Nie mo- 

żna opuszczać rąk, jest żle ale niebeznadziej- 
nie. Nieco wysiłku z naszej strony, nieco 
dobrej woli a wiele zdziałać możną. 

Lecz by mówić o zupełnej naprawie trze- 
ba wciągnąć w orbitę reformy, dom i szkołę. 

te już sprawa fachowców. 

Pożądanem jest bardzo, by więcej na- 
| 24 rch dzialaczy akademickich wypowiedzia- 

| ło się w tej sprawie. 

' 
\ 

Койсгас tych parę „chaotycznych“ тейе- 
ksyj, które mi się nasunęły przy czytaniu, na- 
prawdę wartościowego artykułu kol. C.].F. 
w imieniu „Zespołu Kwadransowego' otwie- 
ram mikrofon dla tych zagadnień i zapra- 
szam wszystkich, któryby chcieli coś o tem 
powiedzieć. c 

Jur L. 

ganizować sekcję Pomocy Naukowej. Przy 
jej kierowniku winna istnieć Rada, składają- 
ca się z delegatów Kół Naukowych, zaj- 
mujących się wydawnictwem i redagowaniem 
skryptów. Rada delegatów Kół Naukowych 
pilnowałaby, ażeby potrzeby młodzieży aka- 
demickiej w dziedzinie skryptów i podręczni- 
ków były wszechstronnie i całkowicie za- 
spakajane. Do niej należałoby redagowanie 
skryptów. W ten sposób pk racjo- 
nalizacja akcji wydawniczej i sekcja Pomocy 
Naukowych mogłaby rozwinąć akcję nie- 
zmiernie żywotną. Możnaby wówczas rozwi- 
nąć działalność przechodzącą siły finansowe 
poszczególnych Kół naukowych. 

Również należy utworzyć Radę Czwar- 
tkową przy kierowniku sekcji kulturalno-sa- 
modokształceniowej. Rada mogłaby się skła- 
dać z delegatów Koła Polonistów, cechu św. 
Łukasza, Klubu Włóczęgów, i t. p. oraz do- 
radców wybranych przez kierownika sekcji 
kulturalnejj  Radaby układała program 
„Czwartkow“ orazby to realizowala. 

Nienormalnie jest też zorganizowany 
dział gospodarczy. Agendy jego stanowią 
prymitywnie trzy czwarte całej działalności 
gospodarczej, tymczasem zaś na 14 człon- 
ków zarządu jeden jest tylko właściwie, któ- 
ry prowadzi cały dział gospodarczy. Tu ró- 
wnież trzeba stworzyć Radę Gospodarczą, 
któraby się składała z prezesa gospodarcze- 
go i referentów poszczególnych agend go- 
spodarczych. Rada gospodarcza byłaby ko- 
misją przygotowawczą na zarząd jak też w 
pewnych sprawach, miałaby zastrzeżone wy- 
łączne kompetencje. Kolegjalne ciało uchro- 
niłoby gospodarkę od gruntownych ekspery- 
mentów i wychowałoby większą ilość samo- 
pomocowców, dobrze zapoznanych z gospo- 
darką Bratniaka. 

Zlikwidowanie bufetu nie usuwa konie- 
czności założenia swego rodzaju Klubu Aka- 
demickiego, któryby ogniskował życie towa- 
rzyskie i przyczyniał się do zespolenia Rze- 
czypospolitej Akademickiej w Wilnie. 

Również szwankuje system kwalifikacji 
podań. Najpierw niema bezpośredniego ze- 
tknięcia się petenta z komisją kwalifikacyjną. 
Podania przyjmuje sekretarjat, komisja zaś 
kwalifikacyjna ma przed sobą jedynie blan- 
kiet podaniowy i suche dane. Konieczn e 
więc są stałe codzienne dyżury członków 

komisji kwalifikacyjnej, którzyby przyjmo- 
wali podania i dodatkowo badali stan ma- 
terjalny petenta. Dalej niesprawiedliwe jest 
to, że jedyną i ostateczną instancją, decy- 
dującą o rozdziale świadczeń jest plenum 
zarządu. Koniecznem jest umożliwienie ape- 
lacji. W tym celu należy powiększyć ko- 
misję kwalifikacyjną do iłości 5 osób i uczy- 
nić z niej pierwszą instację rozdziału świad- 
czeń Bratniej Pomocy. Dopiero uważający 
się za pokrzywdzonych przez komisję kwali- 
fikacyjną mogliby się odwołać do plenum 
zarządu. Odciążyłoby to niezmiernie zebra- 
nia zarządu i przyczyniło się do bardziej 
sprawiedliwego rozdziału świadczeń. 

Pozatem wogóle sprawne funkcjonowa- 
nie zarządu jest dziś utrudnione tem, że:wła- 
Ściwie niema żadnych norm prawnych, ža- 
dnych regulaminów, któreby  rozdzielały 
kompetencje i ustalały zadania agendy. Ko- 
*eczność ułożenia regulaminów jest tem 

silniejsza, że do zarządu przychodzą coraz 
młodsi i mniej fachowi samopomocowcy, 
których nie sposób przez rok wprowadzać w 
tajniki „tradycyj ubiegłych łat". 

Aby naszkicowany powyżej program 
można było zrealizować, trzeba wybierać nie 
tych, którzy chcą być w Bratniaku li tylko 
dia zadokumentowania sił takiego lub inne- 
go obozu politycznego, lecz ludzi, którzyby 
potrafili włożyć dużo energji, poświęcenia i 
zapału, aby Bratniak Wileński zruszyć Z 
martwego punktu i pchnąć na nowe tory roz- 
woju, tak ażeby praca młodzieży akademic- 
kiej i pomoc starszego społeczeństwa nie 
poszły na marne. H. Dembiński 

Dowiadujemy się, że zarząd wyznaczył 
termin zebrania walnego członków Bratniej 
Pomocy na dzień 4 maja. Jest to wielka so- 
bota dla akademików wyznania prawosławne 
go, ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, iż za- 
rząd aczkolwiek wiedział o tej przeszkodzie 
nie uwzględnił jej. Sytuacją staje się tembar- 
dziej niewyraźną, iż właśnie Białorusini zło- 
żyli wnioski o zmianę statutu i temsamem 
wbrew uczuciom religijnym będą zmuszeni 
przyjść na zebianie walne.. Czyżby zarząd 
łamał najelementarniejsze konstytucyjne za- 
gwarantowanie prawa poszanowania wierzeń 
religijnych obywateli? Akademikom z tem 
jakoś wcale nie do twarzy. Ufamy też, że 
zarząd zrozumie, nietakt jaki popełnił i termin 
zebrania zmieni. | 

Poziom wód Wilji podnosi się systematycznie. 
Jak już podawaliśmy w jednym z poprzednich numerów Wilja zdra- 

dza ostatnio wyraźne tendencje zwyżkowe (mowa tu o podniesieniu się 
stanu wody). W dniu wczorajszym poziom wód wynosił 5 mtr. 10 cm. 
(2.74 ponad poziom normalny), gdy w sobotę jeszcze był zaledwie 4.12, a 
w poniedziałek 4.66. 

Zaznaczyć tu należy, że najwyższy poziom z roku ub. wynosił 5.86, a 
ponad 6 mtr. sięgnął tylko przed trzema laty. 

z 

W związku z podniesieniem się poziomu wody w Wiłji p. Wojewoda 
Wileński odwiedził wczoraj wieczorem posterunek Państwowej Policji Rze- 
cznej w Wilnie w celu zapoznania się 
stwa zarządzeniami przeciwko powodzi 
funkcjonowania organów bezpieczeństwa, 
zadania. 

Jak dotąd, woda nie zagraża nawet najbliżej 
żonym domostwom, wobec czego 
ludności z tych rejonów. 
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Marka Ew. Zach. sł. e g, 18 m. 37 
jutro 
Kieta 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 
Metereologji U. S. B. 

z dnia 44  -V. 1929 r 

Ciśnienie i 1:6 ' 

šrednie W m. | = 

Temperatura i 586 

średnia kose 
Opad za do- 
bę m. m. 

Wiatr Południowo zachodni. 
przeważający ' 

Uwagi: półpochniurno, 

Minimum za dobę — 190. 

Maximum na dobę -|- 49C. 
Tendencja barometryczna: bez zmian. 

wk w 
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— Audjencje u p. wojewody. W dniu 

wczorajszym p. Wojewoda przyjął na audjen 

cji mianowanego niedawno wiceprezesa Dy- 

rekcji Kolei Państwowych inż. Łagunę, który 

przybył przedstawić się p. wojewodzie w no- 

wym charakterze. Następnie p. wojewodą 

odbył dłuższą konferencję z prokuratorem 

s.0. p. Dębickim w kwestjach usprawnienia 
działalności organów policyjnych w służbie 
bezpieczeństwa. : LŽ 

— Oszczędność na każdym kroku. Mini- 

sterstwo spraw wewnętrznych wyasygnowa- 

ło p. wojewodzie sumę 500 zł. jako zaliczkę 
na wydatki związane z działalnością woje- 
wódzkich komisyj do badania mąki i pieczy- 
wa. 

W roku budżetowym wydatki na ten 
cel uległy znaczjej redukcji. 

MIEJSKA 
— (o0)_W sprawie uporządkowania 

"domów. Zgodnie z okólnikiem Min. Spr. 
Wewnętrznych w sprawie uporządkowania 
wyglądu kamienic i stanu sanitarnego za- 
kładów hotelarskich i gastronomicznych, 
w związku ze spodziewanym napływem tu- 
rystów na poznańską wystawę, oraz na 
większe centra kultury polskiej, nie wyłą- 
czając 4 Wilna, władze administracyjne wy- 
dały zarządzenie, aby właściciele zaniedba- 
nych domów i wyżej wymienionych zakła- 
dów do dnia 15 maja zastosowali się 

do powyższego okólnika. Oporni będą po- 
ciągnięci do odpowiedzialności karno-ad- 
ministracyjnej. KOLEJOWA. 

— Sosnowe podkłady zamiast dębowych. 

Ministerstwo Komunikacji ze względu na 

wysoką cenę drzewa dębowego polecito dy- 

rekcjom kolejowym używania, tam, gdzie to 

jest możliwe, podkładów sosnowych. W war- 

sztatach poszczególnych dyrekcyj zorganizo- 
wane zostały specjalne nasycalnie podkła- 
dów sosnowych specjalnym płynem chronią* 
cym je od przedwczesnego butwienia. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— V Tydzień Społeczny St. Mł Ak. 

„Odrodzenie“ Dziś, w sali Śniadeckich U.S.B. 
o godz. 7 wiecz. odbędzie się odczyt pr. Al- 
fonsa Parczewskiego p.t. „Małżeństwo w 
świetle prawa obowiązującego na ziemiach 
polskich”. 

z wydanemi przez władze bezpieczeń- 
oraz skontrolowania sprawności 

które okazały się na wysokości 

do koryta rzeki poło- 
nie zajdzie potrzeba wysiedlania 

  

NIKA 
— Dnia 26-IV 29 r. w lokalu Stowarzy- 

szenia Techników Polskich w Wilnie ul. Wi- 
leńska 33 odbędzie się odczyt, który RO: 
Si p. dyr. Jan Łuczkowski na temat: „Targi 
i wystawy z niczne a targi wileńskie". 

Zarząd T-wa Ochrony Kobiet zapra- 
sza członków oraz sympatyków T-wa na 
walne zgromadzenie, które się odbędzie dn. 
1 maja b. r. o godz. 6 (18) w małej sali 
konferencyjnej urzędu wojewódzkiego z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 

1. sprawozdanie z działalności T-wa, 2. 
sprawozdanie komisji rewizyjnej, 3. wybory 
nowego zarządu, 4. wolne wnioski. Uprasza 
się o jaknajliczniejsze przybycie. 

— Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy 
Polaków podanie do wiadomości PP. Ko- 
legów, że w sobotę, dnia 27 b.m. punktual- 
nie o godz. 20 (8-ej wieczórem) w lokalu 
Towarzystwa Lekarskiego (Zamkową 24) 
odbędzie się Zebranie Zwyczajne Stowa- 
rzyszenia, na którem Major Dr. Med. Jan 
Pióro wygłosi referat p. t „Obrona prze- 
ciwgazowa* z uwzględnieniem lecznictwa 
zagazowanych. Będą demonstrowane maski 
przeciwgazowe A. R. S.iaparat tlenowy 
Rottdregera. й 

Zarząd Stowarzyszenia podkreślając 
ważne znaczenie referatu dla pp. lekarzy 
oraz trudności związane z przewozem i 
demonstracją aparatu tlenowego — zwraca 
się z wezwaniem o liczne przybycie. 

Wstęp dla wszystkich lekarzy oraz 
wprowadzonych gości—wolny; 

KOMUNIKAT" 
—Zarząd Komitetu Wojewódzkiego LOPP 

komunikuje, że ukończony został Kurs Obro- 
ny Przeciwgazowej dla kierowników dru- 
żyn. Wynik kursu bardzo dobry. Rozdanie 
świadectw z ukończenia Kursu odbędzie się 
w piątek 26 4. rb. o godzinie 19-ej w lokalu 
Banku Polskiego przy ul. Mickiewicza Nr. 3. 

— Przeniesienie biura gł. Komisji wybor- 
czej dla Izby Przemysłowo - Handlowej, Biu- 
ro głównej Komisji Wyborczej dla Izby Prze 
mysłowo - Handlowej w Wilnie mieszczące 
się dotychczas, przy ul. Mi ckiewicza 18, 
przeniesione zostało z dniem 24 kwietnia r. b. 
do lokału przy ul. Troekiej Nr. 3 m. 1 w 
Wilnie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 
Dla chętnych praca zawsze się 

znajdzie. Do Państwowego Urzędu Poś- 
rednictwa Pracy wpłynęły zapotrzebowania 
na większą ilość kamieniarzy do bicia sza- 
bru, kilkudziesięciu agentów i agentek do 
firm handlowych, kilkudziesięciu kopaczy, 
parobków i żeńską służbę domową. Po- 
nadto mogą otrzymać pracę na wyjazd za- 
granicę: 70 formiarzy metalowych, ślusarzy, 
specjalistów rowerowych, kowali, chemik— 
laborant, buchalterzy, technicy drogowi, 
lekarz weterynaryjny i technik meljoracyjny. 

RÓŻNE 
, — Komisja sanitarna przy pracy. Zapo- 

wiedź przybycia do Wilna komisji ministe- 
rjalnej o czem dowiedzieliśmy się onegdaj 
spowodowała że wyłoniona przez starostwo 
grodzkie komisja sanitarna z p. Bohdanowi- 
czem na czele przystąpiła do lustracji. zakła- 
dów handlowych, przemysłowych i fabrycz- 
nych. Komisja zlustrowała teren 5 komisarja- 
tu i przystąpiła do prac na terenie komisa- 
rjatu pierwszego. Przy tej okazji sporządzo- 
no szereg protokułów. 

— Inwentaryzacja zabytków sztuki i kul- 
tury. W najbliższym czasie rozpoczyna się 
na terenach z. wschodnich akcja inwentary- 
zacji zabytków sztuki i kultury prowadzonej 

own 

Vy katolicki tydzień społeczny 0 
małżeństwie 

POD PROTEKTORATEM J. E. KS. ARCYBI 
SKUPA METROP. JALBRZYKOWSKIEGO 

Zorganizowany przez „Odrodzenie“ ty- 
dzień społeczny wzbudził powszechne zain- 
teresowanie ze względu na aktualny dziś 
bardzo temat. To też w dzień otwarcia ty- 
odnia sala Śniadeckich była przepełniona. 

Żagaił zebranie kol. Dembiński wyjaśniając 
powody obrania niniejszego tematu oraz je- 
go aktualność. Słowo wstępne wygłosił J. M. 
ks. rektor Falkowski. 

Rozpoczął się tydzień wykładem ks. prof. 
Świrskiego p.t. „O nierozerwalności małżeń- 
stwa” Prelegent na podstawie pisma św. i 

urzędowych orzeczeń Kościoła wykazał ko- 

nieczność nierozerwalności związku małżeń- 

skiego, przytoczył przykłady z historji oraz 

z życia narodów pogańskich, w konkluzji zaś 

stwierdził, że Kościół katolicki w sprawie 

nierozerwalności małżeństwa, nie może ani 

na krok odstąpić od wymogów prawa natu- 
ralnego. 8 . 

Nazajutrz tydzień małżeński zgromadził 

niemniej liczne audytorjum niż w dniu inau- 
guracji. Całkiem zrozumiałe zainteresowanie 
budziły zarówno osoba prelegenta jak i sam 

temat „Przyczyny dzisiejszego rozstroju mał- 

ženstwa“ studjum  historyczno-obyczajowe. 
Jedynie panie mogły czuć żal do prof. Bo- 

ssowskiego, za to, że prawie cały ciężar 

winy za obecny stan instytucji małżeństwa 

kładł na karb płci pięknej. Nie dlatego, aby 

ona była tym jednym czynnikiem rozbija- 

jącym ognisko domowe, ale dzięki wyjątko- 

wemu jej stanowisku w rodzinie. Kobieta— 

matka jest ostoją rodziny, nadaje jej ton, 

wywiera tradycyjny wpływ na wychowanie 

dzieci, a tem samem decyduje o jakości 

przyszłych pokoleń, zarówno mężczyzu. jak 

i kobiet. Stanowi jak to Świetnie i oryginal- 
nie ujął prof. Bossowski 3,4 rodziny, co cał- 

kowicie uprawnia społeczeństwo do poświę- 

cenia jej najwięcej uwagi. W trosce o jeį 

moralności zawiera się cała troska o przy- 

szłość społeczeństwa. 2 
W trzecim dniu tygodnia społecznego 

zabrał głos ks. prof. dr. Żongołłowicz dając 

obraz instytucji małżeństwa cywilnego w je- 

go historycznym rozwoju i na tle dziś obo- 

wiązujących na całym świecie prawodawstw. 

Nader ciekawe dane procentowe wykazały 

znikomy procent ślubów cywilnych, w sto- 

sunku do ślubów wyznaniowych, a zarówno 

dawały przykłady wszełkich spotykanych na 

całym świecie odcieni wzajemnego stosunku 

rawnego tych instytucyj. a 

A Myślą h ż wonią odczytu było twier- 

dzenie, że małżeństwo cywilne jest instytucją 

nie znajdującą w psychice ludzkiej dostate- 

cznych podstaw do tego, aby mogła się kie- 

dykolwiek szerzej rozwinąć, _ właśnie ze 

względu na to nie stanowi zjawiska zbyt 

groźnego dla doktryny katolickiej, która ze 

względów zasadniczych i dogmatycznych 

zajmuje wobec niej wyraźne stanowisko 

negatywne. 
Następnym z kolei we czwartek 25 b.m. 

będzie odczyt prof. Parczewskiego 0 „Mał- 

żeństwie w świetle prąwa obowiązującego na 

ziemiach polskich”. Początek jak zwykle o g. 

7 wieczorem w sali Śniadeckich. 

ET RASTENIS TTT 

pod kierownictwem konserwatorów okręgo- 

wych. Odpowiednie kredyty „Pay RE juž 

zostały przez Min W. R. i OP. | 
—_ Podziękowanie Prezesowi Żółtow- 

skiemu. W dniu dzisiejszym pan prezes poczt 

i telegrafu inżynier J. Żółtowski podpisał no- 

minacje 39 urzędników do VIII st. służbowe- 

go — 36-ciu do IX st. st., 190 do X st. sł. 
i 80 do XI st. sł. wa 

Krzywda dla pracowników poczt, tele- 

grafu i telefonów została częściowo wyrów- 

naną, bowiem pocztowcy dotychczas byli 

zaszeregowani w najniższych stopniach płacy 

w porównaniu z pracownikami państwowymi 

innych dekasteryj. > : 

Za sprawiedliwy podział awansów za- 

rząd okręgowy Związku Pracowników Poczt 

Telegrafu i Telefonów składa tą drogą „Panu 

Prezesowi J. Żółtowskiemu najserdeczniejsze 

podziękowanie. 4 у 

— Wyjaśnienie. Do redakcji naszej zgło- 
sił się funkcjonarjusz P. i T. Cyprjan Lozni- 
kow (Kawaletyjska 31) z prośbą o $рго- 

stowanie notatki o tem, że miał on rzekomo 

popełnić samobójstwo. Łoznikow poranił się 

nożem podczas krajania chleba, co fałszywie 
zostało ujęte w protokule policyjnym. Stąd 
też wynikło nieporozumienie. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. Gościna opery w Te- 

atrze Polskim. że Wilno jest miastem, kocha- 
jąacem muzykę, mamy znowu nowy dowód, 
po ruchu przy okienku kasowem, w którym 
są nabywane bilety na dzi. siejszego „Fau- 
sta” i jutrzejszą „Halkę”... panuje tam takie 
ożywienie, takie zainteresowanie, jakiego 0d- 
dawna nie widziano. Należy więc tylko przy- 
pomnieć, że przedstawień wieczornych 
(czwartek, piątek, sobota, niedziela) będzie 
cztery, na których odegrane zostaną nastę- 
pujące opery: „Faust“, „Halka“, „Żydówka 
„Pajace“. : 

: ozostaly bilety są do nabycia w kasie 
teatru 11 - 9 w. 

— Premjera „d-ra Stieglitza“. Z powodu 
gošciny opery, premjera komedji „dr. Stie- 

glitz” odłożona została do poniedziałku. 
Święto milusińskich. Zespół Teatru Pol 

skiego, wspólnie z licznymi statystami i ba- 
letem, na niedzielę najbliższą przygotowuje 
bajkę czarodziejską Ewy Szelberg „Za sied- 
mioma górami". Premjera w niedzielę o g. 
12. m. 30 w południe. 

— „Książe Józef Poniatowski* na polską 
Macierz Szkolną. W dniu 3-im maja Teatr 
Polski daje dwa widowiska „Księcia Józefa 
Poniatowskiego” o godz. 3-ej i 5.30 pp. Do- 
chód z przedstawień przeznacza się na Pol- 
ską Macierz Szkolną. Е 

— Reduta na Pohulance. „Lato“. Dziš i 
w sobotę — „Lato“ T. Rittnera w premjero- 
wej obsadzie. 

Początek o godzinie 20-ej. 
— Przedstawienie dla młodzieży szkolnej. 

W sobotę, dnia 27 b.m. po południu przed- 
stawienie dła młodzieży szkolnej za zgodą 
p. Kuratora Okr. Szkolnego. 

Odegraną zostanie komedja Al. hr. Fre- 
dry p.t. „Przyjaciele”. Bilety w cenie od 30 
gr. do 2 zł. już są do nabycia w Orbisie. 

Początek o godz. 16.30. 
eduta na prowincji. Dziś w Przemy- 

ślu komedja A. Słonimskiego p.t. „Murzyn 
Warszawski” z Stefanem Jaraczem w postaci 
Hertmańskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Sześciu dozorców osadzono pod 

kluczem za tolerowanie brudów. Wo- 
bec systematycznego uchylania się od prze- 

strzegania obowiązujących przepisów sani- 
tarnych i porządkowych w poszczególnych 
posesjach z polecenia władz administra- 
cvjnych aresztowano i osadzono w wię- 
zieniu Stefańskiem 6 dozorców domowych 
z ulicy Niemieckiej i sąsiednich. Wymie- 
nieni zostali wobec stwierdzenia ich winy 
ukarani w ten sposób doraźnie i podobne 
miary mają być stosowane na przyszłość. 

„Starostwo Grodzkie sądzi, że w ten 
sposób uda się zmusić dozorców do sto- 
sowania się do zarządzeń władz. 

Arestowani zostali ukarani jednodnio- 
wym aresztem, lecz na przyszłość kary 
mają być podwyższone do 3 dni. 

— Samobójstwo. We wtorek wieczo- 
rem, w szwajcarni domu Nr. 4 przy ulicy 
Plac Marii Magdaleny, znaleziono wiszące 
na sznurze zwłoki dozorcy tego domu Ka- 

S 
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Syfuacja powodziowa w Nowogródczyźnie. 
NOWOGRÓDEK, dnia 24 kwietnia (Tel. wł, „Słowa”*). RE powodzio- 

wa na Niemnie przedstawia się następująco: wpobliżu 
wezbrał do 4,60 mtr., w okolicy Szczorse do 2,6 

Mikołajewa Niemen 
mtr. Silny wicher, jaki się 

zerwał w dniu wczorajszym wywołał olbrzymie fale, które uderzając o brzegi, 
przerwały w paru miejscach groblę, jednak przygotowanemi natychmiast wor- 
kami z piaskiem zdołano te przerwy uzupełnić. 

Akcja prohibicyjna w powiecie bidzkim. 
LIDA, dnia 24 kwietnia (Tel. wł. „Słowa*). Jak już podawaliśmy, na terenie 

powiatu Lidzkiego, została zapoczątkowana przez gm. Szczuczyńską akcja zakazu 
sprzedaży alkoholu, przeprowadzając powszechne głosowanie. Obecnie odpowiednie 
uchwały w tym kierunku powzięły również rady gminne w Lidzie, Radomiu, 
nąch. Termin głosowania ludności w tych 
stanie ustalony w najbliższych dniach. 

Żyrmu- 
gminach © przeprowadzeniu prohibicji zo- 

Pożar wsi Tolłoczki. 
LIDA, dnia 24 kwietnia (Tel. wł. „Stowa“). We wsi Tołłoczki, gm. Za- 

błockiej, z nieustal nych dotychczas przyczyn, wybuch pożar, który zniszczył 
29 gospodarstw wraz z całym inwentarzem martwym. W czasie akcji ratunko- 
wej kilka osób odniosło poparzenia. Straty narazie nie są obliczone. 

Ostatnie uchwały Rady 
Miejskiej. 

Podniesienie podatku od nieru- 
chomości, obniżenie taryfy elek- 
trycznej dla silników i sprawa 

„pionów”. 

Z powodu przeciągnięcia się posiedze- 
nia Raay Miejskiej do późnej godziny w 
numerze wczorajszym  ograniczyliśmy się 
do zafiksowania samego posiedzenia, nie 
dając szczegółowego sprawozdania. Było 
ono ciekawe, gdyż porządek dzienny przy- 
niósł kilka spraw mających niemałe zna- 
czenie dla życia wileńskiego. 

Przy omawianiu wniosku w sprawie 
zmiany taryfy za prąd elektryczny dla sil- 
ników zaznaczyło się, że Wilno płaci b. 
drogo za piąd, gdyż elektrownia, mogąca 
wypro ukowač 16 miljonów  kilowatów 
sprzedaje zaledwie siedem. Przynosi oną 
dlatego deficyt. Obniżenie ceny na energję 
dla silników wpłynęłoby na poprawę tego 
stanu Po długiej dyskusji uchwalił Ma- 
gistrat obniżyć znacznie obecną stawkę. 

Sprawa opłat za rekonstrukcję pionów 
przy zaprowadzaniu prądu zmiennego oma- 
wiana była przez kilka godzin. Szereg rad- 
nych zarzuciło Magistratowi pobieranie za 
te piony trzydziestokrotnie wyższej sumy, 
niż wynosiły koszty budowy ich, 

Takie traktowanie sprawy zrządzi- 
ło, że na 1600 osób tentujących o włą- 
czenie do sieci elektrycznej 1300 cofnęło 
się. jak wiadomo opłatę za piony pobie- 
rano w formie 10 groszowego dodatku od 
kilowatgodziny. Lewica zbliżona do wydzia- 
łu technicznego domagała się podniesienia 
tej opłaty do 15 groszy. 
uchwalono pobierać 10 gr. od nowych 
aboneniów i przeprowadzenie tych robót 
ną rachunek Magistratu dla abonentów 
zgłoszonych przed 1.IIl 1927 r. 

Wniosek Magistratu aby podnieść do- 
tychczasowy dodatek komunałay do pań- 
stwowego podatku od nieruchomości, wy- 
rażający się w rozmiarze 62 i dół proc. te- 
go ostatniego wywołał burzę. Magistrat 
proponował podniesienie tego dodatku tak, 
aby nieruchomości dające dochód do 2000 
zł. płaciły 50 proc., a nieruchomości dają- 
ce ponad 3000 zł.— 100 proc. 

, Wniosek ten forsowała znów lewica, 
twierdząc, że nadwyżka uzyskana w ten 
sposób powinna być obrócona na cele 
opieki społecznej, a kamienicznicy, jako 
klasa najmniej przez wojnę Ęposzkodowana 
powinna ponosić ciężary. 

Po długich i b. burzliwych debatach, 
co pozwoliło pp. radnym na wygłoszenie 
szeregu  demagogicznych przemówień, 
uchwalono wniosek Magistratu z małą po- 
prawką, a mianowicie: nieruchomości dają- 
ce dochód do 2000 zł. płacą 50 proc., do 
6000 zł.—80 proc. i wyżei—100 proc. Kom- 
binacja ta przyniesie kasie miejskiej zwyż- 
kę ponad 300.000 zł. Na jaki cel obrócone 
beda te pieniądze nie zostało jeszcze usta- 
one. 

zimierza Downarowiczą, lat 40. Okazało 
się, że Downarowicz zniechęcony stosun- 
kami rodzinnemi popełnił samobójstwo. 
Zwłoki jego zabezpieczono do czasu zej- 
ścia władz sądowo śledczych. 

Pożary. W mieszkaniu Fabjana 
Swiadosera (Jakóba Jasińskiego 15) od 
nadmiernie napalonego piecyka zapaliła się 
sciana. W tym samym czasie przy Uiicy 
Kwaszelnia 21, w mieszkaniu Lewina zapa- 
liła się podłoga. W obu wypadkach praco- 
wała straż ogniowa. Straty nieznączne. 

— Przejechanie. Na ulicy Niemieckiej 
wpadł pod przejeżdźające auto 5 letni 
Abram Morchoński (Niemiecka 18:.) Chło- 
piec uległ lekkim obrażeniom ciała. 

— Kradzieże. Na gorącym uczynku 
kradzieży kieszonkowej w kościele Św. 
Jerzego na szkodę Antonigy Romańczuk 
(Krakowska 42) zatrzymano Jadwigę Pa- 
cewiczową z Podbrzezia. 

-. Zatrzymano Wincentego Kublewicza 
(Antokolska 35) w chwili gdy zabierał 
drzewo ze szpitala wojskowego na Anto- 
kolu. 

— Na ulicy. Dostał nagle utaku ser- 
cowego iaący ulicą Wiwulskiego, Józef 
Siemaszko (Bukowa 10). W stanie ciężkim 
odwieziono go do domu, = 

Wczoraj w nocy, naprzeciw szpitala 
św. Jakóba znaleziono zwłoki mężczyzny, 
jak następnie ustalono, Kazimierza Zda- 
nowskiego (Św. Jakóbska 10). Śmierć Zda- 
nowskiego nastąpiła wskutek ataku ser- 
cowego. 

— Na dworcu kolejowym. Michałowi 
Daniło (Słowiańska 1) skradziono wózek 
ręczny. Sprawcę kradzieży niejakiego War- 
szyłowicza (Wąwozy d. wł.) zatrzymano. 

Z SĄDÓW. 
UKARANIE DEFRAUDANTÓW GMINNYCH 

W tych dniach Sąd okręgowy w Wilnie 
rozpoznawał sprawę b. wójta gminy Szum- 

skiej, pow. Wileńsko-Trockiego Adama Po- 
łujańskiego i b. pisarza tejże gminy Win- 
centego Dawlasza, oskarżonych o defrauda- 
cję i fałszerstwo, popełnione w r. 1925. Połu- 
jański został skazany na osadzenie w wię- 
zieniu na przeciąg 2 łat, Dowlasz zaś na 
przeciąg 1 roku. 

SPORT. 
ZAWODY STRZELECKIE Z BRONI MAŁO- 

KALIBROWEJ. 

W dniu 28 kwietnia 29 r. odbędą się za- 
wody strzeleckie z broni małokalibrowej o 
mistrzostwo wileńskich szkół średnich i za- 
wodowych. 

Szkoły średnie od godz. 6 do  14-ej, 
szkoły zawodowe od godz. 14 do 18-ej. 

Żawody te odbędą się na strzelnicy kry- 
tej w ogrodzie po-Bernardyńskim pod kie- 
rownictwem komendy obwodu  przysposo- 
bienia wojskowego 1 p. p. legj. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 
się w dniu 3 maja 29 r. podczas zbiórki 8 
hufców szkoln. i stowarzyszeń przed defiladą 
na dziedzińcu pałacu reprezentacyjnego. 

W rezultacie” 

„JECHAĆ OSTROŻNIE”. 
Każdy idąc ulicami Wilna zdziwio- 

ny patrzy na nowoumieszczone tablice 
z nadpisem „jechać ostrożnie. Roboty zimo- 
we“. Niejeden zapewne nieraz przeczytał 
nadpis nie umiejąc sobie zdać sprawy ze 
znaczenia tych obwieszczeń. O co tu chodzi? 
Dlaczego taka ostrożność? Co mają te „ro- 
boty zimowe“. 

A tymczasem sprawa przedstawia się zu- 
pełnie jasno. Magistrat nasz mając za zada- 
nie wynalezienie pracy dla szeregu bezro- 
boetnych i chcąc jaknajlepiej wykorzystać ten 
przymusowy napływ siły roboczej postano- 
wił wykorzystać tę siłę na przeprowadzenie 
sieci kanalizacyjno - wodociągowej. Nie ba- 
cząc na nastanie mrozów kontynuowano 
pracę. Przy blasku niegasnących ognisk roz- 

  

kopywano przemarzniętą ziemię i zakładane 
rury. 

Po ukończeniu robót rowy zasypano zie- 
mią pomarzniętą i pomieszaną ze śniegiem, 
a następnie miejsca te zostały zabrukowane. 
Nic dziwnego, że po nastaniu ciepła, a co 
za tem idzie wsiąknięcia wody znajdującej 
się w świeżo nasypanej ziemi powierzchnia 
jezdni zaczęła się zapadać. W wielu miej- 
scach wyrwy są znaczne i widoczne zdaleka, 
w niektórych są one niewidoczne i niebez- 
pieczn,e jedynie dla wozów ciężko ładowa- 
nych i samochodów. Dla ostrzeżenia ich 
przed ewentualnem niebezpieczeństwem u- 
mieszczone zostały w miejscach niepewnych 
wspomniane tablice. W swoim czasie braki 
te zostaną usunięte i wówczas tablice przy- 
mocowane jakby na wieki przestaną być 

potrzebne. Kiedy to nastąpi nikt niewie, bo- 
daj sam magistrat, który nie może poszczy- 
cić się dobrze przemyślanym planem prac in- 
westycyjnych. 

GYRK 
Sztekker—Garkawienko atrakcją 

: wieczoru. 
3 Najciekawszą walką w 24 dniu turnie- 
ju było spotkanie Sztekkera z Garkawien- 
Ка - to był klasyczny pokaz zapasów. Zma- 
ganiom się tych dwuch asów atletyki towa- 
rzyszyło niesłabnące zainteresowanie pu- 
bliczności. Obaj zapaśnicy walczyli ostroż- 
nie, przyczem Sztekker, jak zwykle wyka- 
zał więcej rutyny od przeciwnika, walczą- 
cego według utartego szablonu. Spotkanie 
to było ostatnim wyrazem kunsztu zapaśni- 
a: i cechowała je ogromna zawzię- 

. W ciągu 20 min. żaden z zapaśtikóu 
a mógł osiągnąć zdecydowanej prze- 

Kóhler w 12 min..pokonał Motykę. 
Pooschoff tak rozbił sobie ramię, iż w 2 zrzekł się dalszej walki ze Stibo- 

Petrowicz w 23 min. 
sonem pokonał Siki. 

Dziś, w czwartek, 
ności nagród, wszystkie 
będą aż do rezultatu. Walczą: Petrowicz -- Wolke, Stibor Siki i Sztekker Garka- 
wienko. Ta ostatnia walka į * tem turnieju. st 
RZEZ ORO OLE ZPS EU ADP ZECA 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
24 kwietnia 1929 s. 

Dewizy i waluty: 

podwójnym nel- 

dią ustalenia kolej- 
walki prowadzone 

Tranz. Sprz Xups“ 
Dolary 8,90 8,92 8,58 
Ве! & 123.83,5 124.14,5 123,52,5 
Kopenhaga 237,76 238,36 237,16 
Budąpeszt 158,— 155,90 155, — 
Holandja 358,35 350,25 357,45 
Londa 43,28,5 43,39 43,17,5 
tlowy-Yurk 8,38 8.92 BE. 
Paryż 34,86,5, 34.95, 3478 
Praga 20,39, 26.45, 26.33, 
Žžwaicarjų 171,68, 172.11 171.25, 
Stokholm 238,32 _ 238,92 237,72 

Wiedeń 125,25,5 125.55, 124,93, 

Włochy 46,70, 40,82 45.58. 

Berlin w obr. nieof. 211.45,5 

r 
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B WŁOS ń gg yspadsnie, łupież, 8 
g łysienie usuw a 

Ą „Esencja Chinowo - Chmieiowa* i 
Й „Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
|) Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 

apteczne. Główny skład Apteka Gą- 
[5] seckiego, ul. Freta Nr 16. 

0—ŁL6ÓSS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, 
"at RCIE DNIE AR BAG KAR TJ OSB НОБ B UR ES DD



      

2 оыа 
"Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

4 

| Kronika radjowa 
CO DZIECI USŁYSZĄ? 

Nie było dawniej dziecka, dziewczynki, 
młodzieńca nawet, którzyby nie znali i nie 
zachwycali się przepiękną książką włoskiego 
autora De Amicisa p. .t. „Serce”. Dzisiaj 
książka ta bywa czytywana, ale o wiele rza- 
dziej. A jednak trzeba przyznać, że z takiemi 
perełkami, jakiemi są opowiadania miesię- 
ezne w tej książce, rzadko można się spotkać 
w literaturze dziecięcej świata. Zważywszy 
wartości moralne i artystyczne, oraz radjo- 
ioniczne tych opowiadań, Rozgłośnia wileń- 
ska postanowiła nadać kilka z nich dla swo 
ich najmłodszych radjosłuchaczy. Na pierw= 
szy ogień pójdzie opowiadanie p.t. „Krew 
romańska". Audycja to zostanie nadana w 
piątek dn. 26-go bm. 

ŁOBUZERKA W RADJU. 
Niedawno temu, radjoabonenci z ulicy Lu 

dnej w Warszawie skarżyli się „Skrzynce po 
cztowej* Polskiego Radja na jakiegoś, nie- 
wiadomego nazwiska, i adresu sąsiada, który 
podczas najciekawszych audycyj koncerto- 
wych „nadawał* im ze swego nadajnika wła 
sne produkcje. Polegały one na gwizdaniu, 
bębnieniu, wykrzykiwaniu, hałasowaniu na 
różne sposoby. 

Tajemniczy nadawca pozwałał sobie na- 
wet ną zapowiaądania dalszego ciągu pro- 
gramu, parodjując audycję Polskiego Radja 
i doprowadzając cierpliwość słuchaczy do 0S- 
tatnich granic. Dopiero wezwanie, wygłoszo 
ne przez mikrofon w „Skrzynce pocztowej” 
przywołało go do porządku i nadprogramowe 
koncerty na ulicy Ludnej ustały. 

Pisma angielskie przyniosły w ostatnich 
czasach wiadomość, że coś podobnego wy- 
darzyło się niedawno w Anglji. jakaś niewia 
doma stacja nadawcza trapiła słuchaczy kon 
certami i odczytami, z jakiemi uszy ludzi 
kulturalnych dotychczas się nie spotykały. . 
Przy pomocy dokładnych falomierzy, ustalo- 
no, że nadawania odbywają się na fali 277 
m. i przypuszczano z początku, że to któraś 
ze stacyj niemieckich robi takie „kawały”. 
Bliższe obserwacje ustaliły jednak, że taje- 
mnicza stacja znajduje się w Anglji i że pro- 
dukuje koncertowe audycje BBC, nadając 
odczyty w rodzaju np. „O wielkiem pożyt- 
ku z picia piwa' oraz różne, mniej lub wię- 
cej wulgarne piosenki. Śledztwo jest w toku 
i angielskim władzóm policyjnym niewątpli- 
wie uda się przyłapać i odpowiednio ukarać 
sprawcę łobuzerskich wybryków, usiłujące- 
go „wzbogaca!* na swój sposób programy 
audycyj. 

a boo > pea Lo 88 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dbejrzyj fowar krafewy. 

  

| Czopki he- z. kpgutki 
dis „Varicol di bół u: vają ból, 

krwawienie, swędzenie _ pieczenie, 
zmniejszają guzy( laki). 

E Sprzedają apteki i A apteczne. 

  

do ruchu bez podegrzewanią 

Cena loco skład Wilno 

Motory oznączone gwiazdką 
(fundamentem nadziemnym) i śrubami fu! 

towemi. 
. Termin dostawy 4 6 tygodni. 

174 Spržedaž na raty. 

Biaro Techniczno-Handlowe 1 robót Inżyni 

  

| 

- wł. STANISŁAW STOBERSKI 
ul. Ad, Mickiewiczą 27. Wilno.ż Telef. 

Najtańsze, precyzyjne naftowe zawsze gotowe 

„BERNARD 
1— Motor stojący 4PS zł. 1850.— 
— ś 5PS „ 2055— 
Pa w ло ВРЫ и 2581;— 
- . w  *12PS „ 8487.— 
1- » UPS „ 5500.— 
12 „ *22Р$ „ 6500.— 

są Z podstawą 

RADJO. 
Czwartek, dnia 25 kwietnia 1929 r. 

11.56—12.10: Transmisja z Warszawy. 
b ke cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat  meteorolo- 
giczny. 16.10—16.30: Odczytanie programu 
dziennego, repertuar teatrów i kini chwilka 
litewska. 16.30—16.40: Komunikat harcerski. 
16.40 — 17.00: Audycja dla dzieci. Bajeczki 
17.00 — 17.25: Transmisja z W-wy: „Wśród 
książek* — przegląd najaowszych wydaw- 
nictw. 17.30—17.55: Pogadanka radjotech= 
niczna. 17.55—18.35: Muzyka z płytgramo- 
fonowych. 18.35 - 19.00: Podróżina księżyc” 
- Odczyt z dziedziny „Astronomja”*.19.00— 
1925: Pogadanka „Co ujrzymy na Powsze- 
chnej Wystawie Krajowej w Poznaniu". 
19.25 — 19.45: Tygodniowy przegląd filmo- 
wy. 19.45—20.00: Program na dzień nastę- 
pny, komunikaty i sygnał cząsu z Warszawy. 
20.00—20.25: „Współczesne prądy literackie 
w Polsce" —odczyt. 20.30 -- 21.15: Występ 
śpiewaczy Wandy -Hendrychówny. 21.15 - 
22.00: Tr. z Krakowa: Słuchowisko „Jak 
Józef Smaz pojechał wysłuchać sie—Kazi- 
mierzą Przerwy-Tetmajera, radjofonizacja. 
22.00—22.05: Tr. z W:wy. Komunikat me- 
teorologiczny. 22.05 — 22.25: Tr. z W-wy. 
Kwadrans konkursowy. 22.25-23.00: Tr. z 
W-wy: Komunikaty P.A.T., policyjny, spor- 
towy i inne oraz muzyka „taneczna. 

Biwileńskie T-wo Handlowo-Zastawowelikł 
{ LOMBARD ' 

zawiadamia, że w. dniu 7 i 8 maja ; 
‚ 1929 г. о godz. 5-ej po poł. odbędzie ; 
„się licytacją w lokalu Lombardu | 
; (plac Katedralny, ul Biskupia Nr 12)., 

| į zastawów od Nr 6071 do Nr 39985, i 
! we właściwym czasie nie prolongo- * 
Bv" i nie wykupionych. 7] 
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CHOROBY PŁU 
_ Stosowany przez p: p. Doktorów 
*„Balsam Thiocolan Age“ 
przy gruźlicy, bronchicie, kaszlu 

ułatwia wydzielanie się piwociny, 
wzmacnia organizm i samopoczucie 

chorego, powiększa wagę ciała. 
„Balsam ihiocolan Age“ 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
Żądać tylko w kOGĄSECK opako” 

u 

c 

waniu apteki A. SECKIEGO w 
0-19 Warszawie, ul, Leszno 41. 
Sktad w Wilnie, ul. Zarzecze 30 m. 7. Ji 

4 
tb 
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w. BRIDGES, 

w SOBOWTÓR 
Ostatnie moje odkrycie wprawiło 

mnie ostatecznie w doskonały humor. 
Mając do rozporządzenia swego samo- 
chód, będę się czuł o wiele swobodniej 
i pewniej w majątku mego kuzyna. Te- 
mu krewnemu mego sobowtóra nie ufaj 
łem wcale, a samochód mógł mi się 
przydać w razie konieczności wymknię 
cia się z jakiejś pułapki. ? 

Jedynie milczenie Billa niepokoiło 
_ mnie bardzo. Zaczynałem przypuszczać 

że uzyskał już posadę, o którą się ubie 
gał, byłoby to dla mnie fatalne, bo mu- 

_siałbym jechać sam do Merysa. Otrzą- 
snąłem się jednak szybko z ponurych 
myśli bo nie było te w moim charak- 
terze martwić się czemś naprzód. Mia- 
łem nadzieję, że wszystko się dobrze 
ułoży i Biil zjawi się jeszcze na czas. 

Zacząłem się ubierać, gdyż miałem je- 
chać na bal lorda Sangatta. O ósmej 

podano obiad. Zajadając delikatną ry- 

bę i kotlety z jakimś nadzwyczajnym 
farszem, tłomaczyłem raz jeszcze po- 
kojówce, co ma zrobić w razie, gdy- 
by Bill zatelefonował, albo przyszedł. 

— Proszę mu powiedzieć, że wkró- 
tce wrócę i że może u mnie przenoco- 
wać. Mam nadzieję, że znajdzie się po- 
kój dla niego? 

— O na turalnie, sir! Muszę tylko 
pizygotować pościel. 

— Trzeba to zrobić zaraz, — roz- 
' kazałem. — Przedewszystkiem nie wy- 
puszczajcie go za nic z domu. 

Wypoczywałem do godziny wpół 
do jedenastej, paląc cygara i rozkoszu- 
jąc się dobrobytem, w którym się tak 
nagle znalazłem. |. 

Bill nie dawał znaku życia. Z cię- 
żkiem westchnieniem wyszedłem z do- 
mt. 

Redaktor odpowiedziainy Witold Woydyłło. 

Dom Sangatta był obszerny i boga- 
to urządzony. Scianę trontową zdobiły 
"wspaniałe kolumny a miękki dywan 
okrywał całe chody. Na ulicy tłoczyły 
się samochody prywatne i wynajęte. 
Dwóch policjantów musiało regulować 
ruch. Mimo nieszczególnej reputacji, ja 
ką się cieszył Sangatt nie brakła wido» 
cznie amatorów do bywania w jego 
domu. 3 

Zapłaciłem szoferowi i zwolna wsze 
dłem na bogato oświetlone schody. 
Wszędzie spotykałem panów we fra- 
kach i wydelkotowane panie, wszędzie 
Iśniły brylanty i perły. 

We drzwiach salonu, gospodarz wi 
tał gości, o kilka stopni niżej stał uro- 
czysty lokaj, który odrazu mnie poznał: 

— Master Stuart Norscott, — 0- 
znajmił wspaniałym aksamitnym gło- 
sem. 

Lord Sangatt, który rozmawiał w 
w tej chwili z jakąś starszą panią i mi 
mochodem ściskał ręce przechodzących 
właśnie mniej ważnych gości, postą- 
pił żywo ku mnie. 

Był to wysoki mężczyzna trzydzie- 
sto-pięcioletni dobrze zbudowany i sil- 
ny. Twarz jego, o rysach nieco rozla- 
nych miała wyraz okrucieństwa. Szare 
oczy patrzały zimno. Nie podobał mi 
się odrazu. 

—-Ogromnie się cieszę, że pan przy 
szędł — szepnął mi na ucho, sciskając 
moją dłoń— Czy odebrał pan mój list? 
Gdy uda mi się wymknąć od tej nu- 
dnej bandy, znajdę pana, musimy się 
koniecznie rozmówić. 

— Dobrze, gdzie mam czekać na 

pana? 
— Wie pan co! — szepnął śpiesz- 

nie. — Proszę przyjść o jedenastej do 
mego gabinetu, będę tam również! — 
następnie podnosząc głos, dodał: zdaje 

в ‹ Ф \ < 

RADA STOWARZYSZENIA 
Technikow Polskich w Wilnie 

niaiejszem podaje do wiadomości Członków 
Stow., że we wtorek 30 kwietnia 1929 r. w 
lokalu Stowarzyszenia (ul. Wileńska 33) o 
godz, 19, odbędzie się doroczne walne 
zgromadzenie członków, które to zebranie, 
w myśl $ 24 Statutu Stowarz., będzie pra- 
womocne niezależnie od ilości uczestników 
zgromadzenia. 

Porządek dnia zebrania, sprawozdanie 
za rok ubiegły oraz preliminarz Stowarzy- 
szenia na r. 1929 zgodnie z $ 24 Statutu, 
są do obejrzenia w kancelarji Stowarzy- 
szenia. tm 

URDEDSZO O PKT POZZO OZIGZOZESREROZO 

OGŁOSZENIE. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
niniejszem ogłasza konkurs na objęcie sta- 
nowiska referendarza w Oddziale Administra- 
cyjno Prawnym z uposażeniem w-g VIII-go, 
względnie VII st. sł. 

Kandydaci z wyższemi studjami prawni- 
czemi, ewentualnie dłuższą praktyką sądo- 
wą lub prawno - administracyjną winni 
skierować podania z dokumentami (w odpi- 
sach) do Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Wilnie, Wielka 66. 

Dyrekcja Lasów.. 

ЧНООПООСТЕНЩООЩНОЬ солстоса МОГЕ КМНсыхи ‹ ЗООМОООСКАА ОСА 

ži 
OGŁOSZENIE. 

R Wileńskiej Izby Skarbowej w 
Wilnie Ch. Smajkiewicz na zasadzie art. 
1927 i 1030 U. P. C. tudzież par. 33 Instruk- 
cji o przymusowem sciąganiu podatków i 
opłat z dnia 17. V. 1926 roku (Dz. Urz. Min. 
Skarbu Nr 15) podaje do wiadomości publi- 
cznej iż w dniu 26 kwietnia 1929 roku o go- 
dzinie 10 rano w Sali Licytacyjnej Izby Skar 
bowej ul. Wielka 66 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej ruchomości, w. drugim 
terminie, składającej się z towarów kolon- 
jalnych należących do b. firmy Dragor a o- 
szacowanych na sumę 890 zł. na pokrycie 
zaległości podatkowych. 

Ch. Smajkiewicz. 

TEO VIII 

FILC BITUMOWY „Kryzolit*, różnej 
„grubości, do krycia dąchów betono- 
wych, tarasów, balkonów, sklepień, 
dachów deskowych, izolacji poziomej, 
fundamentów, izolacji pod podłogi. 

KLEJ BITUMOWY płynny i stały. 

„GUDRONIT“ Nr. 1 izolacyjny do za- 
bezpieczenia od wilgoci ścian piono- 

wych, fundamentów, tuneli i t. p» 

„GUDRONIT* Nr. 2 B do 
powierzchni zewnętrznych. 

„GUDRONIT Nr. 3 do  niszczenia 
_ grzyba drzewnego i t. p. 

oraz inne wyroby fabryki 

„GUDRONIT* Wł. CISZEWSKIEGO, 
egz. od 1875 r. B 

dostarcza 

0-4. W. Busz, A. Jankowski i 5- 
+ 

la 
Wileńska Nr. 23, tel. 432. 

S A] 

izolacji 

si 
Z iPersji „powróciwszy 

przeprowadziłem ursa dywanów 
oryginalnych perskich oraz smyrneń- 
skich, w których wzięło udział w 
Wilnie 249 pań i panów. Zamknięcie 
nastąpiło 23 marca 1929 r.lecz na o- 
gólne żądanie pań, które bądźto przez 
mrozy, bądźto święta i przepełnienie 
Kursów wziąć udziału nie mogły, 
powróciłem do Wilna w celu prze- 
prowadzenia jeszcze jednego Kursu 
na które zostaną przyjęci panie 
panowie. By dać możność każdemu 
wzięcia udziału w tak szłąchetnych 
i pięknych pracach, których w Polsce 
przemysł stwarzamy, całość kursu 
pośpiesznego po 4 godziny dziennie 
trwający tydzień tylko 10 zł. Wpisy 
oraz informacje włącznie tylko do 
25 b. m. Zaznaczam że bezzwłocznie 
i bezpowrotnie dnia 2 maja wy- 
jeżdżam do Małopolski w celu prze- 
prowadzenią dalszych Kursów. Wpisy 
Oraz informacje włącznie tylko do 
24 b. m. Lotne Kursa dywanów Ka* 
rola Litwinowicza Wilno, Wielka 56 

—lu 
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Arcydzieło, którego oczekuje Wilno! Triamfalny przebój go Renciacia w dziedzinie polsk. iNoEoo 
ramat filmowy pjg głośnej powieści Gabrieli ZAPOLSKIEJ. 

„Policmajster Tagiejew Fenomenalna obsadą. W roli tytułowej: Mistrz Bogusław Sambor- 
ki. W rol. głównych: Marja Bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, Jerzy Marr, Eug. Bodo, Lili Romska i inni. 
Niezwykły temat, świetna gra, fascynująca treść. Nad program: Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS | 
POLONJA* i „MISS_ JUDEA*., Uprasza sie Sz. Publiczność o przyb. na pocz. Seansėw o gocz. 4, 6, 8 i 10.15, ' 

Nareszcie dzis dawno. oczekiwany 

przebojowy film p. ta „BŁEKITNE NOCE | 
Opowieść miłosna, porywająca głębokością swego uczucia, potężną prawdą życiową i niezwykłem pięknem. 
W. rolach głównych: kusząca IMOGENA ROBERTSON porywający NORMAN KERRY wytworni LEWIS 
STONE. Powyższe arcydzieło to koncert gry stojącej na wyżynach prawdziwego artyzmu. Aby dać możność 
wszystkim obejrzenia filmu, ceny miejsc nie podwyższone. Uprasza się Sz. Publiczność, aby Uniknąć natłoku 
O przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem seansów. Poczatek O g. 4 6, 8 i 1023. Orkiestra pow ększona. 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA“ 
Mickiewicza 22.   
  

Po raz pierwszy w Wilnie! PAT iPATACHON w AMERYCE! Pierwszy amerykański film naszych ulubieńców p. 

Paf i Patachon w obliczu śmierci "oaza CapiiNą eh rety 
UWAGA! Po raz pierwszy Pat i Patachon wykonują rolę Harry'ego Peela i Albertyniego. Film niebywałych 

Kino „piecadjliy ” 

  

  

„WIELKA 42. atrakcyj i wesołych przygód. 

KINO Dziśl Film, który poruszył cały świat! B 
Wanda” | Naiwieksza kreacja IWANA MOZŽUCHINA „AB UTART : GARA* 

32m: potężny dramat w 12 akt. W rolach głównych: KARMEN BONI i IWAN MOZŻUCHIN. Bez przechwały 
Wielka 30. największy szlagier sezonu 1929 r. 
  

  

PA LEO mia „PRZEZNACZEŃRIE 55 0 
ciowy w 12 aktach, osnuty na tle prawdziwego zdarzenia. W rolach głównych: Nasza Wilnianka Cud-dzieck 
— MUSIA DAJCHES i BIANKA DODO. Początek o godz. l-ej. Pare oi 

A Kino „Eden“ 
ul. Wielka 36. 

  

  

  

  

    

RSKRRUREZKNKASANAGERA OREW A RZEWKA owocowe 
8 į i (iabtonki odm. zi- dla sprzedaży dolarówek 
a K. D browska. 8 mowe), zdrowe nie Lastępcy i premjówek na raty znaj- @ a s wzi PE IE dą pe intratne zajęcie. Warunki 

i o sprzedania w do- JĄ bardzo korzystne zaró dl - : Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, z wolnej ilości. S. Wilpi- ją stępców jc i ROCH: Zdolai i i 
= Przedstawicielstwo najlepszych i najwię- № szewski; Szwarcowy 1, gg soliani zastępcy mają. zapewniony 
в kszych fabryk fortepianów i pianin w Polsce 5 (Wielka 15) Sklep dochód około 2.000 zł. miesięcznie. E 
B i zagranicą: Arnold Fibiger, A. Drygas, B. Sommerield, B Rolaiczy. -I g Małopolska Kasa Kredytowa, Lwów, 
a Pleyel—Paris etc. = B Maleckiego 2. |-8z91 

a Sprzedaż i wynajęcie, 8 | Kam enice | — : 
ARKROZBOGENAGOWZNWAZUZNZUBAWAKNKNADEŁKUMUM | DOCHODOWĄ w Przyjmię Umeblowanych 
a —— | centrum o 12 mie- czterech / chiopców 1 dużego ib 2 z: | 

. . szkaniach sprze- |uczciwych rodziców szych z wiadókć | 
K artofle - sadzeniaki damy natychmiast |od lat 15 do praktyki poszukuję w śród-- 

< : | nę o A Ee OE i szkół mieściu. Oferty tylko 
» | kowca. arunki Na pjsmi oryg. produkcji MODROWA Liel_9708,)'__—6 s miejscu. Rekahcseki piśmienne, pod adre 

„PROFESOR. GISEWIUS - INDUSTRIE" 
najlepsza odmiana jadalna o żółtym miąższu, średnio Sprzedaję się 

Krakowski Zakład 
Ogrodniczy. _ z 

m. 15, da W. S 
- — 
f MIESZKANIE 
  

  

słoma żytnia u p. 5 | 
wczesna, w workach „po 50 kg, zaplombowanych z H Pimonowa w  folw. K k f 3 pokojowe, kuch- | 

certyfikatami. Nowy - Dwór (grani- Ore tOrd | nia, wygody, przy | 
ROR = ROA Zwierzyń: z* kwalifikacjami na | Ją, ichi je 

cem). cenie i wa- jędnomiesięczn „+ Zamienię na 5 po- 3 
W % zdrowe, г ei ęczne za 

„WOLTMANY K aina kai runkach sprzedaży stępstwo poszukuje | KOIOY W centrum. || 

Wileński Społdzielczy Syndykat Rolniczy 
Wilno, Zawalna 9, tel. 323, 

  

POLECA 

  

proszę zwracać się: 
1) do Zarządu p. Pi- 
monowa, Mickiewiczą 
22 m. 1, telef. 915. 
2) Olejarnia p. Jerze- 

  

się. Wiadomość w 
adm. „Słowa*. 

MŁODĄ 

Dopłacę.  Wiado- 
į most: Dom H.-K. 
i „Zachęta” Mickie- 
wicza I, tel. 9 05. ; 

  

Rossa energiczna panienka Z gomanuwam 

  
  

= om bai! | zokodczana | Šaka e . 
= 

В S : MWAEWAWE , DOKTOR pr @. ЮВЫРЗОН " па = iarczaj |. posgukuje żak a AE Hawryłkiewiczowa O moczo- |. WIIBNKIN 1 $4 jposady w tym za- s 4 rne, A LEKARZE Ę 
BAWATĘA 

przyjmuje od 11—12 
i od 5-6. Choroby 
skórne, leczenie wło- 

— wode mizerne SÓW, OpErACje kosme- 
DOKTOR 

P.ZELDÓWICZ 
chor. weneryczne, 
zyłiiis, , narządów 
moczowych. od 9 
—1, od 5—8 wiecz. 

Kobieta-Lekarz 

tyczne i kosmetyka 
lekarska. Wilno, Wi- 
leńska 33 m. 1. 

i 0W.Z.P. 77. 
T 

Dr. POPILSKI 
choroby skórne i we- 
пегу! 

  

czne. yi 
od godz. 10 do li od Di, Zeldowiczowa 

KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW, 
sd 12-21 Od 46, 
ul. itickiewicza 24, 

tel. 277. 

W. Zdr. Ne. IŻ 
DOKTÓR 

BLUMOGICZ 
Choroby. weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
Od 9 — 113 — 6. 
(Telef. 921). — Dr Hanusowicz 

mm Ordynator - Szpitala 
Sawicz, choroby skór= 
ne, weneryczne, 
dziny przyjęć 5—7 pp. 
Zamkowa .7—1- Le- 

5—7 p.p. W.Pohiilan- 
ka 2, róg Zawalnej 
8ŁIS W. 

  

  

Doktór.Medycyny 
A. BYMBLER 

zboroby skórne, we- 
neryczne moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pia, słońce górskie, 

, diatermja, | Soliux. 
Mickiewicza 12, ró; 
Tatarskiej 9—2 i 5—. 

; W.Z.P 43. 
  

    

„DOKTOR || 
b. BIASBBRE 

ale skórne” Wile czenie światłem: Sol- 
. lux, lampa Bacha 

Koza M sia (sztuczne słońce gór- 
od 8 do 1 iod4 do8, Skieji elektrycznością 

(diatermja). 

    

08IS— 

się, że państwo się znają. Ciocio Zu- powodzi ludzi. Doprawdy, to szczęśli- 
zanno, oto pan Norscott. 

Starsza dama uśmiechnęła się do 
mnie słodko. Podałem jej ramię i razem 
weszliśmy do salonu. 

W wielkiej sali poruszały się gwał- 
townie pary, tańczącej pod dźwięki ja 
bandu, młodzieży. Ogłuszony i olšnio- 
ny, zatrzymałem się chwilę przy 
drzwiach. „Ciocia Zuzanna” uszczęśli- 
wiła mnie powtórnym uśmiechem i zni- 
kła w tłumie. 

Poczułem nagłe, że ktoś za mną cze 
ka, kiedy oswobodzę przejście. Coiną- 
łem się w bok i obejrzałem się. Serce 
zaczęło bić tak gwałtownie, że oma- 
ło co nie upadłem. Wprost przed so- 
bą ujrzałem, opartą na ramieniu jakie- 
goś starca — Marję Solano. 

Rodzdział X. Marja Solano. 

Spotkanie to tak mnie ucieszyła że 
niby człowiek pozbawiony rozumu za- 
pragnąłem rzucić się ku niej i odnowić 
znajomość, ale w twarzy dziewczyny 
dostrzegłem coś takiego, co mnie za- 
trzymało. 4 

Marja zbladła śmiertelnie, a ręka jej 
oparta na czarnym rękawie fraka drgnę 
ła. Przez chwilę oczy nasze spotkały 
się: wyczytałem w nich przestrach i 
(co mnie się wówczas wydało dziw- 
nem) jakby ulgę. 

O deszli oboje i w tej chwili ktoś 
za memi plecami wymówił moje imię. 

Odwróciłem się i znalażłem się 
twarz w twarz z lordem Lammersfildem 
młodym ministrem, z którym rozmawia 
łem poprzedniego dnia na ulicy. 

— Ach,Norscotc. ie, — rzekł uprzej 
mie, potrącając moją dłoń, —zaczęłem 
się już niepokoić, że pan nie przyjed- 
dzie. Ale tr udno się tu znaleźć w tej 

„wy traf, żeśmy się spotkali. 
Odpowiedziałem mu z równą uprzej 

mością. Ujął mnie pod rękę i mówił: 
— Chodźmy do palarni. Wspania- 

łe są tutaj cygara. W sali jest za hała-* › 
śliwie i za pełno. Muszę się z panem 
rozmówić. Jeśli pan zechce użyczyć mi 
kilka minut rozmowy będę bardzo z0- 
bowiązany: OK 

— Z przyjemnością, — odrzekłem, 
wychodząc za nim z sali. 

Palarnia znajdowała się na drugim 
końcu galerji w której wisiały portre- 
ty przodków Sangatta. Byliśmy tam 
zupełnie sami. \ 

Interesowała mnie bardzo, o czem 
mógł tak pragnąć mówić ze mną pan 
minister. 

Czyżby Norscott brał udział w poli- 
tyce? — myślałem. — W takim razie 
muszę się mieć na baczności, aby nie 
zdradzić swej nieumiejętności. 

Lord L'ammersfild uspokoił mnie od- 
razu, ale słowa jego zdziwiły mnie nie- 
zmiernie. 

go” 

płciowe i sk M, 
Wileńska 7, tel. 1067. 
= LLIS 

Spółka z ogr. odp. 
ilno, ul. Tatarska 

20, dom własny. 
"4 Istnieje od 1843 r. 

Fabryka i . skład 

A HAUSZERKI 5 В ь 
W==== 

Akaszerka Smialowska 

jadalnie, sypialnie, 
salony, gabinety, 

oraz Gabinet Kosme- 
tyczny usuwa zmar- 
szczki, „piegi, wągry, 
łupież, brodawki, ku-. g 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. szmouchumszzmum 

Augavas 3 POSADYĘ 

łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 
@   

UPRO | SPRZEDA Wwarszawianka, pj 22250 : 
- wcozznei mt | LOKALE 8 wychowawczyni 

uczycielka poszukuje WAWAWAW ice: posesję 
KUPI Ę Gibai z calodzidkną 

powóz parokonny na opieką. Posiada do- 
gumach, ‚ м dobrym skonałe świadęctwa, 
Stanie, zgłaszać się:francuski i metodę 
'B. H. K. „Rolkomis*, Frebla. Przygotowuje 
Gdańska 6. —0do gimnazjum, wy- 
p „ jedzie na wieś. Adres: 

Kamienicę 
1 
Benedyktyńska Nr 2, 
m. 10. ё — 

dochodową sprze- | == 

gad bardzo oda Poszukuję posady 
(odnie przy gotów= : 

Iš 7.000 dolarów | GOSpodyni 

wkrótce uda mi się. wypłacić swój 

D. H.-K. „Zachęta” |do samotnej. pani lub 
-Mickiewicza 1; | pana. Ad: 
„tel. 9-05. —0 Eolas ь 

* dług. Ale uprzedzam pana szczerze: je- 
śli pech w grze będzie mnie nadal 
prześladować, to nawet. sprzedaż Cra- 
neville nie dużo tu pomoże! 

W miarę jego słów, opanowywa- 
łem sytuację, widocznie Norscott po- 
życzył ministrowi wielką sumę, bardzo 
wielką, sądząc z tonu, jakim o niej mó- 
wit Lammerstild; a gdy nadszedł termin 

wypłaty biedak nie miał znów pieniędzy 
Jakie miał zamiary w tym względzie 

Norscott nie wiedziałem, ale postano- 
wiłem skorzystać że szczęśliwego zbie 
gu okoliczności i spełnić czyn dobro- 
czynny, względem człowieka, który 
mógł mi z czasem być bardzo pożyte- 
cznym. : 

Niema nic przyjemniejszego, jak 
spełnianie dobrego uczynku cudzym ko 
sztem, odrzekłem więc tonem dobradu- 
sznym: ‚ 

— Pan zna przysłowie: „Co nagle, 
to po djable*, uważam że ta sentencja 
wyraża dosadnie to, co ja myślę. 

— Gdyby pan zgodził się na odło- 

wodzie, ul. Św. Anny 
13—7- . 

| LETNISKA Ą 
WOZRNEFEKA A GRERKGGKEA R GOSC 

W odległości 3 ch 
wiorst od Wilna 

wydaie się dom 10-cio 
pokojowy z 2-ma 
kuchniami, na letnisko 
lub pensjonat, oraz 2 
pokoje z kuchnią w 

GS w zło: W 
tech lub dola- 

rach, względnie 
rublach zł., ulo- 
kujemy w każdej 
sumie najpewniej 

zabezpieczając. 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152.. £ŁSI Z 

LIT 

W dolarach 

  

2 gim domu. Komu- 
nikacja z Wilna auto- 
busem lub koleją. 
Sosnowy las, rzeka. 
Dowiedzieć się: ul. 
Zygmuntowska 4-5, 
od g. 11 12 i od 
g. 4—6-ej. 

i złotych 
gotowiznę na do- 
bre _ oprocento- 
wanie przyjmuj 
D HK. Pachęta” 
Mickiewicza й 
tel. 9-05. IL91—1 

Fachowa i szybko 
PISZEMY 

NA MASZYNACH 
Wil. Biuro Komi” 
sowo - Handlowe», 

ickiewicza Zi, 
| $el, 152 6ŁSL Z | 

Jia kotów | 
przyjmujemy zgło- 

"| szenia na sprze” 
„daž nieruchomošci 
Wil. Biuro Komi- 
sowo = Handlowe; 
Mickiewicz 21; 

i tel. 152. SLSI 0 

—© 

    

Pokoju 
& utrzymaniem, ła- 
zienką, elektrycz- 
nością w okolicach 
W. Pohulanki, Sło- 
wąckiego poszukuję. 
Wiadomość w. adm. 
„Stowa“. — 

  

2 pokoje 
oddzielne wejście, 
wanna. Wynajmę. Ka- 
sztanowa S m. 4 -0     

Bow 
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strząsając popiół z cygara, gotów 3 
jestem uważać te wyścigowce za za- . 
staw. Zaryzykuję, stawiając na nie* 

Lord Lammersfild przyjął moje sło- 
wa z twarzą niewzruszoną. 

— Byłoby śmiesznem mówić teraz, | 
że jestem panu niezmiernie wdzięczny, 
-— rzekł chłodno, a potem dodał. — 
Szczerze mówiąc, nie liczyłem na to, 
że pan. się zgodzi. W ostatnim liście 
swym, pisał pan... 

—O, przerwałem mu przeklinając w 
duchu Norscotta, — niech pan zapom- 
ni o tym liście. Zmieniłem zdanie. 

Lammersfild kiwnął głową. 
— Jak pan uważa. W każdym razie 

ratuje mnie pan. Gdybym mógł panu się 
w czemś przydać, chętnie będę służył. 
Stanowisko ministra spraw wewnętrz-. 
nych jest bardzo przykre i nudne, ale 
dobrą jego stroną jest możliwość oka- 
zywania usług przyjaciołom. w 

Uśntiechnąłem się. Szczery cynizm“ 
ministra ubawił mnie. Byłem ciekawy, 
czegoby zażądał na mojem miejscu Nor 
scott. Ale ja byłem pewny, że mi się 

    

— Zle stoją sprawy, drogi panie! żenie terminu wypłaty, uratowałby ten przyjaciel przyda i postanowiłem 
— rzekł, zapalając nerwowo cygaro.— mnie ad katastrofy, — mówił szczerze nie śpieszyć z wykorzystaniem jego 
Nie mam pieniędzy i nie mogę zapła- minister. — Mam z ministerstwa pięć wdzięczności. 
cić długu, który mam u pana. 

Że w tej chwili nie wyrwało mi się 
pytanie: „Jakiego długu”. nie zawdzię- 
czam tego swemu sprytowi, tylko о- 
piece losu. Na szczęście Lammersfild 
nie patrzał na mnie i nie widział wy- 
razu mej twarzy. th 

= Jednem słowem — ciągnął dalej 
minister—jestem w pańskich rękach. 
Jeśli zechce pan przycisnąć mnie do 
ściany, sprzedam majątek i usun.ę się 
z polityki. Angielska opinja społeczna 
przebacza wszystko, oprócz ruiny. Źró- 
dłem nieszczęść moich, jak pan wie, 
jest nieszczęśliwa gra na totalizatorze. 
Gdyby pan zechciał zaczekać, może 

tysięcy funtów rocznie i to jest jedyny 
obecnie mój majątek. Gdybym mógł 
rok zaczekać, interesa moje poprawiły 
by się zapewne. 

— Na wiosnę mam otrzymać dużą 
sumę od towarzystwa ubezpieczeń, a 
do lata dorosną dwa śliczne ogiery 
wyścigowe. Maurycy duże nadzieje po- 
kłada na nich! Tak, tak, za rok nape- 
wno. sytuacja moja sie poprawi! 

Roześmiałem się. Gdyby ktoś z wy 
borców słyszał swego leadera, jakże- 
by się czuł rozczarowanym! Czy wszy, 
scy ministrowie angielscy tak mili i 
szczerzy, jak on?* — pomyślałem. 

— Doskonale, — odrzekłem, 

Drukarnia „W —«wnie ro Wiłeńskie'' Kwaszelna 23. 

Zgasiłem cygaro i wstałem z miej- 
sca. 

— - Dziękuję bardzo, narazie nie bę 
dę pana ministra fatygował. Ale będę 
pamiętał o łaskawej propozycji. Być 
może, że mnie zaaresztują, naprzykład 
za nieprzepisową jazdę samochodem... 

Lammersfild roześmiał-się: 
— Proszę się nie obawiać! Wyra- 

tuję pana wówczas. A teraz, — dodał 
biorąc mnie pod rękę, — chodźmy do ; 
sali. Muszę przedstawić kilku dostojni-* 
kom młodzieńców, prptegowanych 
mojej żony. Chociaż nie podzielam jej 
gustów, muszę dotrzymać obietnicy! 

+


