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Legitymacja 
| Może będę oskarżony 0 nieuctwo 

literackie, ale doprawdy nie mogę so- 
, bie przypomnieć nazwiska literata i tilo 

zofawynalazcy, który napisał całą 

książkę z krótkich, kilkuwierszowych 

koncepcyj powieściowych. Cały :tom, 

króciutko zredagowanych gotowych fa 

Buł do, powieści! Było ich tam kilka 
tysięcy. Człowiek, który to napisał miał 

w swoim kierunku prawdziwie genjal 

ne zdolności. Gdy wymawiam wyraz 

„Polska', to nie przedstawia się mi 

tem wyraz jako zbiór pól i lasów, gór 

i jezior, ale jako podobny do wyżej opi 

sanego zbiór „tematów* reform, no” 

wych instytucyj, przerabiań naszego ży 

cia publicznego, jako setki i tysiące 

1 ptac, które wykonać musi państwo 

* polskie, aby znaleźć drogę do siły. . 
Tematy te są większe i mniejsze, 

ale właściwie niema tematów małych. 

Bo, czy to będzie wielki program w 

zakresie polityki narodowościowej, 

której, jak wiadomo, Polska nie ma, 

czy wielki program w dziedzinie pra- 

wosławia, czy nowy rozdział а@иии 

stracyjny na województwa, czy kumu- 
lacja naszych zakładów ubezpieczenio- 

wych w jedno, aby w ten sposób stwo” 

rzyć system asekuracyj społecznych 

rozumnie kierowany przez państwo, 

czy konieczność zmian w polityce za- 

granicznej, czy problem litewski, czy 

piekąca rana naszych stosunków w 

dziedzinie szkolnictwa średniego, czy 
hyperprodukcja inteligencji, czy znale: 

"zienie terenów emigracyjnych dla Por 

ski, koniecznych ze względu na prze” 

ludnienie rolne, czy zbudowanie bez- 
konkurencyjnie wielkiej floty powietrz 

nej, czy setki i tysiące innych rzeczy 

domagających się w Polsce załatwie- 

_ mia — to w tej gęstwinie trudno jest 

znaleźć rzeczy małe. Wszystko jest 

wielkie, wszystko jest ważne. 

Projektowanie reform należy do 

ustawodawstwa. ; 

Obserwowalem przez dwa lata Sejm 

w najlepszych dla obserwacji wa” 

runkach. Byłem tak blisko, że wszyst” 

ko widzieć mogłem, a nie pełniąc žad- 

nej kierowniczej roli, nie wpadałem 

w  niebezpieczeństwa krótkowidztwa 

czy jednostronności. I właśnie nie wi- 

działem, aby teren sejmowy  pulsował 

jakiemikolwiek „ideami*. Sejm skarży 

się, że był odsunięty od kierownictwa 

krajem. Ale właśnie tak jest, že odsu- 
nięcie od rządów łączy się zawsze z 

podnieceniem pomysłowości, podnie- 

ceniem teoretycznej pracy politycznej. 

Ludzie, którzy stoją u rządów, stoją 

twarz w twarz z rzeczywistością, są 

obarczeni kłopotami dnia powszednie- 

go. Płodozmian dwupartyjny angielski 

ECHA STOLICY 

WARSZAWA. 9.IV. Pat. Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
rano na andjencji wojewodę  lubel- 
skiego p. Remiszewskiego. W. godzi: 
nach popoludniowych—prezesa Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego gen. 
Góreckiego. 

Dzień P. Premjera Sławka 

WARSZAWA. (9.IV. Pan prezes 
Rady Ministrów Sławek przyjął dziś 
przed południem prezydenta m. War- 
szawy inż. Słomińskiego i prezesa 
Rady Miejskiej Jaworowskiego, zko- 
lei prof. Mazurkiewicza, a następnie 
prezesa Ligi Obrony Powietrznej 
Państwa inż. Eberhardta. 

O godz. 12 p. premjer przyjął 
ministra wyznań religijnych i ošwie- 
cenia publicznego p. Czerwińskiego, 
a następnie ministra komunikacji p. 
inż. Kuehna, zaś popołudniu Kierow- 
nika Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
p. inż. Kwiatkowskiego. 

P. Prezydent Mościeki 
objął protektorat nad wystawą 

sztuki austrjackiej 
WARSZAWA. 9.V. Pat. Pan Pre- 

zydent Rzeczypospolitej podczas 
audjencji, jakiej udzielił wczoraj mi- 
nistrowi pełnomocnemu i posłowi 
nadzwyczajnemu Austrji p. Postowi, 
zgodził się objąć protektorat nad wy- 
stawą sztuki  austrjackiej, której 
otwarcie nastąpi w Warszawie w dniu 
10 maja r. b. 

To znaczy rozumieć własny inferes 

WIARSZAWA. . 4. (PAT). Zarząd eme 

rytalnej Kasy dla robotników kolei państwo 
wych w: b. zaborze pruskim postanowił, na 
skutek inicjatywy p. ministra komunikacji 

Kuehna, przeznaczyć 1.800 tys. zł. na budo- 

wę mowoczesnego domu wypoczynkowego 
w Gdyni dla swoich członków. Dom ten je- 
szcze w roku bieżącym, kosztem miljona zł. 
będzie wzniesiony pod dach tak, że już w 
przyszłym sezonie urlopowym członkowie 
kasy emerytalnej dla robotników kolejowych 
b. zaboru priiskiego będą mogli spędzić swój 
urlop wraz z rodzinami nad polskiem mo- 
rzem. 3 

Przedstawiciele episkopatu pol- 
skiego 

na kongres eucharystyczny 
w Kartaginie 

Jak się dowiadujemy z kół katolickich 
na międzynarodowy kongres eucharystyczny 
w Kartaginie wyjeżdżają z Polski z pośród 
episkopatu kardynał prymas Hlond z Po- 
znania, ks. biskup Przeździecki z Siedlec, 
ks. biskup Okoniewski z Chełmna, ks. bi- 
skup Łukomski z Łomży. Z Warszawy udał 
się ks. prałat Fajęcki, radca kurji metropo- 
litalnej, w towarzystwie ks. prałata Rad- 
kowskiego. 

Turniej szachowy 
o mistrzostwo Warszawy 

WARSZAWA, 9--IV. PAT. Wczoraj wie- 
czorem, w lokalu warszawskiego T-wa gry 
szachowej rozpoczął się doroczny turniej 
szachowy 0 mistrzostwo Warszawy im. $. 

śni p. Józefa Żabinskiego, pierwszego prezesa 
press BoA 4 Pe, ‚ ši Polskiego Związku Szachowego. W turnie- 
gdy jedna  partja «rządziła, inna ju wyznaczonych zostało 6 nagród po- 
partja  teoretyzowała i  inicjowała. Aa NA Mena Pecinias e 
3 pa S 3 wyci - 
Ostatnie wystąpienie 2 partji kon” muje tytuł mistrza Warszawy na: „rok 1930. 
serwatywnej angielskiej dwóch kon- W pierwszej rundzie turnieju wyniki były 
cernów prasowych na tle programów 

w. polityce imperjalnej dowodzi jak da” 

lece na tej ziemi trzeżwości i realizmu, 

realnie i poważnie traktuje się progra” 

my. Partje sejmowe, od rządów odsu” 

nięte, chociażby dla zwalczania tych 

rządów — mogłyby iść w kierunku teo- 

retycznego opracowywania programów 
politycznych, państwowych. Przecież w 

nie jest tak uboga nasza myśl politycz 

na. Przecież, prócz owega godnego 

„znachora wiejskiego programu zwalcza 

'$nia przeludnienia rolnego zapomocą 

głupkowatej „reformy rolnej" — par- 

tje sejmowe nie wniosły z sobą do ży- 
cia polskiego żadnego ideowego posa” 

gu. : 
Ale oto minęły dwa lata polskiego 

sejmowania. Walczono z rządem, ale 

stale zapomocą tych samych jałowych 

formułek, lub okrzyków, tworzonych 
pod kątem fonetyki roznosicieli gazet. 

Myśl polityczna, przepracowanie pro: 

gramu, ta rzecz nie była podnoszona 
nigdy, a jeśli czasami ktoś z takiemi 
rzeczami wyskakiwał, bo był uważany, 

albo za „studenta“, ktėrego na rynku 

politycznym nie należy brać poważnie, 
albo przeciwnie, za „senatora“, to jest 

* partyjnego emeryta, napompowanego 
irazeologją i starającego się w jakiś 
sposób ją z siebie wypuścić, — ale nie 

następujące: Makarczyk wygrał z Gloce- 
rem, Łowicki przegrał z Biassem, Jagielski 
przegrał z Fryómanem. Partją Na;dorf— 
Alfa zakończyła się na remis. Partje Czer- 
niak į Feinmesser i  Walenty— Dobrzański 
zostały przerwane. Następna runda turnie- 
ju odbędzie sięw piątek. 

TEN TSS TABKALLA ST AENETIS X 

nadającego się do praktycznego życia 

politycznego. A to praktyczne życie po 

lityczne? — O! to tak rozumne zarzu- 

ty jak dekret prasowy, Biarritz, osiem 
miljonów, Czechowicz. 

Rehabilitacja, reinwalidacja parla- 

mentaryzmu polskiego. Ależ ona od te- 

go parlamentu zależy. Niech on 

pobędzie trochę w politycznej klasie 

wstępnej. Niech się nauczy myśleć po” 

litycznie. 
Panowie obrońcy parlamentaryzmu _ 

polskiego! Wiem, że nie odpowiecie mi 

na ten artykuł. Wiem, że pominiecie go 

pogardliwem milczeniem. Oczywiście 

zasługuje na to! Poza parawanami, któ 

remi osłaniacie działalnośc swoich 

partyj jest pustka. Żądacie władzy — 

nie, nawet jej nie żądacie. Łajecie i wy” 
myślacie na obecną władzę w imię nicze 
go. W tak dużym kraju jak Polska nie 

może popłacać bezmyślność  politycz- 
na. Wylegitymujcie się przed społe- 
czeństwem z myśli politycznej. Chor 

ciażby dla zwalczania rządu. Chociaż- 
by...! Cat. . 

BARAROWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 

WIENIEC — tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — aklep . 
LIDA — m. Suwalska 13, $. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ni. Zamkowa, W. Wiodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ —- Dworzec Koiejowy — K. Smarzyński. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIESWIEŻ — uł. Katuszówa, Księgarnia Jążwińskiego, 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarma + olska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12 
STOLPCE -- Ksi T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8. N. Tarasiejski 

WILE POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. , 

Opłata 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra= 
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pocztowa uiszczonaj ryczałtem. nadenlane milimetr 50 gr. Kronika reki 

Albert Kolesis Prezydentem Łofoy 
RYGA, 9. IV. PAT. Dziś we środę 9 b. m. o godz. 19. 10 

Prezydentem republiki łotewskiej obrany został Albert Kwilesis, 
kandydat zjednoczenia włościańskiego (prawica). Głosowało 91 
posłów, 55 głosów padło za kandydaturą Kwiesisa — 36 
przeciw. A в 

Zyciorys nowego Prezydentą 
RYGA, [9—IV. PAT. Nowocbrany prezydent Łotwy Albert Kwie- 

sis urodził się 23 grudnią 1881 roku w Kalnmujży „w obecnej gminie Kerwete. Szkołę 
średnią ukończył w Mitawie w 1902 roku, poczem wstąpił, na wydział prawny w 
Torpacie. Dyplom otrzymał w 1907 roku. W czasie jstudjów należał do korporacji 
Lettonia: fo skończeniu nauki uniwersyteckiej wrócił do Mitawy i tam do 1915 roku 
zajmował się adwokaturą. W Mitawie p. Albert Kwiesis brał bard o,żywy udział w 
życiu społecznem i pracował w towarzystwie łotewskiem. W czasie ewakuacji w 1915 
roku wyjechał do Estonji. W 1917 roku, gdy utworzona została kurlandzka rada 
rolna, Kwiesis został wybrany do jej komitetu wykonawczego i był prezesem sekcji . 
prawniczej. W tym samym roku został zorganizowany łotewski związek włościański, 
do którego również należał Kwiesis. W 1918 roku powrócił do Mitawy i zajął się 
ponownie adwokaturą. Od roku 1919 pracuję w sądzie okręgowym, a później w try- 
bunale. W 19:0 roku zostaje powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych 
i piastuje ten urząd do stycznia 1923 roku, poczem powraca do sądownictwa i w 
ostatnich czasach zostaje wybrany ną stanowisko prezesa trybunału. W 1929 roku 
stoi na czele wycieczki parlamentarnej do Polski, która wzięła udział w uroczysto- 
ściach 3 maja w Warszawie. P. Albert Kwiesis otrzymał krzyż komandorski orderu 
Polonia Restituta. 

REAAOZYDZYCE RAE 

Francjaazbrojenia morskie 
LONDYN. 9.1V. Pat. Korespondent agencji Havasa donosi: Dziś rano 

min. Dumesnil i pierwszy lord admiralicji iAleksander odbyli długą dysku- 
sję w sprawie potrzeb Anglji i Włocn w dziedzinie floty. 

Nie ulega wątpliwości, że flota francuska musi odpowiadać wyższemu 
wymaganiu obrony narodowej, niż włoska. Chodzi bowiem w tym wypad- 
ku nie tylko o morze Śródziemne, lecz o wszystkie kolonje francuskie. 
Wobec tego delegacja irancuska nie może przyjąć zasady parytetu i do- 
maga się bezwarunkowo utrzymania określonej urzędowo różnicy 240 tys. 
tonn, która jest konieczna ze względu na potrzeby Francji poza granicami 
morza Śródziemnego. Jeżeli zasada ta zostanie przyjęta, Francja byłaby 
gotowa zawrzeć z Włochami układ w sprawie budowy okrętów na prze- 
ciąg lat pięciu. į 

Ważne narady szefów Banku Reparacyjnego 
Bank otwarty będzie 1 maja 

BERLIN, 9. IV. Pat. Donoszą z Paryża: W wyniku rozmów prowa- 
dzonych między bankierem amerykańskim Lamontem a gubernatorem Ban- 
ku Francuskiego Moreau, przyszłym prezesem Banku dla Wypłat Między: 
narodowych Maxem Garrache oraz przyszłyr: dyrektorem tegoż banku 
Quesney'em pożyczka międzynarodowa w wysokości 300 „miljonów dola- 
rów oddana będzie do subskrypcji. 

Między 29 a 30 kwietnia państwa. biorące udział w tworzenia Banku 
dla Wypłat Międzynarodowych, wezwane zostaną do płacenia przypadają- 
cych na nie udziałów na rzecz kapitału zakładowego. : 

Otwarcie Banku dia Wypłat Międzynarodowych nastąpi na uroczy: 
stem posiedzeniu dyrektorów banku, ,zapowiedzianem na dzień 1 maja 
poczem banki krajów, zainteresowanych w emisji, zaproszone mają 
być na konierencję 

„Nierozerwalna łoczność Rzeszy z Ausfrją“ 
Wymiana depesz między kanclerzami Brueningiem 

i Schoberem 
WIEDEN. 9.IV. Pat, Z okazji zmiany rządu w Niemczech nastąpiła 

wymiana depesz pomiędzy kanclerzem ;Rzeszy Brueningiem i kanclerzem 
austrjackim Schoberem. Kanclerz Bruening zaznaczył imieniem nowego rzą- 
du Rzeszy, jak serdecznie i nierozerwalnie naród niemiecki czuje się złą. 
czony ze swymi braćmi w Austrji, W odpowiedzi na to kanclerz Schober 
przesłał szczere podziękowania ykanclerzowi Rzeszy za jego serdeczne 
pozdrowienia i za stwierdzenie nierozerwalnej łączności narodu niemieckie- 
go Rzeszy i Austrii. 

Sprawa podafku od piwa w Niemczech 
Komisja Reichstagu odrzuciła wniosek rządowy 
BERLIN, 9 IV. Pat. Komisja podatkowa Reichstagu odrzuciła dziś wnio- 

sek o podwyższenie podatku na piwo. 

Proces apelacyjny Ulifz a 
KATOWICE, 9 IV. Pat. Dziś rano w gmachu sądu grodzkiego w Katowicach 

rozpoczęła się apelacyjna rozprawa przeciwko Ottonowi Ulitzowi, kierownikowi Volks= 
bundu, oskarżonemu o udzielenie pomocy do ucieczki niejakiemu Wiktorowi Białusże 
uchylającemu się od służby wojskowej. Ulitz w pierwszej instancji został skazany na 
$ miesięcy więzienia. Oskarżenie opiera się na $ $ 89 15102 ustawy o powszechnej 
służbie wojskowej. Zainteresowanie procesem jest duże. Przy stole dziennikarskim 
znajduje się około 20 przedstawicieli pism krajowych i zagranicznych, przeważnie nie- 
mieckich. Ławy dta publizzności zapełnione. Wśród publiczności znajduje się sir. Cecil 
Malome, członek Labour Party w lzbie Gmin, który przybył do Katowic celem zba- 
dania stosunków mniejszościowych na Śląsku. Sir Cecil Małome znajduje się w to- 
warzystwie członków Volksbundu. Sąd przedstawił stan faktyczny sprawy, poczem od- 
czytano wyrok pierwszej instancji wraz z motywami. 

  

Przebieg pierwszego dnia rozprawy 
„ KATOWICE, 9 IV. Pat. Na dzisiejszej rozprawie przeciwko Ulitrowi w tutejszym 

sądzie apelacyjnym, po odczytaniu wyroku pierwszej instancji, jeden z członków try* 
bunału referował skargi apelacyjne, wniesione zarazem przez oskarżyciela publicznego, 
jak i przez oskarżonego. Przemawiał sam oskarżony, który oświadczył, że do winy 
się nie poczuwa i twierdził, że inkryminowanego mu poświadczenia dla Białuchy nie 
podpisywał. Po przemówieniu oskarżonego przewodniczący otworzył postępowanie 
dowodowe i przystąpił do przesłuchiwania świadków i rzeczcznawców. O godzinie 19 
min. 45 sąd przerwał rozprawą do dnia następnego godz. 10 rano. 
PATRZE AFERY 

Ulgi podatkowe dla kupiectwa 
WARSZAWA, 9.V. (Tel. własny „Słowa”). W dniu dzisiejszym mi- 

nister skarbu, Ignacy Matuszewski, przyjął b. posła na Sejm p. Wiślickie- 
go, który mu przedstawił dezyderaty kupiectwa. Minister Matuszewski wy: 
jaśnił p. Wiślickiemu, że wobec nieuchwalenia przez Seim w okresie bud- 
żetowym noweli do podatku obrotowego, ministerstwo skarbu same czyni 
kroki w kierunku ulg podatkowych dla kupiectwa. Wydane będzie polece- 
nie do lzb Skarbowych, aby w stosunku do; handlów hurtowych, niepro- 
wadzących ksiąg handlowych stosowano stawkę ulgową, to jest zamiast 
2 i pół proc. od obrotu pobierano 1 proc. "Prócz tego minister Matuszew- 
ski oświadczył, że zgadza się na ustanowienie „ryczalt6w dla drobnego ku- 
piectwa płacącego podatek obrotowy, zamiast dotychczasowych wymiarów 
tego podatku przez urzędy skarbowe, które często krzywdziły drobne ku: 
piectwo. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milinietrowy jednoszpaltowy > gros 
rekiamowa mimetr 60 gr. Wnnumerach świątecznych oraz. z prowincji о_ A 

£agraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowedowego 20 groszy. 

  

na sronie Zej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
o 25 proc. drożej. 

PAMIĘTNIKI GLEMEKCEAU 
JEDNOŚĆ NACZELNEGO DOWÓDZTWA. 

Pamiętnik Clemenceau omawia w 
dalszym ciągu sprawę naczelnego do” 
wództwa, która jak wiadomo, wywoła- 
ła rozmaite komplikacje z powodu о- 
pornego stanowiska Anglji. 

„We Francji już od samego począt 
ku wojny'* — stwierdza „Ojciec Zwy- 
cięstwa“ — ogół pokładał nadzieję try” 
umfu w jedności dowództwa, a gdy do 
świadczenie zarówno jak i rozumowa- 
nie zgodziły się z sobą pod tym wzglę- 
dem, pozostawało już tylko zagadnie- 
nie, w jaki sposób dojść do tego celu. 
Nie było — przynajmniej,o ile mi jest 
'wiadomem — ani cienia sporu co do 
zasady, ani co do osoby tego, któremu 
godność wodza naczelnego miała być 
powierzoną. Wymieniono tu jedno na” 
zwisko: Foch'a. Najważniejszem było, 
że okazał on: pierwszorzędne zdolności: 
w warunkach tak c.ężkich podczas gdy 
Mangin z gwałtownością swego charak 
teru dokonał cudów ofensywy. Obaj 
mieli tę poważną wadę, że nie mogli 
znieść nad sobą władzy cywilnej — ile 
kroć jej nie potrzebowali. 

Petain, który jest niemniej wielkim 
żołnierzem, ma swe dnie wspaniałe i 
swe dnie równowagi. Podczas niepowo 
dzeń widziałem w nim heroizm spokoju 
ducha; był zawsze panem siebie. Bar- 
dzo mu zarzucano pesymistyczne po” 
glądy jego sztabu. Prawdziwą przyczy 
mą tego było, jak mi się zdaje, że nie 
bał się nawet najgorszych możliwości 
patrzałna nie bez wysiłku w niezmąco 
nym niczem spokoju. Otoczenie zaś jego 
zbyt łatwo poddawało się złym wieś- 
ciom. Stąd paru sztabowych „łazików'* 
popisywało się wówczas  wnioskam i 
które nie pochodziły od samego wodza 
będącego zawsze wielkim żołnierzem. 

„Straszliwa ta wojna — powiada 
dalej Clemenceau — ukazała nam paru 
dobrych wodzów, a wielu z tych co 
mogą o tem sądzić powiedzą, że Foch 
był najbardziej skończonym z nich 
wszystkich. Proste umysły tłumu lubią 
osądzać człowieka jednem zdaniem i tę 
przybliżoną ocenę uważają za ostatecz- 
ną. Natura ludzka jest jednak zbyt zło 
żoną, zbyt rozmaitą, by można ją tak 
ogólnie ująć. Stąd nawet największa 
szczerość nie zawsze potrafi znaleźć 
właściwą formułę dla pewnej, w chwili 
obecnej czynnej energji. Czy generał 
Fich, nie będący zbyt skomplikowa - 

2 ZA KORDONÓW 
Tałszywy  Voldemaras 

Z Kowna donoszą o charakterystycz- 
nym wypadku: w. Marjampolu podczas roz- 
prawy sądowej w sądzie pokoju występo- 
wał pewien Świadek, który zapodał swe 
nazwisko jako Voldemaras, Jak się wkrótce 
okazało człowiek ten przezwany był jedy- 
nie Voldemarasem przez okolicznych miesz- 
kafców zawdzięczając swym zaletom oso- 
bistym Sędzia uznał jednak, że bezprawne 
posługiwanie się nazwiskiem  Voldemarasa 
jest karalne i skazał owego świadka na 500 
litów grzywny. 

Pancelacja na Litwie 
Z Kowna donoszą, że Mlni- 

sterstwo Rolnictwa postanowiło 
jeszcze w roku bież, rozparcelo- 
wać 142 tys. ha złemi, w tem 45 
tys. dworskiej. 

Wiete protostacyjao przeciwko 255R. 
Jak podaje „Rytas*, 30 marca w Bir. 

żach przy udziale 800 osób odbył się 
wiec protestacyjny (przeciwko przešla- 
dowaniom religijnych w ZSSR. Wiec 
powziął rezolucję potępiającą prześla- 
dowania, 

sporne sprawy Lilewskio-niemiecii 
BERLIN, 9. IV. PAT. Biuro Wolf- 

fa donosi z Kowna, że rokowania 
niemiecko litewskie, toczące się od 
dnia 3! marca r. b. w sprawie uregu- 
lowania poborów urzędników i w 
Sprawach językowych w okręgu kłaj: 
pedzkim, przerwano wczoraj ponow- 
nie. Tajny radca Schack, który wspól- 
nie z niemieckim posłem Morathem 
prowadził rokowania :z litewskim mi- 
nistrem spraw zagranicznych Zauniu- 
sem i gubernatorem Kłajpedy Merki- 
sem, wyjechał wczoraj zpowrotem do 
Berlina. Rokowania i tym razem nie 
doprowadziły do żadnego rezultatu i 
dotychczas niewiadomo, kiedy będą 
podjęte na nowo. 

Etha udemolowania drukarni 
komunistycznej 

HELSINGFORS. 9.IV. Pat 72 
osoby wręczyły dzisiaj staroście 
w Visa pismo, w którem oświad- 
czają, że brali udział w akcie 
zdemolowania w dniu 28 marca 
; b. komunistycznej drukarni w 
asa. 

ną naturą, posiadał obok swych strate 
gicznych talentów, niezbędne dla wo” 
dza międzynarodowego zdolności dy- | 
plomatyczne?“ To bylo pytanie, jakie “ 
sobie już wówczas zadawał Cle* 
menceau. ` 

Już w onegdajszym artykule dali- 
śmy odpowiedź wodza wojsk  angiel- 
skich Douglas Haigh'a, który zrazu od- 
rzucał samą zasadę, by armja angiel- 
ska mogła słuchać rozkazów obcego | 
wodza. Opinja ta była w Zjednocza 
nem królestwie bardzo rozpowszech“ | 
niona; „pochodziła ona nietyłe z łona ' 
samej armji, co z parlamentu, a zwła- 
szcza od „człowieka ulicy*. — Myśl 
by generał francuski mógł wydawać roz 
kazy generałom angielskim była przez 

długi czas dla ludu nie do zniesienia. 
Z jednej strony pracował nad tem » 

jednak przebieg samej wojny — z dru- $ 
giej myśl ustanowi enia jednolitego do- į 
wództwa znalazła i w Anglji zwolenni- || 
ków. Tak doszło do opisywanego przez : 
nas w onegdajszym artykule zdarzenia | 
w Doullens, tak plastycznie przedsta- 
wionego przez Clemenceau, gdy Foch. 
objął już faktycznie, choć jeszcze niew | 
pełni, stanowisko naczelnego wodza. 
Stało się to dn. 25 marca 1918 r. Foch 
otrzymał wówczas misję rządów 'angiel 
skiego i trancuskiego „skoordynowania | 
akcji wo;sk sprzymierzonych na froncie 
zachodnim. Gdy znacznie później do- 
piero Anglja wyraziła swą zgodę na to, 
by Foch objął godność ah wo 
dzą dla wszystkich wojsk angielskich, 
był on już nim de facto. 

  

* * * 

Ale „błaski i nędze zwycięstwa” nie 
zawierają jedynie objektywnego przed- 
stawienia pewnych faktów. We wstę- 
pie do nich rozprawia się ponadto Oj- 
ciec Zwycięstwa z swą niechęcią i nie- 
przyjaźnią, jaką mu okazał w kilka lat 
po wojnie, dawny z przełomowej chwi- 
li sojusznił — Foch. „Kraj nas rozsą 
dzi. Co do mnie, pozostanę czem by 
łem. Z memi wadami i zaletami, cały 
na służbie ojczyzny, nie dbając o za: 
szczyty ani o hojnie płatne stanowiska, 
będącemi przeciwwagą sukcesów. Nikt 
nie miał możności udzielania nagród 
mnie. Jest to siła, która niczego od in- 
nych nie wyczekuje; lecz wszystko od 
siebie. 

Pan, panie Marszałku, masz Marnę, 
Iserę, Doułlens i wiele zapewne innych 
jeszcze, czynów. Panu wybaczyłem ja” 
wne nieposłuszeństwo, które wobec ko- 
goś innego niż mnie położyłoby kres 
pańskiej karjerze wojskowej. Uratowar 
łem cię wobec parlamentu po klęsce na 
Chemin de Dames, której przyczyny 
nie zostały dotąd wyjaśnione. Gdybym 
wówczas nie ruszył się z mego miej- 
sca (na trybunę parlamentarną) gdzież- 
byś był dzisiaj? 

Jednak, u szczytu honorów, po dzie 
sięcioletniem milczeniu, zaczekawszy, 
bym ja zeszedł ze sceny, cisnąć na mnie 
kamieniem z ulicy, to, powiem szcze- 
rze nie odpowiada twej sławie. Inne 
powodowały mną uczucia, gdym szedł 
oddać cześć twym zwłokom. 'Dlacze- 
goż trzeba było samemu sobie, bez. 
najmniejszego wyzwania z mej  stro- 
ny, podnieść rękę na własną sławę? 

Nikt mi nie może zaprzeczyć pra” 
wą ani nawet obowiązku dania odpo- 
wiedzi... Miałem i mam jeszcze całe 
zapasy milczenia w służbie mej ojczy- 
zny. Ale ponieważ moje milczenie zło | 
żonoby na karb poddania się, nie będę 
milczał. Wezwałeś mnie. Oto jestem”, 

      

   
    

   

                

     

      

   

    

   

    

   

   

   

  

   

   

   

    

    

         
   

     

     
  

Pipfr Maszyński laureatem 
nagrody muzycznej 

WARSZAWA, 9-1V. PAT. Sąd konkur- 
sowy nagrody muzycznej m. st, Warszawy 
na posiedzeniu w dniu 9b m. pod prze- 
wodnictwem wiceprezesa rady miejskiej p. | 
Wilczyńskiego przyznał nagrodę mnzyczną 
za rok 1930 Piotrowi Maszyńskiemu. Ofi- cjalne ogłoszenie nastąpi 3 maja: Nr 

Zgon zasłużonego dziennikarza 
POZNAŃ, 9 IV. Pat. 

zmarł tu Wojciech Nitecki, 
tor centralnego organu Polonji łotewskiej i wybitny jej działacz, Przed wyjazdem na 
Łotwę S. p. Nitecki był jednym z założy= cieli i współredaktorów „Życia Literackie- 
go", które wychodziło w swoim czasie 
Poznaniu. 

Kongres komunikacji aufobusowej | 
POZNAŃ, 9—IV. PAT. W czasie mię- 

dzynarodowej wystawy komunikacyjno tu 
rystycznej w Poznaniu odbyć się ma ogól- 
no-polski kongres komunikacji autobust 
wej. Związek właścicieli autobusów zWwri 
cit się do pp. ministrów komunikacji in 
Kuehna, robót publicznych Matakiewicza, 
poczt i telegrafów Boernera o przyjęcie 
protektoratu nad tym kongresem, którego 
termin ustalono na dzień 21—22 lipca r. b. 

  

p 

PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z DO: 
MU DZIECIĄTKA JEZUS!



ECHA KRAJOWE 
REZOLUCJA 

powzięta na wiecu protestacyjnym w Smor. 

goniach, odbytem w dn. 30. Iil. 1930 r. 

Mieszkańcy miasta Smorgoń i okolic, ze- 

brani w dniu 30 marca 1930 roku w liczbie 

2800 osób, wyrażamy stanowczy protest i 

najwyższe oburzenie z powodu „ucisków i 

prześladowań religijnych w Rosji Sowiec- 

kiej. 
S Eanos wyrażamy hołd i uznanie 

Ojcu Świętemu Piusowi XI za lego odezwę 

do całego Świata chrześcijańskiego, sta” 

jącą w obronie uczuć religijnych i przeko- 

nań wyznaniowych, gwałconych przez wła- 

dze sowieckie. в 

Przej ęci grozą barbarzyńskich zbrodni, 

bezkarnie dokonywanych na terenie Rosji 

nad bezbronną fudnością, zebrani iączą się z 

protestami całego Świata przeciwko bluż- 

nierczej walce z Bogiem i wiarą. 

Wszystkim ofiarom, poległym w. walce 

za wiarę, jak również tym, którzy cierpią i 

są męczeni przez dzicz bolszewicką, wyra 

 żamy cześć, która niech będzie jednocześnie 

bodźcem do wytrwania na swych  placów- 

kach bojownikom za wiarę, a imiona ich nie- 

chaj będą przykładem dla przyszłych poko” 

leń 

    

  

Zebrani zwracają się do Rządu Polskiego 

z prośbą, by powziął wszelkie możliwe środ 

ki w celu przywrócenia swobód religijnych, i 

domagają się by Władze Polskie bezwzgłę 

dnie zwalczały propagandę komunistyczną w 

Polsce. : \ 
Komitet organizacyjny — Podglisy-. 

  

PRZECHADZKI PO ŚWIĘCIAŃSKIM 

— 0 dziurach w okolicy Poszumienia. 
Miałem zamiar „wpaść* do / Magistratu, 
Kasy Komunalnej i Domu Ludowego w Świę 
cianach, a tymczasem wpadłem do dziury w 

moście na rzece Demo, który jest rzecz dzi- 

w a, położony na dużej drodze Nowo - Świę 

ciany — Cejkinie i którą ma zamiar przeje- 

żdżać Pan Prezydent w czasie gościny w 

pow. Święciańskim (Tak mnie informowa 

no). Nie chcąc, aby dostojny Gość miał złe 

wyobrażenie o naszych (wprawdzie złych) 

drogach i mostach zwracam uwagę władz 

samorządowych. Jednocześnie pozwolę sobie 
zapytać urząd gminy Kołtyniańskiej, jak dłu- 
go okoliczna łudność będzie przeklinała dziu- 

ry w mostku około wsi Rudziany? Uważam, 
że chociaż Włodarz Państwa nie pojedzie tą 

drogą, jednak jeździli, jeżdżą i będą jeździli 

mieszkańcy okolicznych wsi, zaścianków о- 
raz kolonij. A tem gorzej, iż jeżdżą końmi 
(a mie autem). Sam byłem świadkiem wypad 
ku, który na szczęście p. Wojtkiewicza Bole 
sława z Poszumienia skończył się szczęśli- 
włe. Na dziś wystarczy, bo boję się, aby 
Rada gminna (gdy dowie się mego nazwiska) 
nie czyniła wymówek. - (U. 

P.S. Dziś podpisuję dwie litery nazwi- 
ska, w następnej przechadzce użyję trzech 
diter, dalej czterech i etc. aż do końca. Je- 
żeli ktoś koniecznie ciekawi się kto pisze, 
niech dobrze uważa i stałe czyta ciekawe 
i nieprzyjemne „przechadzki po Święciań- 
skim”. 

  

BARANOWICZE, 

! — Posjedzenie Rady Powiatowej B.B. W 
dniu 6 kwietnia rb. w sali Klubu Kresowego 
odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej BB 
w obecności zastępcy generalnego sekreta- 
rzą BB profesora Pużyńskiego. 

ž Po zagajeniu posiedzenia przez prezesa 

Rady p. Czarnockiego protokułu, referat o dy 
skusji politycznej wygłosił prof. Pużyński. 

W nader rzeczowym referacie prof, Pu 
żyński poruszył wzystkie kwestje walki Sej- 
mu z Rządem, uwzględniając w swym re- 
feracie postułaty urzędnicze, w końcu zazna- 
czył iż rząd pułkownika Sławka, jest rzą 
dem silnej ręki. 

Następnie prezes Rady wygłosił! sprawo- 
zdanie z terenu. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Rada po- 
łeciła prezydjum zorganizować zbiórkę na te 
renie powiatu na rzecz pogorzelców, gminy 
Łachowickiej, przyczem zebrane rzeczy w 
naturze j gotówce będą przesłane do Komi- 
tetu w Lachowiczach, do którego to. Ko 
mitetu Rada delegowała prezesa p Czarnoc- 
kiego, jako przedstawiciela BB. 

o dyskusji i przyjęciu uchwał wysłucha- 

ce satyrą na wiele znanych na gruncie bara 

nowickim osób. W wesołych wierszykach u” 

jęte były dobrze podpatrzone cechy charak- 

terystyczne lub śmiesznostki i czasami schło- 

stane lekką a miłą satyrą. — Zaśmiewali 

się widzowie z powodu „konferencji w Bara” 

nowiczach”, „Wojtka w halce* i innych wier 

szyków, jak „Cywil czy nie cywil*, „Dwa re- 

jenty“, „As czy mie as?“, „Nie — Mickie- 

wicz”, ładnie wypadły numery baletowe, a 

już salwy śmiechu wywołało odśpiewanie na 

zakończenie zabawy „Pieśni rodzinnej”. — I 

pomysł i wykonanie były doskonałe: pomysł 

dlatego, że się troszkę „przewietrzyło” atmo 

sferę bądź co bądź niewielkomiejską i da” 

ło okazję do śmiechu szczerego; wykonanie 

dlatego, że było pełne humoru, a przytem 

umiejętności mówienia dość dużo w słowach 

a może jeszcze więcej między linjami. — Wy 

chodząc z sali słyszało się ogólne żądanie 

dalszych podobnych imprez. — Organizato- 

rzy niet ylko obiecywali, ale nawet pocichu 

mówili, że mają przygotowany następny „ka- 

baret“. 

  

  

TURGIELE. 

— Akademja, Staraniem komitetu 3 ch a 

to pp. Romanowskiego, Tarczyńskiego i Fe- 

dyka odbyła się w Turgielach dn. 23 bm. 

w łokału szkolnym o godz. 13 uroczysta aka 

demja z okazji imienin l-go Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego. 

W akademji wziął udział oddział Strzelca 

z Pawłowa, zorgantzowany i prowadzony 
przez tamtejszego nauczycieła p. Fedyka. 

Na uroczystość tą złożyły się śpiewy, de- 
kiamacje i przemówienie. 

Akademję rozpoczęto odśpiewaniem Pier 
wszej Brygady rzez chór dzieci szkolnych. 
Następnie przemówił do licznie zebranych p. 
Fedyk, ilustrując dążenia wolnościowe naro- 
du polskiego od r. 1795. Dłużej zatrzymał się 
na czasach, obecnych, wyświetlając szczegól 
nie udział w pracy wolnościowej Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i Jego wielkie zasługi w 
tym kierunku położone. 

Odśpiewaniem „Roty* Konopnickiej za 
kończono akademię. 

Wieczorem odbyły się z tej okazji 2 przed 
stawienia kinowe, dla młodzieży ; starszych. 

Obecniy. 

NIEŚWIEŻ. 

— Niedoszły odczyt p. Kaden. - Banidrow. 
skiego. Pan Kaden - Bandrowski zapowie- 
dział swój odczyt p.t. „Walka o nowożytną $ 
kobietę" na ubiegłą sobotę. — Przedtem już 
próbował objeżdżać inne dzielnice Polski, ale 
wszędzie spotykał się z bardzo ostrą odpra- 
wą społeczeństwa, albo bojkutującego prele- 
genta, albo urządzającego wrogie. demonstra 
cje. W Wielkopolsce, w Małopolsce, a o 
statnio na Podłasiu p. Kadena spotkały du- 
że nieprzyjemności. Widać zraziły one go na 
tyle, że dał za wygrane swoim występom i u 
nas, to też odczyt w Nieświeżu odwołał li- 
stownie w ostatni dzień. — Nieśwież na- 
pewno nic na tem nie stracił” 

  

20-43 olsta Poństwowa Lutra iasowa 
5-tą klasa—29-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
Po 3000 zł. wygrały n»ry: 57316 78808 

161026 181757 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 72733 80345 
Po 1000 zł. wygrały n-ry: 12064 22526 

104336 133151 162805 198746 204335 207992 
Po 600 zł. wygrały n-ry: 95609 133342 

136379 166208 167010 172238 187827 
Po 500 zł. wygrały n-ry: 2673 10213 

12654 12858 13453 16994 19665 200032 21538 
22172 26752 30634 31530 32661 35438 34302 
43319 40101 49905 50889 51464 54343 61535 
64256 65882 67511 67883 69827 70295 76828 
93516 96102 98645 *100998 106082 106371 
112066 112679 114969 115716 116853 121221 
121412 124144 125680 12608: 128492 130199 
131471 126769 140546 140793 152572 159263 
159065 161693 163142 164978 172284 174084 

  

SŁO WO 

Gen. Pangalos skazany na 2 lafa więzienia 
ATENY, 9 - IV. PAT. W związku ze sprawą (klubu Eleuzis sąd wydał wyrok, 

skazujący gen. Pangalosa na dwą lata więzienia i pozbawienie praw obywatelskich na 

okres lat 5. Były minister Vogopoulos skazany został na dwa i pół lat więzienia i 

pozbawiony praw obywatelskich. Kara nałożoną na. Pangalosa pociągnie za sobą 
pozbawienie go posiadanego stopnia wojskowego. 

Nansen ciężko zachorował 
OSLO. 9.IV. Pat. Znakomity podróżnik norweski 

zachorował. 

Echa pieudanej wyprawy uenezuelańskiej 
„HAMBURG, 9 IV. Pat. Dziś rozpoczął się w klamburgu sensacyjny proces w 

sprawie nieudanej wyprawy garstki rebeljantów venezuelańskich i niemieckich awantur- 
ników na okręcie „Falk*, przedsięwziętej w celu wywołania przewrotu w Venezueli. 
Obaj właściciele niemieckiej frmy okrętowej Prenzlau et Co, „której własnością był 
okręt „Falk* oraz kapitan tego okrętu Zipplitt są oskarżeni o wyekwipowanie ekspe- 
dycji, a następnie zmuszenie siłą i podstępem obywateli niemieckich do zagranicznej 
służby wojenrej i pracy na okręcie. Pozątem Zuzal, były policjant berliński oskarżo- 
ny jest o zakup broni w celu wyposażenia wyprawy. Należy dodać, że podstępem 
wzięto na okręt czterech Polaków. Proces ten budzi w Hamburgu wielkie zaintereso- 
wanie ze względu na awanturnicze tło wyprawy oraz na fakt rozpatrywania sprawy, 
nieznanej dotychczas w sądownictwie niemieckiem. 

Sensacyjny proces polityczny w Gzechasłowacji 
Poseł Tuka, przywódca Słowaków, skazany po raz wtóry 

na 15 lat ciężkiego więzienia 
PRAGA, 9. IV. Pat. W procesie byłego posła Tukii towarzyszy, od: 

bywającego się w drugiej instancji, przemawiał wczoraj sam oskarżony, 

który w mowie swej wskazał na to, że nie popełnił żadnego zarzuconego 
mu przestępstwa i twierdził, że uważa się za niewinnego. Dzisiaj £wieczo- 

rem wydano wyrok, potwierdzający gorzeczenie ' pierwszej instancji, która 

skazała posła Tukę na 15 lat więrienia, drugiego oskerżonego Snaczky'ego 

na lat 5, zaš trzeciego Macha uniewinniła. 

$zwajcarja obniżyła konsampcję wewnętrzną alkeholn 
PRZYJĘCIE PRZEZ PLEBISCYT NOWEJ USTAWY O PRODUKCJI I 

SPRZEDAŻY AŁKOHOLU. 
BERN, 7-1V. PAT. Wczoraj odbył się w Szwajcarji piebiscyt w sprawie projektu 

ustawy o produkcji i sprzedaży alkoholu. Dotychczas pędzenie wódki z własnych owoców 
i sprzedaż nie podlegały żadnemu ustawowemu ograniczeniu. Nowa ustawa pozostawia 
wprawdzie możność gospodarczego pędzenia alkoholu, jednakże tylko dla zaspokojenia 
własnych potrzeb rolnika. Nadwyżka będzie odtąd zakupywana i sprzedawana na rachu- 
nek skarbu. Nowa ustawa ma na celu zapobieżenie nadmiernemu sp iu alkoholu, które 
w ostatnich latach wżmogło się znacznie, zwłaszcza w centralnych kantonach związku. 
Przewidywane są znaczne zyski finansowe, które mają zasilić kapitał instytutu ubezpie- 
czeń na starość. W plebiscycie, który się odbył w roku 1923 nad podobnym projektem 
ustawy, projekt ten nie uzyskał większości. Jednakże prowadzona w ostatnich czasach 
konsekwentna i zakreślona na szeroką skalę akcja społeczna, w której wykazano. że nad- 
mierne spożycie alkoholu może być przyczyną degeneracji rasy, objawiającej się w wiel- 
kiej ilości umysłowo-chorych i dziedzicznie obciążonych, znajdujących się w szpitalach i 
przytułkach, dała nad spodziewane wyniki. Wyraziły się one w przyjęciu znaczną większo 

ią głosów nowego ustawodawstwa. 

Fr. Nansen ciężko 

   

Okradzenie konsulafu polskiego w Sofii 
SOFJA. 9.IV. Pat, Do gmachu konsulatu polskiego wtargnęli złodzieje” 

którzy zrabowali pewną ilość dokumentów i gotówki. 

Niezwykły napad bandycki na pociąg pocztowy 
SYDNEY, 9 -IV. PAT. W okolicach Mudgee bandyci napadli na pociąg poczto- 

wy i po steroryżowaniu eskorty zrabowali kasę, zawierającą 4 tysiące funtów  szter- 
llngów w banknotach i 600 funtów w srebrze. Bandyci wyrzucili kasę z pociągu, po- 
czem sami wyskoczyli. przy zmniejszeniu szybkości biegu pociągu. Za ządžony pościg 
nie dał żadnych rezultatów. 

Tragiczna śmierć robofnika w kopalni 
KATOWICE, 9 -1V. PAT. Podczas 1ozbierania starego budynku na kopalni 

Erbreich w Czernicy powiatu rybnickiego | wskutek nieostrożności został przygniecio- 
ny osuwającym się murem robotnik Jan Kocjan, ponosząc śmierć na miejscu, drugi 
zaś robotnik Niestrój—odniósł ciężkie rany. 

Wybuch w fabryce maszyn młyńskich we Lwowie 
4 robotników odniosło ciężkie rany 

LWÓW, 9 IV. PAT. Dziś o godz. 830 rano w fabryce towarzystwa budowy 
maszyn młyńskich, mieszczącej się przy ul. Janowskiej, w czasie spajania rur żelaz- 
nych aparatem tlenowym nastąpił wybuch w zbiornikach z tlenem, skutkiem czego 4 
robotników odniosło rany, w tem jeden ciężkie tak, iż życiu jego zagraża poważne 

niebezpieczeństwo. ! 

M w DŹWIĘKOWE KINO „HELIOS" 37945 3 Ъ 
DZIŚ uroczyste otwarcie sezonu. 

Pierwszy Polski Film DŹWIĘKOWO-ŚPIEWNY i MÓWIĄCY 

  

Uwagę Świata całego przykuwa 

dziś do siebie Ghandi |— wódz nie 

kwestjonowany całych Indyj, prorok, 

filozof, poeta w jednej osobie. Ghan- 

di nie znosi zła, brutalności, siły fl- 

zycznej, przemocy, jego teorja brzmi 

podobnie jak Tołstoja: „nie sprzeci- 
wiać się złu”. Ale nie można też 

uciekać od zła, odę śmierci., Gdy wróg 

zmierza do ciebie bagnetem, lub ce- 
luje z karabinu, trzeba pierś mu nad- 

stawić i stać spokojałe, aż wyrok losu 

się spełni. 

Ghandi jest prorokiem „Satjagra- 

hy“, a slowo to oznacza miłość, siłę 

miłości, rodzaj :elektrycznego fluidu, 

który powinien działać |na Świat. Mi- 

łość ta kierowana przez „Ahimsza* 

czyli niesprzeciwianie się złu, powin- 

na doprowadzić do |„Suraraj* cžyli 

niepodległości Indyj. Indje obecne po- 

winny tylko pierś "swą $bezbronną 

przedstawić ciemiężcy - Anglikowi do 

uderzenia. 

Gdzie przechodzi Ghandi,? gasną i 

uspakajają się nienawiści narodowe 

(Indje składają się z wielu narodów) 
religijne (mahometanie łączą się z 
braministami i wyznawcami innych 
religij), klasowe, kastowe i polityczne. 

Wszystko przychodzi słuchać _proro- 
ka, który idzie na "czele „Mahatma* 

to jest osiemdziesięciu ludzi, jakgdy- 
by apostołów, biało : ubranych, idą- 

cych ciągle z prorokiem. Tłumy zbie: 

rają się i Ghandi im mówi $o zupeł. 
nej niepodległości Indyj. Potem Ghan- 
di rozkazuje tłumom iść *do domów, 

gdyż obawia się, że gdyby tłumy te 

szły za nim, to dałyby się sprowoko- 
wać Anglikom do jakichś wystąpień, 

przy których użyta byłaby ze strony 

hinduskiej siła fizyczna, którą on, 
Ghandi, pogardza. Niektórzy jednak 
nie są zdolni usłuchać . rozkazów 

Ghandiego i idą ża nim jakkolwiek 

w pewnem oddaleniu za Mahatmą. 

Idzie tak za nim także jedna nie-Hin- 

duska, lecz młoda Angielka, córka 

admirała angielskiego, „która nie mo- 
że się oprzeć urokowi proroka. 

Te środki filozoficzne, mistyczne— 

niewątpliwie o wiele ciekawsze i przy- 

jemniejsze, niż ględzenia naszych par- 
tyjnych i wiecowych „agitatorów, wy- 

najmowanych po kilka złotych za 

strzępienie sobie gęby — mają jed- 

nak niesłychane znaczenie „polityczne. 

Indje zyskują sobie w Josobie Ghan- 
diezo wodza, ponieważ przyczyną 

słabości politycznej Indyj są niezgody 

wewnętrzne, więc wywyższenie autory- 

tetu Ghandiego ma wprost niesłycha- 

ne znaczenie polityczne i to takie, że 

Ghandi zwraca siły indyjskie do wal- 

ki z Angiją Ale na tem nie koniec. 

Ghandi swoją propagandą powstrzy- 

muje bołszewizm w ladjach, zatamo- 

wuje bolszewicką propagandę. To też 

bolszewicy, nie posiadając się ze zło- 

ści obrzucają Ghandiego;nonsensow- 

nemi obelgami. Nazywają go naprzy- 

kład: policjantem angielskim. 
Dziwny kraj ladje. Oto naprzy- 

kład kraj Surat, przez który przeszedł 

Ghandi. Nienawiść do Anglji ogrom, 

na. Wszyscy chcą ;się pozbyć ciemię: 
życiela Kraj taki posiada pięć i pół 

miljona mieszkańców. Jaką siłą spra- 

wuje tam Anglja rządy? — Oto są 

cyfry: w kraju Surat niema żadnych 

wojsk angielskich prócz policji. A iłe 
tej policji? — zapytacie. Oto na owe 

5 i pół miljona ludności — policji 

jest dokładnie 742 osoby, z tego 452 

nieuzbrojonej, a tylko 241 uzbrojo- 

nych w starego typu karabiny jedno- 

strzałowe. : 
Doktryna niesprzeciwiania się złu 

nie nakazuje jednak wszystko wypeł- 

niać, co obca władza każe. Stąd hasło 

cywilnego nieposłuszeństwa, rzucone 
przez Ghandiego. Depesze 

niosły, że Ghandi szedł wytapiać tą 

sól z oceanu, której dobywanie sta- 

nowi angielski .monopol państwowy. 

Depesze doniosły także, е sól zo- 
stała skonfiskowana. Czekamy  dal- 

szego rozwoju wypadków. Na skinie- 
nie ręki Ghandiego kładzą się setki 

Hindusów na szyny kolejowe i nie 

ruszają wobec nadchodzącej lokomo- 

tywv, która może przejechać tylko po 

ich trupach. Ghandi uważa: przema- 

wiania do tłumów za swój ciężki 

obowiązek. Ten prorok nie znosi 

tłumów, ludzi, zgiełku. Szczęśliwy 

jest gdy może na wsi potrzymać 

kożlę włościance, lub dziecko małe 

zabawić. Lubi ciszę, spokój, odosob- 

nienie, bezludzie. 
Powtarzamy. Znaczenie polityczne 

Ghaadiego jest ogromne. Posiada on 

władzę polityczną nad |Indjami. Z 

punktu widzenia polityki jest rzeczą 

obojętną, kto jakiemi sposobami do 
władzy dochodzi, czy przez rozstrze- 

liwanie przeciwników, jak Napoleon, 

czy przez trzymanie koźląt, jak 

Ghandi. Byleby tę władzę ktoś miał, 
bo nic niema gorszego, jak brak 
władzy,  anarchją i pochodna od 

tego—brak politycznej decyzji. (py) 

Uwięzienie drugiego syna Ghandlego 
DELHI. 9.1V. Pat. Wśród aresztowanych dzisiaj osób znajduje się 

syn Ghandiego Dawidas. Należy zaznaczyć, że jest to już drugi syn ma. 

hatmy, uwięziony przez władze angielskie, 

już do- 

  

    
Dalsze aresztowania 

DELHI. 9.IV. Pat. Policja aresztowała 25 ochotników, którzy dopuś- 

cili się nielegalnego wytwarzania soli. 

Len wileński na Targach w hllle 
LILLE, 9. IV. PAT, W niedzielę odb;ło się uroczyste otwarcie 6 tych 

no drugi referat prezesa Pużyńskiego w spra- 174902 177234 178250 1813 9 181431 185316 
wie organizacji BB w miastach i gminach. 18630% 190714 191199 191628 193275 195825 
"W wolnych wnioskach poruszono spra 198890 199983 106123 
wy kredytu dla kas Stefczyka, udzielania do- 

Po przerwie A PY pomocy wobec PO świń. 
reszcie Rada uchwaliła na wniosek pre 

zesa p. Czarnockiego wysłać depeszę do + 15.000 zł. wygrać nr. 127388. 
zesa Rady Ministrów pułk. Sławka. Depe- Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 4936 12984 
sza ta była przyjęta długo niemilknącemi o- 80120 116318. x 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 6160 46495 
SE 153289 174329 187408 188246 204561. 

i 
Morainošė Pani Dulskiej į 

Dramat obyczajowy i erot. p|g rozgłośnej sztuki GABRJELI ZAPOLSKIEJ. l 
Oczaruje was muzyka znakomit. kompozytora Ludomira Różyckiego | 

śpiewy chóralne = Śpiewy solowe. 
8 

Usłyszycie z ekranu głosy najwybitniejszych artystów polskich 

Udział biorą: Zofja Batycka (Miss Polonja na rok 1930). 
klaskami i wysłana następującej treści: 

Prezes Rady Ministrów, pułkownik Wa 

  

lery Sławek, — Warszawa. o 600 zł. wygrały nery: 48470 98482 Dela Lipł + d h.targó Lili Polsk dobnie jak w latach 

: ‚ 129785 133762 140930 158456 165187 188600 ela Lipińska, Marta Flancowa, Tad. We- zkolei międzynarodowych targów w e. Polska, podobnie ja 

Ra = R Date + dra 191024. uł sełowski, A. Dymsza i inni. poprzednich, posiada własny dział i wystawia makaty buczackie. len T-wa 
  Po 500 zł. wygrały n-ry: 808 8427 skiego przesyła swemu Prezesowi wyrazy 

czci i uznania oraz życzenia by Rząd pod Je- 
go przewodnictwem przyniósł zupełne zwy 
cięstwo idei Marszałka Piłsudskiego. 

S. G. Przewodniczący Czarnocki. 

— „kKabaret* Rodziny Wojskowej: —Ro- 
dzina Wojskowa garnizonu w Baranowiczach 
wpadła na bardzo miły i udatny pomysł urzą 
dzenia „Kabaretu*, — W wierszowanem za- 
proszeniu organizatorzy obiecywali, że 

8868 11301 16936 17021 17119 19381 20262 
20806 24223 25096 36326 37705 39710 41390 
44224 44913 47872 49863 56875 56977 57674 
60309 61442 65091 65134 65475 66362 72150 
13495 81826 81840 84118 86537 87270 88700 
91956 91494 92928 94931 97334 97519 97668 
08020 100432 100646 107497 108052 109815 
110113 111221 116741 120636 123098 131342 
131977 132046 132180 132873 133386 135038 

„zo- 137515 138198 145085 147842 151445 153741 

PROLOG. Pierwsze polskie słowo z ekranu wygłosi 

JÓZEF WĘGRZYN. 
Sensacja! Rewelacyjne dodatki wokalne muzyczne wytworni „Warne- 
Brothers New-Jork* 1) Orkiestra Jazzbandowa Abe Lymana, 2) Wszech 
Światowej sławy ekscentrycy muzykalni Bracia Arnnaut i 3) Arje z opery 

„Żydówka* wykona wszechświatowej sławy tenor MARTINELLI. 
W celu uniknięcia natłoku, uprasza się Sz. Publiczność o łaskawe 

wcześniejsze nabywanie biletów. 
Sz. Publiczność uprasza się © łaskawe przybycie na początki 

Lniarskiego w Wilnie, wyroby T-wa Przemysłu Ludowego w Warszawie 1 - 

Białymstoku, fajanse oraz wyroby zakładów graficznych Strakiewiczów w 

Warszawie. : у 

Dział polski, który wzbudza wielkie zainteresowanie, rozwija pozatem 

żywą propagandę na rzecz targów lwowskich oraz wystawy turystyki i ko-. 

munikacji w Poznaniu. Już w pierwszym dniu otwarcia wystawy dokonano 

w dziale polskim szeregu tranzakcyj. : 

Na bankiecie inauguracyjnym, który zgromadził :około 500 uczestni: 

ków z północnej Francji i Paryża, obecni byli: konsul Rzeczypospolitej 
seansów o g. 3m30, 6, 8 1 10, gdyż podczas wyświetlania ołrazu publicz- 
ność na sale wpuszczana nie będzie, 

Honorowe bilety bezwzględnie nieważne. 

- baczycie numer po numerku Baranowicze w 154178 156193 156905 159537 171105 176904 E 

U isto bile bezwzględnie wiewsżoć o 

| rozbitem lusterku“. — | rzeczywiście poka- 177607 178339 179210 186917 188917 189644 
/_ „zali licznie zebranym w sali kina „Longinus“ 193165 195608 197234 199682 205007 205614 

gościom bardzo zabawne „numerki*, będą- „209058. 

Polskiej p. Brzeziński oraz przedstawiciele prasy polskiej. 

Z 

  

DNEGDKISZEGO | WCZORAJSTEGO  WILIA 
Poruszona przezemnie w „nr. 80 

„Slowa“ sprawa niezbędnego zastoso 
wania reformy estetycznej do ustawia” 
nych na placach miejskich studzien, a 
mianowicie reformy pożądanej w @- 
chu koncepcji ich lokąlno wileńskiej, 
przypomina mi oto dawne, z przed 
wieku obrazki miejscowe, rysowane 
pod litografję przez znakomitego nie 
gdyś ucznia Norblina, prof. Jana Rus 
tema, oraz jego wychowańców uni wer 
syteckich: Kazimierza Bachmatowicza, 
Konstantego Kukiewicza i Wincentego 

2 „ Smokowskiego. Zwłaszcza przychodzą 
mi tu na myśl wydawnictwa znanego 
grafika wileńskiego Józefa Oziębłow- 
skiego p.t. „„Albom p:'oresque" i „Przy 
pomnienie Wilna”, gdzie naprzykład, 

pośród ugrupowanych, niekiedy na tle 
wileńskich jmotywów architektonicz- 
nych, różnorakich ulicznych typów miej 
scowych, dostrzegamy i przystrojone, 
podług mody ówczes.nej, dziewczęta 
służebne, uwijające się ze dzbanuszk- 
mi przy studniach wileńskich. 

Nie posiadam obecnie pod ręką po” 
mienionych rycin, więc odsyłam cieka- 

с : wych ich wyglądu do tych instytucyj 

muzealnych wileńskich, gdzie rzeczone 
pamiątki litograticzne są przechowywa 
ne, jako to do zbiorów Wydziału Sztuk 
Pięknych USB, Bibljoteki im. Wróble- 
wskich i in. 

Nader charakterystycznemi a wyko- 
nanemi w stylu dawnych rysuneczków 
sztambuchowych są owe postaci dzie- 
wcząt ze dzbankami, ustrojone w su- 
kienki mócno wcięte w pasie, i o rę 
kawach bufiastych, przytem .o głów- 
kach, aczkolwiek nieca rozczochranych 
lecz o wysokiem a pretensjonalnem u- 
czesaniu. 

Przy tej sposobności musimy tu za- 
notować ciekawy przyczynek 'anegdo- 
tyczny z życia młodego Adama Mickie 
wicza z epoki mianowicie jego pobytu 
w Wilnie, szczegół świadczący o de- 
mokratycznej kurtuazji poety, przy ży” 
wem jego zainteresowaniu się życiem 
ludu w mieście naszem. 

Kiedy autor „Grażyny powracał z 
Zakretu, jednego z najulubieńszych 
miejsc spacerow Filaretów Wileńskich, 
to skierowawszy się przez Pohulankę 
na ul. Pozawalną wypadło mu przecho- 
dzić około tradycyjnego wodociągu z 
lewkiem (znajdującego się wprost pa- 
łacu Tyszkiewiczów), którego przeczy 
sta woda zródlana jak wiadomo brała 

swój początek z pobliskich Winger, O 
koło pomienionej studni uwijało się spo 
ro kobiet, już to czekających na Swą 
kolej, gwoli napełnienia swego naczy 
nia wodą, już to odchodzących z napeł 
nionemi dzbankami. Owoż poeta nasz 
zauważył, że jedna, z przyzwoiciej u- 
branych dziewcząt, dzwigała na swym 
ramieniu wysoki dzban fajansowy, co 
jej przychodziło z niemałym trudem, bo 
ciężar był jakoś dziewczęciu nad siły. 
Nie namyślając się długo Mickiewicz 
grzecznie się zwrócił do  zapłonionej 
panny służebnej, proponując jej swą 
pomoc i wrychle dzban znajdował się 
już na ramieniu usłużnego młodzieńca. 
Podówczas ul. Zawalna była dość pu 
sta, a na jej długiej przestrzeni znajdo 
wało się zaledwie kilka murowanych 
kamienic. Było tu wówczas dość zaci- 
sznie, stanowiąc kontrast rażący z dzi- 
siejszym, pełnym zgiełku ruchem ulicz 
nym. 

Tak spokojnie przeszedł Mickiewicz 
w towarzystwie zakłopotanej i wdzięcz 
nejydziewczyny do samego rogu ul. Za” 
wajnej i miejsca gdzie się znajdowała 
niegdyś około kościoła Wszystkich 
Świętych, historyczna brama Rudnicka, 
tu się rozstali, a Mickiewicz po wręcze 
niu naczynia na pożegnanie ładnie się 

przygodnej swej towarzyszce ukłonił, 
przez zdjęcie swego bardzo wysokiego 
modrego wówczas kapelusza. Dziew- 
czyna skierowała się do pobliskiej bra” 
my, zaś poeta ruszył ul. Rudnicką, za” 
pewne w kierunku tej kamienicy, won- 
czas karmelickiej, na t.zw. Imbarach, 
pod Ratuszem, w której zamieszkiwał 
w on czas, Było to więć w roku 1824, 
w epoce zwalniania Filaretów  wileń- 
skich z ich węzień, w murach klasztor: 
nych. ^ 

Powyższą opowieść  zasłyszałem 
przed laty kilkunastu od sędziwego śp. 
Marcjana Szymkiewicza, który przed 
pół wiekiem mieszkał wpobliżu placu 
Bosaczkowego w zaułku, do którego 
przylegała stara kamienica, nader cha” 
rakterystyczną z resztkami, widzial- 
nych jeszcze niedawno motywów stylu 
gotyckiego, jakowej to kamienicy po 
chodzenie przypisywali historycy epoce 
rzecz mało prawdopodobną, Olgierdo 
weji | - 

W tym samym akurat domu gdzie 
mieszkał Szymkiewicz miał sposobność 
spotkać się z pewną staruszką, iktóra 
była właśnie ową dziewczyną i tę swo- 
ją przygodę ze wzruszeniem Szymkie- 
wiczowi opowiedziała. Z powyższego 
wnosić można, że w czasie owego, pa” 

miętnegc Jla niei spaceru z uczynnym 
poetą, mogła zajść mowa o jego oso- 
bie — o samem nazwisku znanego już 
wówczas w Wilnie autora „Ballad“ i 

„Dziadow““. 
Można było zaufać słowom Ś. p. 

Szymkiewicza, gdyż należał on do tych 
nielicznych miłośników pamiątek kra” 
jowych, które gromadził od lat wielu i 

pozbył się ich dopiero pod koniec swe” 

go życia, gdy musiał wskutek ciężkich 

warunków bytowania zająć się han- 

dlem zarówno 'antykwarskim, jak i 

przedstawicielstwem handlowym. 
Robił wrażenie orginała już nawet 

swym wyglądem i trybem spartańskie- 
go swego życia. W jego tó sklepie przy 
ul. Bazyljańskiej, obok Halli targowej 

miejskiej, często przebywać lubili i 
szperać pośród manuskryptów history 
cznych, przeważnie genealogicznych i 
heraldycznych, oraz numizmatów i ry- 
sunków, wileńscy amatorzy antyków 
i dokumentów. 

Aczkolwiek sklep pomienionego han 
dlarza wszelkich różności. robił wraże- 
nie przedewszystkiem, bezładnej rupie- 
ciarni, mimo to jega właściciel, cudacz- 
nie przybrany w czerwony fez turecki, 
umiał klienteli swej wydostać ze swo 
ich zbiorów niejedną cenną pamiątkę 

   wartości art 
tnograficznej. 

Tak naprzykład udało mi się nabyć 
u niego kilka akwarelowych widoków 
starego Wilna, malowanych przez ucz: 
niów dawnego Uniwersytetu Wileńsk. 
podług oryginałów Rossiego VIII w. 
Dalej dostały mi się z onego zbioru bar 
dzo ładnie rzeźbione prząśnice żmudz 
kie (t.zw. lentele), jakowe znajdują się 
dziś w zbiorach Wydziału Sztuk Pię« 
nych Uniwersytetu Wileńskiego. Muir 
tum dokumentów pomięszanych z bez 
wartościowemi wycinkami z gazet ró 
żnojęzycznych, jako quasi genealogicz- 
nemi przyczynkami, dotyczących rozma 
itych rodzin, dostały się Bibljotece im, 
Wróblewskich. 9 

Tragicznym był koniec życia owe: 
go dziwaka z ul. Bazyljańskiej. Znale 
ziono go martwym pewnego rana w je- 
go sklepie, w którym najprawdopodob- 
niej zmarł nagle skutkiem zaczadzenia. 

Śp. M. Szymkiewicz rodem był ze 
Żmudzi, ale nie z jednego pieca chleb 
jadał po świecie. Czas dłuższy przeby- 
wał w Mińsku, gdzie w czasie pożaru 
domu, w którym mieszkał, spłonęła zna 
czna część jego chudoby i wiele pa” 
miątek artystycznych. 

tyc znej, a niekiedy i e 

Sulimczyk.
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Krwawa zbrodnia 

zamordowanie duchownego 

sowieckiej straży 
prawosławnego na granicy 

Wczoraj nad ranem na odcinku Wilejka koło strażnicy Wiel- 

kowszczyzna usiłował przedostać się na naszą stronę duchowny 
prawosławny. Ksiądz ten miał na 
znacznie utrudniało ruchy. 

sobie szatę duchowną, co mu 

W pierwszym momencie zblega zauważyła straż bolszewicka, 
która rzuciła się w pościg za uciekającym. Widząc, że zbliżył się 
on już zupalnie do granicy w ostatniej chwili ścigający go straż- 
micy dali salwę, kładąc go trupem na miejscu. 

Padł on w momencie, gdy był już tylko o jeden krok do 
wyzwolenia. 

Zabitego bolszewicy pośpiesznie wciągnęli wgłąb swego te- 
rytorjum zabezpieczając się w ten 
«»anla obustronnej komisji, badania której, 

sposób „przed potrzebą zwoły- 
co do przyczyn 

zabicia duchownego, mogłyby sprawić nielada kłopót dla stro: 
ny, która użyła w tym wypadku broni palnej. (c) 

  

Likwidacja gminy Kóniawskiej 
Dowiadujemy się, że w gminie Koniawskiej, pów. Wileńsko-Trockiego 

już rozpoczęto prace przygotowawcze do zlikwidowania się w związku ze 
zgłoszonym w swoim czasie wnioskiem, że wschodnia część iej gminy od- 
chodzi do pow. Lidzkiego (3:ch gmin Żabłockiej, Raduńskiej i Ejszyskiej), 
pozostała zaś część gminy zostaje włączona do gm. Orańskiej pow. Wil.- 
Trockiego, która przez tą zmianę stała się samowystarczalną. 

Po ukazaniu sią w najbliższych dniach odnośnego rozporządzenia 
władz centralnych, powiat Wileńsko Trocki będzie liczył 15 gmin i 2 mia: 
sta niewydzielone (Troki i Nowa-Wilejka). 

ZWARTEK 

W. słuńca o g. 4 m. 51 

Ezechjela 
jutro 

Leona 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 8 — IV. 1930 r. 

Z. słońca o g. 6 m. 24 

  

Ciśnie: ie 
Se* 1 765 

Temperatura aa ! +10*C 

  

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: pogodnie 

  

URZĘDOWA 

Mh — Wyjazd p. wolewody do Warszawy. 
/ Pan wojewoda Raczkiewicz wyjechał we śro 
dę 9 b. m. na kilka dni do Warszawy, gdzie 
przewodniczyć będzie na posiedzeniu sekcji 
dekoncentracji komisji do usprawnienia ad- 
ministracji. 

— (y) Wiosenn£ inspekcje  sanitarno- 
porządkowe. Na skutek polecenia p. woje 
wódy rozpoczęły się coroczne wiosenne wo- 
jewódzkie inspekcje  sanitarno-porządkowe 
narazie na terenie m. Wilna. Dnia 8 kwiet 
mia naczełnik wydziału zdrowia dr. Rudziński 
przy współudziale komendanta P. P. m. Wil 
na i w obecności przedstawicieli władz woj- 
skowych przeprowadził szczegółową inspek- 
cję sanitarno porządkową dworca osobowe- 

"go, stacji towarowej w Wilnie oraz przyle- 
głych terenów kolejowych. W wyniku inspek 
cji sporządzono protokuł, na podstawie któ- 
rego będą wydane odnośne zarządzenia ma 
jące na celu usunięcie spostrzeżonych bra- 
ków. 

MIEJSKA 

— (0) Budową elektropomp w ogrodzie 
Bernardyńskim. Na NORZE posiedzeniu 
Magistrat zatwierdził przetarg otertowy na 
budowę elektropomp dla stacji pomp w ogro 
dzie Bernardyńskim. Pierwszeństwo _ otrzy- 
mała firma inż. Twardowskiego w Warsza 
wie. M. in. ubiegały się o uzyskanie tych 
robót jedna firma z Budapesztu i Stocznia 
Gdańska. Termin wykonania 3ch miesięczny 

— (0) Rzeźnia miejska a ludność wiej- 
ska. Wydział powiatowy sejmiku Wileńsko 
Trockiego wystąpił do urzędu wojewódzkie 
go ze skargą na Magistrat m. Wilna z po- 
wodu nadmiernie wysokich różnego rodzaju 
opłat na rzeźni miejskiej oraz na stacji kon- 
troli mięsa w Wilnie, jak również na w wy 
sokim stopniu niesłuszne a nawet nielegalne 
traktowanie ludności wiejskiej przez organy 
sekcji rzeźni i rynków magistratu. 

« W skardze tej został wymieniony sze- 
reg faktów, bardzo łatwych do stwierdzenia 
ale „te fakty dotychczas nie zwróciły uwagi 
miejskiej komisji rewizyjnej i należy spodzie 
wać się, że urząd wojewódzki wejrzy na 
przykład, chociażby narazie do: stosunkiów 
panujących w ft. zw. „Taniej jatce'- przy 
ul. Ponarskiejj wielce krzywdzących produ 
centów wiejskich. 

Z SZKOLNA 
— (y) Święta w szkołach. Jak się 

dowiadujemy nadchodzące ferje świą 
teczne w szkołach powszechnych jak i 
średnich rozpoczynają się w dniu 15 
b. m. i trwać będą do dnia 28 b.m. 
włącznie. 
„Ferje Świąteczne dla dzieci wyzna” 

nia mojżeszowego rozpoczną się już 
11 b.m. i trwać będą również do dnia 
28 b. m. ł 

    

    

  

  

  

KRONIKA 
ZEBRANIA I ODCZYTY 

— (k) Zebzanie Z. ia III Za- 
koni św. Franciszka parafli św. Jakóba. Dnia 
11 kwietnia o godz. 6 wiecz. odbędzie się 
zebranie zarządu w mieszkaniu ks. probo 
szcza. Dnia 13 kwietnia o godz. 4 i pół w 
sali parafjalnej zebranie ogólne. Również 13 
kwietnia odbędzie się msza św. — Pryma- 
rja na eni członkiń. 

—- (k) Ż życia Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej. Zebranie plenarne Ś. M. P. im. św. 
Aloizego odbędzie się w niedzielę 13 kwiet- 
nia w sali parafjalnej kościoła św. Ducha. 

+ Zebranie plenarne S. M. P. im. Dąbrów 
ki odbędzie się 13 kwietnia o godz. 9.30 ra- 
no w. Ognisku parafji św. Ducha. 

Dnia 13 kwietnia o godz. 3.30 p. p. w 
Ognisku parafjj Niepokalanego Poczęcia N. 
M. P. odbędzie się zebranie plenarne S. M. P. 
Żeńskiej. 

Dnia 13 kwietnia staraniem Sekcji Mi 
syjnej S. M. P. parafji Niepokałanego Boze 
cia N. M. P. w sali parafjalnej urządzony 
będzie wieczór misyjny, urozmaicony wielo- 
ma produkcjami muzycznemi. Na program 
złożą się: odczyt, produkcje muzyczne, śpiew 
solowy i chóralny i wiele innych niespodzia 
nek. 

RÓŻNE 

— (y) Znaczne subsydja na ruch budo- 
wlany. Wobec zbliżającego się sezonu budo- 

wlanego min. skarbu przeznaczyło na akcję 
kredytową dla budownictwa mieszkaniowe- 
go 50 miljonów zł. и Ы 

Z sumy tej 23 mij. zł. będzie przezna- 
czone na dokończenie domów, które rozpo- 
częto w latach ubiegłych przy pomocy finan 
sowej Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Równocześnie jednak min. Skarbu zamierza 
przyjść z pomocą budowlom dotychczas nie 
finansowanym przeznaczając na to 20 milj. 

złotych. й 
Prócz min. skarbu na walkę z bezdomno 

ścią przeznaczają pokaźną sumę zakłady 
ubezp. społecznych. Razem na rzecz budow- 
nictwa mieszkaniowego będzie przeznaczono 

w tym roku około 80 milj. zł. > 
Ciekawe ile z tego wypadnie na Wileń 

szczyznę. 

— (y) Posiedzienie zarządu główne 
go Kom. budowy pomnika Adama Mic 
kiewicza. Wczoraj odbyło się pod prze 
wodnictwem p. wojewody  Raczkiewi 
cza zebranie zarządu głównego Komi 
tetu budowy pomnika Adama Mickie 
wicza w Wilnie, poświęcone omówie 
niu sprawy konkursu ograniczonego 
na projekt pomnika. Ostateczne decy 
zje w tej sprawie zapadną prawdopo 
dobnie w przysztym tygodniu. 

— (y) Zmiana nazwisk. Wobec maso- 
wego napływu podań obywateli 0 zmianę 
nazwisk, przyczem w większości wypadków 
zmiana taka nie jest umotywowana, prosze 

ni jesteśmy o wyjaśnienie, że zmianie ulegają 

tylko nazwiska o brzmieniu hańbiącem lub 
utrudniającer 0 Natomiast we 

wszystkich innych wypadka tylko bardzo 
ażny powód może być przyczyną do zmia- 

ny nazwiska. 

— (0) Wiele osób było w teatrze. 
Dnia 8 kwietnia odbyło się posiedze- 
nie miejskiej komisji teatralnej. 

. Ze sprawozdania dyrektora teatrów 
miejskich p. A. Zelwerowicza wynika, 
że największem powodzeniem cieszyła 

się w ubiegłym kwartale sztuka „Broad 

way”, która na 29 przedstawieniach 
ściągnęła 17318 widzów. Pozatem 
„Krakowiacy i górale" miały 27 przed 
stawień i 16919 widzów. Następne 
miejsce zajmuje „Błędny bokser*, któ- 
ry miał 6 przedstawień i 2664 widzów. 
Reszta sztuk miała mniejsze powodze 
nie. 

   

  

  

    
      

  

  

W dalszym ciągu p. Zelwerowicz 

Stary samochód najkorzystn'ej sprzedasz lub zamienisz na nowy w firmie 

STUDAUT Wilno, Mickiewicza 31. Tel. 1501. 
Najtańszych remontów dokonywuje się w naszych warsztatach. 

    
Porady fachowe, inspekcja wozów zupełnie bezpłatnie. 

daje 

  
  
      

zapowiedział występy znakomitej ar 
tystki p. J. Smosarskiej, które rozpocz 
ną się w maju. Po raz pierwszy p. 
Smosarska wystąpi w sztuce „Kochan 
kowie z Werony". 

Sprawa otwarcia letniega teatru w 
ogrodzie Bernardyńskim narazie nie 
została zdecydowana. 

'CEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulancke. Koncert 
muzyków warszawskich. Dzisiejszy koncert 
Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki 
w Warszawie w Teatrze Miejskim na Po 
hulance zapowiada się niezwykle interesują 
co ze względu na udział licznych i utalento- 
wanych wykonawców solowych i zespołów 
z p. Modrakowską (śpiew), prof. Rutkow- 
skim (dyrekcja) na czele oraz ze względu 
na piękny program, który usłyszeć można 
tylko przy tak rzadkiej okazji. Wchodzą tu 
utwory Palestrina, Bacha, Gomółki, Szarzyń 
skiego, Vivaldiego, mianowicie: psalmy, can 
zona, koncerty suity i in. Początek o godz. 
6 wiecz. Bilety w kasie Teatru Lutnia, zaś 
od godz. 5 po połu. w kasie Teatru na Po- 
hulance. 

— Karol i Anna". Jutro, w dalszym cią- 
gu grana będzie wzruszająca sztuka wojen 
na „Karol i Anna* Franka. 

— „Cudowny pierścień". Nadwyraz 
barwne widowisko dla dzieci i młodzieży 
„Cudowny pierścień * baśń J. Warneckiego, 
ukaże się w przyszłym tygodniu na scenie 
teatru miejskiego na Pohulance w nowej 
malowniczej szacie dekoracyjnej. 

— Teatr Miejski Lutnia, Występy Jerze- 
go Leszczyńskiego. Dziś drugi występ znako 
mitego artysty scen warszawskich Jerzego 
Leszczyńskiego w arcywesołej komedji W. 
Rapackiego „Czarujący emeryt". Na premje- 
rze sztuka ta odniosła wielki sukces arty 
styczny, zdobyła uznanie i ogólny poklask 
tłumnie zebranej publiczności. 

— Przedstawienia dniowe. W nie 
dzielę nadchodzącą w Teatrze na Pohulance 

ukaże się na przedstawieniu popołudniowem 
sensacyjna sztuka amerykańska „Broadway“ 

zaś w teatrze Lutnia pełna humoru komedja 

polska „Miłość czy pięść". Ceny miejsc zni- 
żone. 

— „jaś i Małgosia" na poranku w Tea" 
trze Lutnia. Wystawiona z wielkim nakładem 
pracy i kosztów opera Humperdincka „Jaś i 
Małgosia" ukaże się raz jeszcze w niedzielę 

13 b.m. na poranku w teatrze Lutnia o godz. 

12 w poł. po cenach znacznie zniżonych. W 

wykonaniu biorą udział wybitniejsi soliści i 

chór wileńskiego zespołu operowego, zespo 

ły baletowe L. Winogradzkiej oraz orkiestra 

pod dyrekcją Z. Doiegi. Reżyserję prowa” 

dzi A. Ludwig. Akademicy i uczniowie ko- 

rzystają ze specjalnych ulg biletowych. 

— Staraniem b. uczenie gimnazlum im. 
E. Orzeszkowej odbędzie się w sobotę dnia 

12 kwietnia r. b. o godz. 8 wiecz. w łokalu 

gimnazjum, przy ul. Orzeszkowej 9. Wżeczór 

muzyki polskiej. Na program złożą się: Sło. 

wo wstępne p. Wokulskiej-Piotrowiczowej 

oraz utwory Chopina, Szymanowskiego, Ró- 

życkiego, Karłowicza, Niewiadomskiego, Star 

czewskiego i innych w wykonaniu p. p. Hleb 

Koszańskiej, W okulskiej-Piotrowiczowej, СЕ 

rynowej, Grabowskiej i Pławskiej — byłych 
uczenic tegoż gimnazjum. 

Dochód przeznacza się na 
kasę samopomocową. у 

Pozostale bilety są do nabycia w Kance 

larji gimnazjum od godz. 10—12 oraz przy 

wejściu. 

koleżeńską 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Ich czworo E 
Heljos — Moralność pani Dulskiej. Film 

džwi 4 
Eos Burza nad Azją. у 
Światowid — Noc miłosna skazańca. 
Wandą — Miłość księcia Sergjusza. 
pa —.Siódmy cud świata. 

cadilly — Szlakiem hańby. \ 
Kino Miejskie — Cuda kinematograiji. 

Ognisko — Adjutant. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki: w ciągu doby: W cza 

sie od dnia 8 do 9 b. m. do godz. 9 rano 

zanotowano w Wilnie różnych wypadków 

ogółem 49. W tem było kradzieży 4, zaklo- 

ceń spokoju publicznego i nadużycia alkoho- 

lu 8, przekroczeń administracyjnych 24. 

  

  

— Obławy aż do skutku. Późnym wie 

czotem i w nocy dnia 8 kwietnia r. b. ko- 

misarjat HI policji, wspólnie z brygadą po- 

licji _ sanitarno obyczajowej, przeprowadził 

obławę w Cielętniku, ogrodzie Bernardyń 

skim i okolicy Góry Zamkowej. 

W wyniku obławy zatrzymane 

osadzono w areszcie do stwierdzenia tożs 

mości. 
Starostwo Grodzkie podaje do wiadomo 

ści, że obławy te, mające na celu-zapewnie 

nie bezpieczeństwa i spokoju w śródmieściu 

przeprowadzane będą często i aż do osiąg- 

nięcia celu. 

osoby 

     

— (c) Pożar. Z powodu wadliwej budo 
wy komina wybuchł pożar w osadzie Skro- 

bowszczyzna gminy sobotnickiej, który zni- 
szczył zabudowania należące do Walerjaną 
Obrela. 

Według obliczeń poszkodowanego stra 
ty spowodowane pożarem wynoszą około 3 
tysięcy złotych. 

   

— (c) Dzika zemsta. We wsi Podgórze 
pod Bieniakoniami dokonano napadu — па 
Pawia Bazara, który otrzymał 16 ciężkich 
ran obuchem siekiery. 

Sprawcami okazali się trzej 
zara, którzy w ten sposób ze ! ę na 
nim za różne drobne przykrości sąsiedzkie. 

Winnych osadzono za kratami. 

   

sąsiedzi Bar    
   

8-10 CYL.T.Z 

STUDEBA KER 
gwarancję  najpewniejszej, * najbardziej 

komfortowej i najtańszej podróży. 

dp. Przedst, na woj. Wil, i Nowogródzkie 

„Studebaker 

Sp. z ogr. odp. 

A 
DARDESETTI u ak 

  

5. 

  

Michaž Tafarowski 
Trener Wileńskiego T-wa Hodowli Koni i P. S. K. zmarł dnia 9 kwiet- 
nia r. b. przeżywszy lat 43 Eksportacja zwłok z domu żałoby (Pośpiesz: 

    

ka — tor wyścigowy) na Cmentarz Wojskowy na Antokolu odbędzie się 
dzisiaj o godz. 3-ej po południu. O czem z głębokim żalem zawiadamią 

Zarząd Wil. T-wa Hodowli Koni i P. S. K. 

Perypefje przedwyborcze posła Dworezanina 
„_ Niedaleki termin dodatkowych wyborów w Okręgu lidzkim jest przyczyną usil- 

nej agitacji wyborczej, która na dobre już się rozpoczęła na całym terenie okręgu 
wyborczego. 
„Komuniści również przejawiają większą aktywność pod legalną nazwą „białoru- 

skiego* klubu robot.-włościańskiego. Posłowie z tego klubu zaglądają do ważniejszych 
ośrodków, zwołując wiece i zgromadzenią. 

M. in. onegdaj w dzień na terenie huty szklanej „Niemen* zawitał poseł Dwor- 
czanin, znany dobrze wileńskim przekupkom ze swych niefortunnych występów na Łu- 
kiszkach, gdzie jak wiadomo zostałź obrzucony jajami. Dworczanin urządził wiec na 
boisku sportowem i zachęcał robotników i zebranych pobliskich chłopów do głosowa- 
nia na listę Nr 13. 

Słuchacze zorjentowawszy się, kogo mają przed sobą poczęli gwizdać i zagłu- 
szać przemówienie okrzykami, jk: „do Bolszewji, oddaj diety, chcemy spokojnej pra- 
cy... Gdy mimo to agitator nie schodził z trybuny zebrani ruszyli ku niemu chcąc go 
siłą zmusić do ustąpienia. 

Dworczanin widząc na co się zanosi, począł umykać, tłum zaś gonił za nim aż 
do stacji Niemen, gdzie ukrył się on na terenie objektów kolejowych. (c) 

Aresztowanie organizaforki sekcji młodzieży 
PPS: lewicy 

W dniu 9 iV. r. b. aresztowana zostałą w Wilnie Stanisława Turkiewiczówna, 
pochodząca z Mińska (Rosja Sowiecka), która działała na terenie miasta Wilna jako 
organizatorka sekcji młodzieży PPS lewicy. Wymieniona występowała na I zjeździe 
PPS lewicy, jako delegatką obwodu ziem białoruskich. W Wilnie kryła się ze swą 
pracą polityczną, będąc nominalnie zatrudnioną w charakterze sklepowej w Białoru* 
skiej Spółdzielai Nowy Świat. Faktycznie była kierowniczk: 
przez posłów Białoruskiego Włościańsko-Robotniczego 

czytelni, zorganizewanej 
lubu w Wilnie, przy ulicy 

Hetmańskiej 4 oraz funkcjonarjuszką centralnego sekretarjatu tego Klubu. Cała rodzi- 
na Turkiewiczówny przebywa w Rosji Sowieckiej, 

komunistycznymi. Turkiewiczówna w czasie bitnymi działaczami 
gdzie ojciec i siostra jej są wy- 

obytu w Wilnie 
kierowała akcją, która miała na celu dostarczanie z Mińska do. Polski wydawnictw 
nielegalnych. 

Turkiewiczówna posiada ukończone wykształcenie Średnie i ostatnio. specjalnie 
zwróciła uwagę na prowadzenie akcji antypaństwowej wśród uczni zakładów nauko- 
wych w Wilnie. 

W związku z aresztowaniem, Turkiewiczówny ujawniony został obfity materjał 
kompromitujący, którego z uwagi na toczące się śledztwo obecnie ujawnić nie można. 

Z decyzji władz sądowe-śledczych Turkiewiczówna została osadzona w więzieniu. 

Młyn wyleciał w powietrze 
Pocisk zmasakrował młynarza 

Z Postaw donoszą, że miał tam miejsce tragiczny wypadek spowodowany lekko- 
myślnem rozbieraniem znalezionego pocisku armatniego. 

Właściciel pobliskiego wiatraku Stanisław Świeczkowicz przyniósł z pola nie- 
wystrzelony pocisk dość dużych rozmiarów i począł go w lokalu młynu rozbierać. 

W pewnym momencie pocisk eksplodował powodując okropne zniszczenie. 
Siłą wybuchu całe urządzenie wiatraka wyleciało w powietrze i uległo zupełne- 

mu zniszczeniu. 
Odłamki desek i krokwi z wielkim impetem zostały odrzucone na znączną 

przestrzeń sasciciaisi gęsto okoliczne pola. 
„Tragiczny koniec spotkał nieostrożnego młynarza którego rozerwało na kilka 

części. Głowę z tułowiem nieszczęśliwego znaleziono daleko od miejsca gdzie stał 
młyn. Była ona tak zniekształcona że nie można było rozpoznać 
gicznie zmarłego. (c) 

ów twarzy tra- 

(Młodociani mordercy | podpalacze) 
W sierpniu roku ubiegłego w miasteczku Lipniszki zamordowano 84 letniego 

Abrama Lisowskiego w celu zawladniecia jego oszczędnościami i biżuterją. 
Sprawcy dostali się do mieszkania tŁasowskiego w nocy i zarąbali śpiącego 

starca kilku uderzeniami siekiery. 
Po dokonaniu rabunku mordercy nie chcąc zostawić jakichkolwiek śladów któ- 

reby mogły naprowadzić na ich trop podpalili dom. 
Zbiodnia jednak wyszła na jaw i policja zaraz potem ujęła sprawców mordu 

którymi okazali się dwaj chłopcy: 18 letni Jan Misiewicz i 21 letni Jan Giecowicz, 
którzy byli wtajemniczeni w posiadanie przez Łasowskiego gotówki w dolarach. 

Obei młodociani mordercy stanęli przed Sądem na sesji wyjazdowej w Lidzie i 
zostali skązani na bezterminowe ciężkie więzienie. 

— (0) Podrzutki. W bramie domu Nr. 
25 przy ul. Wielkiej, Józefa Lechojć znalazła 
podrzutka — chłopca w wieku 3 tygodni. 

Również Marja Wołkowa znalazła przy 
ul. Zakretowej 16 podrzuconą dziewczynkę 
3-miesięczną. Niemowlęta zostały skierowane 
do przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

— (c) Mają pecha. Na ul. Białostockiej 
zatrzymał policjant dwóch zawodowych zło 
dziei, którzy nieśli skradzione przed chwilą 
w domu przy tej ulicy różne rzeczy. Pecho- 
wych złodziei Lewina i Maraszko osadzono 
w. więzieniu. 

— (c) Nieszczęśliwy wypadek. W fa- 
bryce cukierków przy ul. Połockiej 4, właści 
ciel tego zakładu M. Charmac przez nieostroż 
ność włożył rękę do będącej w ruchu maszy 
ny w skutek czego doznał poważnego uszko 
dzenia kiści i urwania „dużego pałca. 

(Charmaca ulokowano w szpitalu. 

— (c) Uparta samobójczyni. Znana 
wszystkim instytucjom społecznym  Dwejra 
Ickowicz (Pawia 3) już kilkakrotnie usiłowa 
ła popełnić samobójstwo przyczyniając tem 
kłopot policji, rodzinie i kierowcom samo- 
chodowym, którzy musieli tłumaczyć się z 
okoliczności tych wypadków. 

Wczoraj znowu Ickowicz ułożyła się na 
jezdni na ulicy Zawałnej jakgdyby umyślnie 
oczekując nadejścia samochodu. Policjant 
podniósł natychmiast dziewczynę i mimo pro 
testów z jej strony, skierował się z nią do 
komisarjatu. Na ulicy Trockiej Ickowicz rzu 
ciła się nagle w bok na jezdnię i wpadła pod 
przejeżdżający w tym czasie autobus, kie” 
rowca, którego zdołał 

   

    

jednak w ostatniej 

chwili zatrzymać maszynę i uniknąć w ten 
sposób przejechania. 

Uparta samobójczynię osadzono w aresz 

cie centralnym 

— (c) Kradzież palta. Owsiejowi Hodo- 
sowi zamieszkałemu przy ul. Zawalnej 24, 
skradziono palto czarne, zimowe wartości 
około 300 zł. 

— (c) Zginęły mu kamśerjie. Od pewne 
go czasu Michałowi Lachowiczowi zam” iesz 
kującemu w Wilczej Łapie ginęły ułożone w 
pobliżu domu kamienie potrzebne przy wzno 
szeniu nowych budowli. Okradany postano 
wił dopilnować, kto czyha na jego własność 
i już wczoraj w nocy stwierdził, że złodzie- 
jem«jest Władysław Rynkiewicz, zamieszka- 
ły w końcu ulicy Legjonowej pod Nr. 147. 

iPolicja rewidu obejście Rynkiewicza 
natrafiła na wi ą ilość kamieni, które jak 
się okazało były własnością Lachowicza. 

      

    

— (c) Przechodzącą przez podwórko 
zbombardowano kamieniami. W' ubiegły wto 
rek na podwórku domu Nr. 75 przy ul. Cho 
cimskiej wywiązała się bójka pomiędzy lgna- 
cym Bartoszko zam. w tym domu, a Pio- 
trem Grodzienskim (Chocimska 47). Prze- 
ciwnicy obrzucali się wzajemnie kamieniami 
tak zażarcie, że nie zauważyli przechodzącą 
przez podwórko Stefanję Burbo lat 40, która 
otrzymała kilka silnych uderzeń w głowę i 
padła bez zmysłów brocząc obficie krwią. O 
wypadku powiadomiono natychmiast policję, 

  

premiera Filmu 
Dźwiękowego 

0d Redakcji Wolnej Trybuny Akademickiej 
Z powodu feryj świątecznych Wol- 

na Trybuna ukaże się dopiero 1 maja. 
Redakcja składa jwięc wszystkim swo” 
im czytelnikom serdeczne życzenia we 
sołych i dobrych Świąt, bawmy się i 
odpoczywajmy podczas Świąt, by po” 
tem z nowym zapałem zabrać się da pra 
cy. Zarząd Odrodzenia zawiadamia 
tych wszystkich, którzy zostali w Wil- 
nie, że podczas feryj świątecznych 
Msze akademickie będą odprawiane 
jak zwykle w kościele św. Jana — o g. 
10 rano. : 

  

Sprostowanie. We wczorajszem sprawo 

zdaniu z uroczystości w 13 pułku ułanów 

wkradł się przykry „lapsus calami“. Zamiast 

przedstawiony do „złotego krzyża zasługi” 

powinno być „złotego krzyża Virtuti Militari". 

  

która aresztowała winnych. Ranną Burbo po 
nałożeniu opatrunków, w stanie bardzo cięż- 
kim odwieziono do szpitala żydowskiego. 

— (c) Zagądkowe zgony. Wśród taje 
municzych okoliczności zaginął przed trzema 
miesiącami 12-letni Aleksander Szawejko 
mieszkaniec majątku Cerebastyn pod Mirem. 
Dopiero teraz natrafiono na zwłoki zaginio- 
nego, które zostały znalezione koło rzeki 
Usza. O znalezieniu ciała Szawejki powiado 
miono natychmiast policję i lekarza, który 
przystąpił do badania przyczyn Śmierci. | 

  

‚ ‚ Również na drodze stołpeckiej koło wsi 
Żołnierkiewicze tuż p ojącej na odludziu 
pustej szopie przej jący chłopi ujawnili 
zwłoki mężczyzny, który jak się zdaje nie 
zmarł śmiercią naturalną. Stwierdzono jedy- 
nie, że są to zwłoki Ignacego Szklarewicza, 
który zaginąt przed paru, dniami. 
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[d Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczne. 

TEATR MIEJSKI na POHULANCE, 
KONCERT DZIŚ w czwartek, 

10 go kwietnia 

Sfowarzyszenia Miłośników 

W programie: Palestrina, Vivaldi, 
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CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

„Zawracanie głowy ludziom 
dobrzį wali” 

Pod takim tytułem nadesłał mi swe uwa 
gi znany Państwu z „Ech Krajowych” p. 
Szach Matt. Т 

Tytułu nie zmieniam, a korespandencję 
w prawie że niezmienionej formie podaję. 

„Dnia 4 kwietnia, pisze mój korespon- * 
dent, postanowiłem odwiedzić mego brata, 
odbywającego powinność wojskową w N. 
Wilejce”. 

Po obiedzie udałem się na dworzec, by 
o godz. 15.30 znaleźć się przy okienku kasy 
biletowej. Tu poprosiłem o biłet, zapłaciłem 
żądaną należność (gr. 52) i pośpieszyłem na 
pociąg". ? 

„Po kilku minutach oczekiwania, ruszy” 
liśmy. jeszcze przed kolonją kolejową do“ 
czekałem się kontroli. Czyste mając sumie 
nie, podaję swój bilet konduktorowi, ten. z 
kolei oddaje go w inne, godniejsze ręce... — 
jakiemuś wyższemu urzędnikowi. Pan ten 
ogląda ze wszystkich stron otrzymany Ка- 
wałek tekturki i wreszcie wyrokuje, że... 
szę dopłacić różnicę, ponieważ bilet mój jest 
t. zw. „podmiejskim*, gdy ja jadę pociągiem 
dalekobiežnym“. 

„Nie wiedziałem o tem, chcąc jednak 
błąd naprawić, sięgam po portmonetkę i py” 
tam jle ta różnica wynosi, Wtedy p. kon 
troler oświadcza mi rzecz zupełnie nową, 
mianowicie mówi, że „bilet mój jest wogóle 
nie ważny. a ja muszę opiacić karę w kwo- 
cie zł, 5 (pięć)*. . 

  

     

   

Przypuszczałem narazie, iż tu chodzi @ 
sprolongowany żart prima aprilisowy, ja: 
kież było jednak moje zdziwienie, gdy na 
stępnie okazało się, że jestem w błędzie!'. 

, Tuż przed N. Wilejką, stanowiącą kres 
mej podróży, zjawił się bowiem konduktor, 
który powołując się na polecenie swego 
zwierzchnika (domniemanie p. kontrolera) 
poprosił mnie o udanie się do zawiadowcy 
stacji N. Wilejka, któremu „zdany* następ- 
nie zostałem, jako przestępca”. 

„Pan zawiadowca poprosił tnnie o legi- 
tymację i bilet, poczem w*asystencji drugie 
go pana spisano protokuł*. 

Musiałem sobie przypomnieć: ile mam 
łat, imiona rodziców, miejsce zamieszkania * 
t. d., wreszcie protokuł podpisałem i odzy- 
skałem „wolność”. 

„Dowiedziałem się na stacji, że podobn 
jak mój wypadki zdarzają się bardzo częsta 
i przeto, pro publico bono, chcę zabrać głos. 
iżby nie wyglądało, że qui tacet, consentirt 

videtur!“ 3 
„Chcę się obecnie zapytać czynników 

miarodajnych, dlaczego kasjer na dworcu w 
Wilnie nie wydaje stosownie do rozkładu po 
ciągów  „dalekobiežnych“ i „podmiejskich“ 
odpowiednich biletów? Wszak nie każdy 
rozkład ten zna, a tembardziej nie każdy 
wie o tych „różnicach* biletowych (zresztą 
groszowych). Wiadomem jest, że w Wilnie 
nie można wyjść na peron bez biletu, dlacze 
go więc biłeter siedzący u wyjścia, nie uprze 
dza podróżnych, że „z takim biletem pan, 
czy sz. pani jechać teraz nie może” i że 
chcąc posiadany bilet wykorzystać trzeba 
innym pociągiem pojechać " 

„Kupując bilet, prosiłem p. kasjera by 
najmniej nie o bilet „podmiejski*, a рорго- 
stu o bilet. O istnieniu dwurodzajowych bi 
letów nie wiedziałem wogóle i tembardziej 
nie miałem zamiaru „oszukiwania“ P. K. P. 
o 10 czy tež 12 groszy (taka jest rėžnica 
między ceną biletu na pociąg podmiejski i 
dalekobieżny*. 

„Nie wydaje mi się słusznem podejrze- 
wanie podróżnego o chęć „kradzieży* kilko- 
nastogroszowej kwoty i skazywanie go na 
karę pięćdziesięciokrotną (10 gr. różnicy w 
cenie biletu i 5 Zl. — „kary“)“. 

„Przeżyłem lat nie mało i po raz pier- 
wszy zdarzyło mi się, że mam zlecenie pana 
zawiadowcy stacji M-czno Rz-Ło stawienia 
się przed sądem, jako „oskaržony“. 

„Bilet aż do „dnia sądnego * przecho” 
wam u siebie; chciałbym bardzo, by wyrok 
w tak ważnej sprawie przyšpieszono...“. 

„Dla uniknięcia nieporozumień podaję: 
Działo się dn. 4 kwietnia 1930 r. w pociągu 
„dalekobieżnym Nr. 431 o godz. 15 m. 52. 
Nr. biletu „krótkobieżnego* 05896". 

„Z N. Wiłejki do Wiłna wróciłem -auto- 
busem. Bałem się pociągów  „dalekobiež 
nych“, a jeszcze więcej srogich „dygnitarzy” 
kolejowych". 

Oto czego zaznać można, odbywając 
7 džkę“ z Wilna do pobliskiej N. Wi- 

. Ciekawym co też na to powie Dyrekcja 
Mik. 
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czwartek dn. 10 kwietnia, 

11.58 — 1400: Tr. z Warszawy. Sy- 
gnał czasu, kom. meteorolog. odczyt dla go- 
spodyń i koncert szkolny z Filharmonji War 
szawskiej. 

15.15 
dla maturz w 1) „Wojna Trzydziestolet" 
nia“ — prof. B. Dunikowski, 2) „Zygmunt 
Krasiński" — prof. K. Górski. 

16.00 — 16.15: Chóry szkólne przed mi 
krofonem. 

16.15 — 17.05: Muzyka lekka z rest. „Bri 
stol“ w Wilnie. 

17.00 — 17.15: 44 lekcja niemieckiego — 
dr. W. Jacobi. 

17.15 — 17.40: Rekolekcje radjowe. Po- 
gad. V p.t. „Tomasz niewierny* wygł. ks. 
dr. Walerjan Meysztowicz. 

17.45 — 18.45: Czeski koncert popularny 

16.00 Tr. z Warszawy Odczyty 

  

    

    

18.45 
po wystawie Krótkofalowców w Wilnie. Re- *- 

19.10: Przechadzka mikrofonu 

portaż. 
19.10 — 19.35: „Bolszewizm 

i prof. M. Zdziechowski. 
5 — 19.55: Kurs fotografji dła ama- 

torów „Montowanie fotogramów* pogad. wy 
głosi Al. Zakrzewski. 

19.55 — 20.15: Program na piątek, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.15 — 23.00: Feljeton z Warsz., kon 
cert religijny z Poznania oraz komunikaty z 
Warszawy. 

23.00 — 24.00: Muzyka lekka z rest. - 
„Brostol“ w Wilnie. 

  i religja“ 

    
  

  

  

Dawnej Muzyki w Warszawie 
z udziałem: choru pod dyrekcją prof. B. Rutkowskiego, M. Modrakow= 
skiej (śpiew), T. Ochlewskiego, T. Zygadło, S. Tawroszewicza (skrzypce). 
T. Gocławskiego (wiolonczela), T, Zalewskiego, J. Wysockiej (fortepian). į 

Telemann, Gomółka Szamotulski, 
Zieleński, Mielczewski i ia. Ė 

Początek o godz. 8 wiecz. 
Bilety w kasie Teatru Lutnia od godz. 11 rano do 4 po południu. i 

Od godz. 5 po południu w kasie Teatru na Pohulance. aj 
| GB KBE TLE © WAU CZAK 00 2 KE CZA WOK KC PTT SU SEAT NEO SS 

Upadły Aniół na aparacie najpopulzrniejszej marki amerykańskiej 

jbliź 
dniach w kinie z Hoślywood:, | 
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£ SĄD i) W $ P i ž % Amteiykanki iq ligai di Nmetykógów 2 I Od dnia 8 do 10 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

KEGOŻZE, Przed sezonem motocyklowym > Nekas A O: az 0 Miejskie 3 „CUDA KINEŃATOGRAFJI 

у d ы a departamentu finansów w Waschingto- czasie wyświetlania wystąpi osobiście reżyser tego filmu p. Józef MAYEN reżyser filmowy z 
NIEMEŃCZYŃSKI „BACZEWSKI POD e, wy. 2 7 g. r Si с о- SALA MIEJSKA ik i EZ 

KLUCZEM. Przed kilku dniami odbyło się w Ka- GA S 2 ak na Berlina, nasz rodak współtwórca światowych flmów „Student z Pragi" i „Alraune*, objaśniając 

Józet Zyndel zamieszkały w gm. Niemen 
ezyńskiej pozazdrościł znanej i uznanej przez 
pijące społeczeństwo firmie „Baczew jej 
sukcesów. finansowych i postanowił iść Śla- 
dami firmy. 

(Wszystko byłoby dobrze i zapewne 
Zyndeł dorobiłby się majątku, gdyby nie je- 
go roztargnienie, bowiem zajęty obliczaniem 

   
     

przyszłych dochodów zapomniał _ wykupić 
świadectwa przemysłowego. LE 

Firma prosperowała dobrze. Okoliczni 
kmiotkowie zaopatrywali się w rosolisy vel 
samogonkę, lecz na nieszczęście wdała się w 
to policja. W trakcie rewizji ujawniono apa- 
raty do pędzenia wódki. 

Sprawa oparła się o Sąd. Wobec wy- 
raźnego stwierdzenia winy Zyndela Sąd nie 
miał wiele do roboty i skazał go na karę 
grzywny w wysokości 1000 zł. (z zamianą 
w Tazie niewypłacalności na 50 dni aresztu) 
oraz na 2 miesiące aresztu. 

Wyrok ten pozbawił firmę „Baczewski'* 
jedneg o konkurenta. (y) 

WOJOWNICZY NOMEJKO. 

Jan Nomejko ze wsi Dubice gm. Koniaw 
skiej był, a zapewne i jest jeszcze osobą b. 
wojowniczą. Nie znaczy to by miał on być 
nchotnikiem wojskowym w okresie, kiedy ar- 
mja wachmistrza Budiennego następowała 

' na Warszawę, po stokroć nie. Nomejkę ani 
musz opanowywał zwykle po wypiciu pew- 
nej ilości wódki. 

Pewnego razu, a mianowicie 29.I1 1928 
r. czując w sobie krew przodków z pod 
Wiednia wszczął awanturę z J. Bartoszewi- 
czem, a następnie rzucił się na” niego z no 
żem w ręku. 

Silne uderzenie nożem w głowę powali- 
lo Bartoszewicza z nóg. 

Bohaterski Nomejko tryumfował niedłu- 
go, gdyż policja okazała się jeszcze mężniej- 
szą j unieszkodliwiła go na przyszłość wsa- 
dzając do więzienia. 

W Sądzie Okręgowym bohaterski wy- 
' ezyn Nomejki zakończył się skazaniem go 

па 8 miesięcy więzienia, a Sąd Apelacyjny, 
któremu przewodniczył sędzia Kontowtt zła 
godził wyrok do 4 miesięcy. 

Wyrok ten ostudzi zapały. (y) 

«, Н АВ ОЕ ИТО ЧЕО ЕМА СЕН САН О ЧЕ ЧЬ 
Kapelusze, krawaty, rękawiczki, 9 
bielizna damska i męska, wyroby 
trykotažowo-poficzosznicze, galan- 
terja skórzana; parasole, laski i t.p. 

w wielkim wyborze poleca 

Firma O. Rauicz 
Wilno, Zamkowa 8. 

UWAGA! Obecnie zostały wprowa” 
dzone [kis zmiany, które w zu- 
pełności zapewniają Sz. Klijenteli 
nabycie dobrego towaru po cenie 
bardzo niskiej, gdyż dewizę naszą 

jest: wielki obrót mały zysk. 
mNadchodzą codziennie nowości. -I 

GI ZA GUY szm ЛЕ ВМ ТБ ВН TRY ARA GW GA 

  

  

P; owki šwierkowej 

kopal 

szt., szwel 6“ XS“ 

10*X10* — 7 m3. | 

SI 
tymbrów 12'X12* 215 sztuk. 

  

A SI 
stz., 100" 92 szt., 9 XI 

80,56 m3., papiegówki świerkowej 665 mp., 

Binduga na rzece Dźwinie (Surmanowo) At : £: 

w: juki 10“ 10“ dl. 82 stop'1143 s2t., krėtkich 1010“ 

towicach 'walne Zgromadzenie Polskiego 
Związku Motocyklowego. Po b. burzliwych 
obradach uchwalono pizeniesienie siedziby 
Związku z Katosic do Warszawy,a w wy 
niku wyborów kapitanem sportowym na 
okręg obejmujący teren woj. Wileńskiego 
został p. Bertold Fude z Łodzi. 

Fakt przeniesienia siedziby związku 
do Warszawy niea»ątpliwie odbije się do- 
datnio na rozwoju życia sportowego moto 
cyklistów wileńskich. 

Mimo że posiadamy tkilku zaledwie 
motocyklistów (a ilość wzrasta stale) nie 
od rzeczy byłoby zorganizowanie klubu 
motocykiowego, eweniualnie motocykliści 
mogliby się zrzeszyć jako sekcja jednego z 
klubów sportowych, powiedzmy Ogniska-- 
jako klubu b. rucoliwego i trzeba przyznać 
wszechstronnego 

Po zrzeszeniu motocyklistów, można 
by pomyśleć o zorganizowaniu raidu pro- 
pagandowego w czem pomogłyby niewątpli- 
wie przeastawicielstwa zainteresowane w 
sprzedaży maszyn nie mówiąc juź o pomo- 
cy Związku, co dałoby s'ę uzyskać przy 
pomocy interwencji kapitana sportowego 
p. Fude. 

Znaczna część motorzystów wileńskich 
jest członkami Wil. T-wa Cyklistów, może- 
by więc grupa zechciała wziąć na siebie 
trud poczynienia pierwszych kroków i zwo- 
łała zebranie  organizacyjno-informacyjue 
Sport motocyklowy wobec zwiększania się 
na Wileńszczyźnie sieci szos ma szanse 
rozwoju, Niech więc głos nasz nie trafi w 
próżnię. 
  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
Z dnia 9 kwietnia 1930 roku. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.90 — 8.92 — 8.88. Belgja 

124.50 — 124.81 — 124.19. Londyn 43.38,1/4 
— 43.49 43.27 i pół. Nowy York 8.908 — 
8.928 — 8.888. Poryż 43.93 i pół — 35.02 — 
43.85. Praga 26,41 i pół — 26.48 — 26.35. 
Szwajcarja 172.85 — 173.28 — 172.42 Stok- 
hołm 239.85 — 240.45 — 239.25, Wiedeń 
125.72 — 126.03 — 125.41. Włochy 46.77— 
46.89 — 46.65. Berlin w obrotach prywat 
nych 212.88. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 122.50 — 123. 

Premjowa dolarowa 75 — 75.25. 5 proc. kon 
wersyjna 55. 5 proc. kolejowa 50. 6 proc. 
dolarowa 79. 7 proc. stabilizacyjna 88. 8 
proc. L. Z. Banku Gosp, Kraj. i B. Roln., obli 
gacje B. Gosp. Kraj. 94, te same 7 proc. 
83.25. 7 proc. ziemskie dolarowe 75. 4 i pół 
proc. ziemskie 54 — 53.75 — 54. 8 proc. 
warszawskie 76.50 76.25 — 76.75. 8 proc. 
Łodzi 69. 8 proc. Piotrkowa 66.75 — 66.50 
6 proc. obligacje m. Warszawy 59. 

Złoto: 
‚ Bank Polski 167, Siła i światło 93 — 94, 

Firley 35. Wysoka 139 — 140. Cegielski 44. 
Ostrowiec s. B. 62. Starachowice 20.25. Zie- 
ieniewski 56. Haberbusch 108. 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie 
ul. Wielka 66, tel. 12-53. 

skich w: ręce kobiece. Na 496 złożonych de- 
klaracyj co do podatku dochodowego, po- 
datników mających roczny dochód przekra- 
czający miljon dolarów, przeszło 200 dekla- 
racyj pochodzi od kobiet. Przytem należy 
nadmienić, że podatnicy żonaci, po większej 
części składali zeznania jako szefowie ro- 
dzin. Stąd prosty wniosek że po tamtej stro 
nie Atlantyku majątki kobiece dorównywują 
fortunom męskim. 

Na poparcie tego faktu służą jeszcze in- 
ne dowody. Mianowicie Izba Skarbowa ame- 
rykańska ustaliła, że w roku 1927 dochody 
kobiet w czterech stanach przęwyższały do- 
chody mężczyzn, a to w stanach New York, 
Pensylwanii, lilinoi, i Kalifornii, te cztery sta 
ny są zasadniczo najbogatszymi w całej re- 
publice. | 

Statystyka spadków wykazuje również, 
że na 70 testamentów sporządzonych przez 
mężczyzn, piędziesiąt były wyłącznie na ko- 
rzyść kobiet, podczas gdy na 69 testamen 
tów kobiecych, dziedziczyło 44 kobiety. Po- 
za tem trzy największe dziedzictwa w roku 
1929 przypadły również kobietom. 

Opierając się na Banker Magazine, któ- 
ry przeprowadził ciekawą ankietę, kobiety 
są posiadaczkami większości akcji wielkich 
przedsiębiorstw  fimansowych i przemysło 
wych Stanów Zjednoczonych, naprzykład: 
amerykańskiego towarzystwa telefonów i te- 
legrafów, „United States Steel, Pensylvania 
Rallroad, pięćdziesiąt procent akcyj tych to 
warzystw jest w rękach kobiecych. Zupełnie 
paradoksalnie wygląda fakt, że gdy znaczna 
większość akcyj Towarzystwa  Hamulców 
o zgęszczonem powietrzu, jest własnością 
kobiet, to cały przemysł cukierniczy należy 
wyłącznie do mężczyzn. Stąd wniosek, że 
obecnie 41 proc. bogactw prywatnych w 
Ameryce jest własnością kobiet i jeżeli w 
dalszym ciągu ta sama tendencja się utrzy- 
ma, to za lat piędziesiąt połowa bogactwi 
przejdzie do kobiet, a w roku 2000 kobieta 
będzie władczynią finansową Stanów Zjed- 
noczonych. 

Należy jeszcze zaznaczyć, že Amerykan 
ki wykazały wybitne zdolności administracyj 
ne i finansowe. Niedawno otwarto w Nowym 
Yorku na 5 Avenue filję wielkiego banku, 
którego cały personel urzędniczy, nie wyłą” 
czając dyrektora stanowią kobiety. Podobno 
filja ta robi świetne interesy, a nawet pod. 
czas ostatniego krachu giełdowego kobieca, 
filia banku najmniej ucierpiała. 

Wyżej przytoczone dane statystyczne 
pochodzą z roku 1927, ciekawa rzecz co 
wykaże statystyka z roku 1929, ale bez 
względu na to, można już teraz powiedzieć 
śmiało, że nie Amerykanin, lecz Amerykan- 
ka jest współczesnym krezusem. 

  

  

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
„NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

ogłasza o sprzedaży. materjałów, znajdujących się na bindugach rzek spławnych na Rygę (Łotwa) 

W NADLEŚNICTWIE MIORSKIEM: (poczta Miory) binduga na rzece Dzisience: 

419,40 mp .  brusów sosnowych 7,59 m3, murłat sosmowych 20,90 m3, tymbrów 74,38 m3, słe- 

kopalniaków sosnowych 358 m3.na rzece 

Binduga na rzece Dźwinie (Grossborn — Łotwa) 

Pow: juski 10x10" dł. 8% stóp 414 szt., krótkich 10"X10* dł. 6 i 63 stóp — 143 szt., 9*X9* dł. 9 stóp — 627 

— 196 sztuk, 8**'x9'* — 40szt., 8'*X8'' — 415 szt., 7"X8'' — 58 szt., i T" XT* — 417 s2t. 

€prów: jurki 571 szt. szóstki 141 szt.dziesiątki 513 szt. kopalniaków sosnowych 16,98 m3, świerku w dłużycach 6,24 m3, osiki 

w dłużycach 4,96 m., osiki zapałczanej — 15,58. m3. 

W NADLEŚNICTWIE DZIŚNIEŃSKIEM: (poczta Głębokie) binduga na rzec e Dzisience. 

Papjerówki świerkowej 155,65 mp., 
(zbierzysta i sękata), świerkowych dłużyd 13,01 m3. 

W NADLEŚNICTWIE BRASŁAWSKIEM: (poczta Brasław) binduga na rzece Dźwinie (Szakiele). 
1 

Iniakėw sosnowych o rozmiarze 25 — 4* — 79,70 m3. o rozmiarach 4“ — 7“ — 62,76 m3., Sleeprow: jurki 10“ x 10" 

| dł. 83 stóp 1182 szt., krótkich 10*X10* dł. 6 i 64 stop — 236 szt. 9"X9' dł. 9 stóp -— 1584 szt. tymbrów 12x12 — 50 

—— 3591, szt, 6" X 9" — 2270 s2t., 6“ X10“— 979 szt., kapbali sosnowych Il klasy 44.41 
dłużyc świerkowych 13 m3, kapbali świerkowych 9 m3, murłat świerkowych 

Dźwinie sosny w dłużycach 92,39 m3. 

m3, Ill kl. — 

dł. 6 i 6% stóp — 507 szt., 9*x9* dł. 9 stóp — 573 szt. 

Oferty piśmienne na kupno wymienionych sortymentów uprasza się składać do Nadleśnictw do dnia 25 kwietnia rb. w 

ofertach należy przytoczyć warunki 
nictwa. Tranzakcje będą zawierane przez Nadleśnictwa w miarę 

  

   
— 401015 VINSE. 

° 'МАЗФКЕ 

  

°° — Szukałem go nawet w Berlinie, 

ciągnął dalej Laniare, — na froncie za” 

chodnim, w Serbji, w Konstantynopolu, 

"w. Piotrogredzie... 

' Generał pokiwał głową. 

‚ — Niema w tem nic nadzwyczaj 
nego. Dla człowieka przyzwyczajonego 

"do tego tak, jak ja, nie przedstawiały 
te podróże wielkich trudności. Jedno 

| cześnie zbierałem wiadomości, dotyczą 

    

“ce niemieckiego szpiegostwa. Od cza- 
su do czasu znajdowałem sposoby za 

- komunikowania ich Paryżowi. Mam na 
'_ dzieję, że komunikaty moje przyniosły 

" znaczne korzyści, zarówno Francji, jak 
i Anglji. Ale najważniejszą wiadomość 
przyniosłem teraz panu i zaraz  po- 

* wiem... 
; — Jednak Extrom zginął nagle z 

_ Niemiec, goniąc go, poszedłem  talszy 
wym śladem i znalazłem się na tym 
odcinku frontu. Przed dwoma dniami 
dowiedziałem się, że łotr ten został wy 

—° słany do Ameryki z tajnem poleceniem. 
_ Wobec tego, że Ameryka zerwała sto 

sunki dyplomatyczne z Berlinem i znaj 
duje się w przededniu wypowiedzenia 

_ wojny, pan generał rozumie, jakiego ro 
_ dzaju jest to polecenie. Chcę mu prze” 

_ szkodzić. Iść za nim przez Belgję i Ho- 
landję byłoby zbyt długo, dlatego to 
przedostałem się przez linię okopów i 
jestem tutaj. Liczyłem na pomoc pana 
generała. Jako były agent tajnej poli 
ji, pan zdaje sobie sprawę z sytuacji. 
Jago Anglik nie odmówi mi pan pomo” 

"cy, gdyż to co zamierzam zrobić ma 

  

  

  

zgłoszenia ofert. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE. 

SIS X ATR TI II I I ESI EA 

tranzakcji. Wszelkich informacyj udziela Wydział Handlowy D.L.P. oraz odnośne Nadleś- 

  

tricki i zakulisowe tajniki kinematografji PO RAZ PIERWSZY w POLSCE: film sylwetkowy, 
ul, Ostrobramska 5. film kolorowany ręcznie i najnowszy wynalazek niemiecki (patent „Sirius*)—film o łudząco natu- 

ralnych barwach. Nad program: 1) „MISS POLONA". 2) „„GOWIECTWO w POLSCE". Kasa 
Czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz, 4-ej. Następny program: „WILK i SZAKALE* 

  

KINO-TEATR 
„HOkŁYWOSO" Skaudaliczny szantaż 
Mickiewicza 22. 

w Londyńskim eleganckim Świecie. 
=—- „1С _ CZWORO” 

W rolach głównych cztery gwiazdy filmowe: 
CLIVE BRÓOK, EWELIN BREN, WILJAM POWEL i DORIS KENJON. Nad program; Komedja w 2 akt. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14 81. 

OGŁOSZENIE PRZETARGU. 

Dyrekcja Okręgowa KP w: Wilnie ogłasza 
żawy stauracji st. Hajnówka z terminem 
ca 1930 r., bufetów na st. N. Wilejka 1/II kl., 

      

bokie, Białystok tow., Sokółka, Słonim, Połoczany, Mikaszewi- 
cze, Mordy, Mońki, Juchnowicze, Olechnowicze, 
Horodyszcze, Zahacie, Kiena, i fryzjerni st. Łuniniec i Suwałki 

m objęcia 1 maja 1930 r. oraz bufetów st. Białowieża z ter 
i Kobryń z terminem objęcia I lipca 1930 r. 

  

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 1930 r. o godz. 
12 w południe. 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach wywie- 
szonych na wymienionych stacjach i w gmachu Dyrekcji. 

Dyrtkcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie. 

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma) 
nic wspólnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger), 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAŚ, 

SOMMERFELD 

K. Dąbrowska „. 

LES'T AGO NC ZY: 

Sędzia Apelacyjny Śledczy do spraw wy 

jatkowego znaczenia w Okręgu Sądu Apelas 
cyjnego w Wilnie, poszukuje Morducha Ar- 
luka, zam. w Wilnie, oskarżonego z art. 27 
i 46 Ustawy Karnej Skarbowej o wprowa- 
dzenie w okresie czasu od sierpnią 1927 r. 
do końca czerwca 1928 r. towarów zabronio 
nych do przywozu na obszar celny Państwa 
Polskiego. 

Poszukiwany Morduch Arluk był do czer 
wca 1928 r. kierownikiem firmy ekspedycyj- 
nej „Hubert Majer* w Wilnie przy ul. Kwia- 
towej nr. 7, jest on wzrostu wysokiego, sza- 
tyn, ma twarz owalną, oczy ciemne, nos j u- 
sta normalne, brwi ciemne, wąsy strzyżone 
po angiełsku, szczególnych znamion nie ma. 

Na mocy art. 190 lit „f* KPK wzywam 
każdego, kfo zna miejsce pobytu Morducha 
Arluka do zawiadomienia o niem najbliższej 
władzy policyjnej lub sądowej i do zatrzy 
mania oskarżonego w miarę możności. 

Sędzia Apelacyjny Śledczy do spraw wy- 
jątkowego znaczenia 

Borejko. ‚ А. 
Wilno dn. 9 kwietnia 1930 r. 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości 
najlepszej ) 
Najlepszy gatunek stal, najdokiadnaej- 

sze maszyny, szczegółowa i bezwzględ- 
na kontrolą jakości każdego nożyka 
wychodzącego z fabryki tłómaczą przy 
słowiową doskonałość nożyków Gillette. 
Żądać wyraźnie nożyków Gillette, 

—< 

Gillette 

  

duże znaczenie dla waszego sojuszni- na ciężką próbę cierpliwość, zebranych nej flagi stawiał miny. Godzinę później 
ka - Ameryki, bo przecież rozbijając 
gniazdo szpiegowskie Niemców w Ame 
ryce, przysłużę się jej poważnie. 

Generał położył rękę na zaciśniętą 
pięść Wilka - Pustelnika. 

Naturalnie, że dopomogę panu 

rzekł prosto, — to się samo przez się 
rozumie, jako Anglik... 

A potem dodał. 
— A również, jako pana szczery 

przyjaciel, dopomogę panu najchętniej. 

W porcie jangielskim. 

Nie można było poznać w p. Duche- 
manie, jadącego - dziesięć dni później, 
do Ameryki na pokładzie „Assyryjczy 
ka“ tego człowieka, który znalazł się 

nagle w okopach angielskich w najnie- 
bezpieczniejszym punkcie. 

Andrzej Ducheman — tak nazywał 
się teraz ów człowiek posiadał wszy- 
stkie potrzebne dokumenty, wręczone 
mu przez. wdzięczne za usługi okazane 
władze angielskie. Nazwisko to odpo 
wiadało w zupełności jego nowej por 
staci. Był ta obecnie człowiek o skro- 
mnym wyglądzie, dobroduszny, cieka 
wie spoglądający na świat Boży, z po” 
za dużych okularów. Był to spokojny i 
łagodny mężczyzna w siele wieku. 

Spokój jego uwydatniał się szcze- 
gólnie gdy „Asśyryjczyk* zaczął zwle 
kać z odjazdem, co denerwowało nie 
zmiernie wszystkich pasażerów. Cały 
tydzień okręt stał w porcie, przeładowa 
ny pasażerami i bagażem i czekał po- 
zwolenia na odejście od admiralicji. 

Admiralicja jednak zwlekała z nie 
wiadomych przyczyn i tem wystawiała 

na pokładzie statku pasażerów. 
Wszyscy pasażerowie przybyli na 

okręt w stanie silnego podenerwowania 
ca było rzeczą naturalną u ludzi, któr 
rzy powierzali swe życię niepewnemu, 
żywiołowi i wszelkim wojennym możli- 
wościom. Codzienne odkładanie chwili 
wyjazdu budziło w nich coraz większy 
niepokój i widmo łodzi: podwodnych, 
ukrytych w ołowianych wodach La 
Manche, prześladowało ich dniem i no 
cą. 

Tylko Andrzej Ducheman bez skargi 
znosił zrządzenie losu. W oczekiwaniu 
na wyruszenie statku, skracal „sobie 
czas spacerami po malowniczych ulicz- 
kach' starego miasta, zamienionego w 
czasie wojny na ożywiony port. Odby- 
wał dłuższe nawet wycieczki do okoli 
cznych gór, otaczających uroczym wień 
cem, miasto; wreszcie przyglądał się 
swym towarzyszom podróży i nie tracił 
równowagi duchowej. 

Codziennie o świcie można było wi 
dzieć adchodzące statki patrolujące, 07 
kręt. Codziennie wypływały z żatoki 
stada kontrtorpedowców, których nie- 
bezpiecznej pracy towarzyszyły dalekie 
grzmoty, oznajmujące o połowie czar 
nych śmiercianosnych ryb. Czasem 
wchodziły do zatoki okręty wojenne, 
potrzebujące naprawy i znów, po kilku 
dniach ginęły, wysłane w tajemniczą 

dal. ' 
Czasem torpedowiec przyciągał po: 

korną i cichą łódź podwodną i stawiał 
1а wśród innych. Raz nawet  ujrzano 
norweski okręt prowadzony przez wiel 
ki okręt wojenny angielski, a przyła- 
pany w chwili, gdy pod osłoną neutral 

za murami więzienia portowego rozle 

gły się strzały. . 

Na pokładzie „Assyryjczyka”, wsłu 

chiwano się w te strzały. Ducheman 
odwrócił się żywo na odgłos pierwszej 

salwy i przymrużonemi oczyma zaczął 

się wpatrywać w wysokie ściany wię” 

zienia. Sąsiad jego, amerykański ku- 

piec przestał na chwilę żuć czarne cy 

garo. 
— To jest wyjście! — mruknął za- 

mysłony. 
Laniare milcząc patrzał na niego. 
Trzeci sąsiad, mały Szwajcar nazwi 

skiem Emil Dressler zmarszczył brwi i 
zapytał: 

— Przepraszam panie Krane, 
pan chciał przez to powiedzieć? 

— Tylko tyle, że salwy te oznacza- 
ją śmierć naszych neutralnych przyja 
ciół — Norwegów. 

Szwajcar wzdrygnął się. 
— To straszne! 
— Doprawdy nie widzę tu nic stra 

sznego. Oni zrobili wszystko, co było 
w ich mocy, żebyśmy poszli na dno. 
Szczerze mówiąc, cieszę się, że tym ra- 
zem oni zostali poszkodowani, a nie 
my! Niech dostaną to, na co zasłużyli, 
nieprawdaż panie Ducheman? 

— Cóż robić, wojna! — wzruszył 
ramionami zagadnięty. 

Krane żuł dalej cygaro. Szwajcar w 
milczeniu wpatrywał się w mury wię- 
zienia. Wreszcie rzekł: 8 

— Nie zdziwiłbym się, gdyby te 
strzały oznaczały koniec oczekiwań na- 
szych. Oto trzeci okręt z minami, prócz 
dwuch podwodnych łodzi, które złapa- 

co 
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same 
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lub jeden wielki po- 
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etc. 
Wilno, 
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poleca w wielkim wyborze różne 
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we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 
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= ZE 
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stalego 

Bi- 
ЧРОРНОЕ) К DARK ©) UTE 

ста — 66 ВУ 
Folwark || a ои CS 
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—0 
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no na naszej drodze. Co pan o tem my- 
Śli, panie Ducheman? 

— Kto wie, oto wraca cała flotylla 
kontr torpedowców. Być może, dziś w 
nocy pozwolą już nam wyruszyć. 

I rzeczywiście tak się stało. Po za” 
chodzie słońca, „Assyryjczyk* wyszedł 
na środek zatoki i zarzucił kotwicę na 
noc. O świecie opuścił port. Przed 
wpłynięciem do niebezpiecznego  pas- 
ma morza, pasażerowie zostali obudze 
ni Oficerowie kazali im stanąć w sze 
regi, rozdali dó włożenia pasy ratunko- 
we i wyznaczyli łodzie. Laniare zau 
ważył, że wśród pasażerów nie było 
zupełnie dzieci i tylko dwie kobiety: 
Amerykanka, wdowa po oficerze angiel 
skim i jej córka, o kanciastych ruchach 

dziewczyna. 
Po obiedzie, Laniare unikał klasy- 

cznych posiedzeń w [pokoju dla palą 
cych. Wychodził zwykle na górny po- 
kład. Ciężyła mu niezmiernie myśl, że 
może zginąć zanim wykona przysięgę 
zemsty. : 

Potem, gdy unieszgodliwi człowie 
ka, którego nazywał Extromem, będzie 

mógł umrzeć spokojnie. Chociaż miał 

zaledwie trzydzieści parę lat, uważał, 

że życie jego już się skończyło, jak 
księga, w której został do przeczytania 
jeden tylko rozdział ostatni. Żył, ko- 
chał i ginął, buntował się przeciw lu 

dziom i losowi, a teraz po Śmierci ko- 
biety, która, jak słońce, rozjaśniła jego 
życie, — nie spodziewał się już nicze- 
go. Stał się znów Wilkiem - Pustelni- 
kiem. 

Pewnego razu, podczas samotnego 

spaceru, zauważył, że drzwiczki dolne 
go pokładu służące do ładowania bar 

gaży, były otwarte. Marynarze spuści- 

li drabinkę sznurową. Mały parowićc 
wyhynął z ciemności i przysunął się błę 
sko do okrętu. Promień światła ślizgał 

się po pokładzie parowca oświetlając 

grupę ludzi w wojskowych mundurach. 
Rozległ się dziwny dzwięk, jakby wiatr 
łopotał spodnicą kobiety, potem kilka 
ciemnych postaci drapało się po dra- 
bince na pokład okrętu. Ale wśród nich 
Ducheman nie mógł dojrzeć właściciel- 

ki, trzepoc, ącej się na wietrze spodni- 

cy. 
й Zajęty ponuremi myšlami, Laniare 
zanotował jednak dobrze w pamięci ten 
dziwny fakt. 

W dziesięć minut później służący od 
nalazł p. Duchemana na pokładzie i, 
zdejmując czapkę rzekł: J 

— Przepraszam, sir, wszyscy pasa 
żerowie są proszeni do salonu. 

_ Skinął mu głową i wszedł do salo= 
nu. Wszyscy byli już tam zebrani i z 
jawnym rozdrażnieniem odpowiadali - 
na pytania oficerów, przybyłych na pa- 
rowiec. Rozdrażnienie to było zupełnie 
usprawiedliwione, gdyż każdy z nich 
imusiał przy wsiadaniu na okręt, pod- 
dać się bardzo szczegółowym  bada- 
niom, wypełnić 'ankietę i mnóstwo in 
nych formalności. Nowe pytania budzi” 
ły więc słuszne niezadowolenie. 3 

\Ро. вргамуагети dowodėw  Odpro- 
wadzono každego pasažera do kajuty, 
gdzie dokonywano ścisłej rewizji. Nikt 
tego nie mógł uniknąć. Ale nie wykryto 
nic podejrzanego i oficerowie opuścili 
okręt. 
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