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Opłata pocztowe niszczona: 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do 

alten. 
nie zamówionych nie zwraca. Admieistra- 

rozmieszczenia ogłoszeń. 

   
PRZEDSTAWICIELSTWA 

   
    

IŻ —— mi. Śzopiycsiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE, — Butet Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarsia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. żiaknowatiega i 
BUKSZTY -- Bufet Kciejowy. i 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Wiodzimierow. į 
URUDNO -— Kaiggaunia T-wa „Ruch“, Н 
KORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smerzyśński. 

jerzyński, 

% 

      

JWIENIEC — sklep tyioniowy S. Zwi 
KLECK — <klep „jedność”, 
LIDA — w. Suwalska 13, S$. Matesi. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
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aadesiace miBmet LU gr. Kronika 

NIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jazwińskiega 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 

ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
MANA — Księgarnia Spółdz. Naucz, 

PIŃSK — Księgarnia & эКа — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, ui. 
STOLPCE — Ksi 
ST. ŚWIĘCIANY — ml. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*, , 

я Mickiewicza 12, 
a T-wa „Ruch“, 
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firoski Finlamdji "midi r tania fd bitwa też profestuje przeciwko elom niemieckim. 
Powojenna depresja, jaka parnie w 

(większości państw eurcpejskich, jak 

ciężka chmura zaległa również nad Fin 

landją. Przesilenie gospodarcze wraz 

z jej zjawiskami wtórnemi trwa nadal. 

Najbardziej cierpią skutkiem tego bie- 

dni urzędnicy, któryci walka o pod- 

wyższenie pensji zaxsuczyła się w spe 

sób groteskowy. Po zatwierdzeniu. 

przez rząd żądanych sum, wypadło na 

każdego urzędnika akurat 2 marki. 

Finlandja interesuje nas tu w Wil- 

nie, głównie ze względu na wielką jej 

analogię do naszego. Idealny  sto- 
sunek panujący przy uzyskaniu zupeł- 

nej niepodległości pomiędzy klasą pa- 

nującą, pomiędzy szlachtą mówiącą 

po szwedzku i chłopami fińskiemi — 

mógłby bezsprzecznie służyć przykła- 

dem idei państwowej b. W. Ks. Litew- 

skiego. Wprawdzie w ostatniem 10-le- 

ciu więcej się uwagi poświęca nie 

„idealnej' stronie (a właśnie głębokim 

tarciom i walkom wewnętrznym, naro- 

dowościoworjęzykowym i partyjnym 

w każdym jednak razie walki te dotych 

czas w niczem nie naruszają spoistości 

państwowej na zewnątrz. Jeszcze nie... 

Co będzie dalej? 

Ostatnio tarcia te znacznie przyci- 

chły. Finlandja posiada bardziej aktual 

ne troski. 

Dzienniki fińskie zajmują się prze- 

ważnie dwoma zagadnieniami. Są te 

fiński komunizm i ustawa prohibicyjna. 

W związku z przesileniem gospodar- 

czem, działalność komunistów w cza- 

sie ostatnim bardzo się wzmogła. Dzię 

, ki stałej pomocy Moskwy mógł komu- 

nizm fiński znacznie wzmóc się na si- 

łach. 

Podczas ostatnich wyborów socja= 

liści ponieśli porażkę. Gdy komuniści 

uzyskali w związkach zawodowych 

większość, rozszczepiły się związki za- 

wodowe na odłamy, socjalistyczny i 

komunistyczny. Pod ochroną bardzo li- 

beralnych ustaw fińskich powstało 

«mnóstwo komunistycznych związków 

młodzieży. 

Szeroka fala komunistyczna, która 

się rozlała obecnie po całej Finlandji 

wzięła początek w małem  północnem 

miasteczku Lappo. Rozmyślnie czy nie- 

rozmyślnie, nie tak dawna temu w tem 

fińskiem miasteczku, gdzie przed 12 

laty rzucono hasło wojny o wyzwole- 

nie Finlandji, komunistyczne związki 

młodzieży zwołały swój doroczny 

zjazd. Komuniści przybyli na zjazd w 

uniformach. Niebawem przyszło do 

starć między komunistami i mieszkań- 

cami Lappo oraz okolicznemi włościa- 
nami. W wyniku minister spraw wew- 

nętrznych zakazał komunistom nosze- 

nie uniformów, co spowodowała liczne 

ies ze strony komunistów. Te wy 

padki przybrały jednak całkiem niespo 

dziewany przez komunistów obrót. 

Gmina Lappo wystosowała do prezy- 
denta republiki prośbę, aby podjęto za- 

rządzenia przeciwko wztastającym wi- 
chrzeniom komunistycznym. Stanow- 

cza postawa mieszkańców Lappo wy- 

warła wielkie wrażenie. W całym kra- 

ju uderzono na alarm i w związku z 
tym ruchem rząd opracował projekt 

ustawy, przewidującej znaczne ograni- 

czenia praw związków i możliwość roz 

wiązania organizacji komunistycznej. 
Nastroje przeciwkomunistyczne po- 

tęgują nadto nadchodzące z Moskwy 
wiadomości o przymusowem _przesie- 

dleniu karelczyków i ingermańczyków 
do Archangielska i okręgu Murmań- 

skiego. Tu wraz z osadzonymi w S0- 

łowkach więźniami są oni zatrudnieni 

przy robotach leśnych. Deportowana 

armja karelska składa się już z 200 
tys. osób. W związku z tem prasa czy- 
Mi ministrowi spraw zagranicznych 
Procope gorzkie wyrzuty i żąda akcji 
dyplomatycznej. 

Inna kwestja, która skupia na sie- 
bie uwagę całej Finlandji, jest abso- 
lutny zakaz alkoholu, który znalazł tu 

sobie ostatnie schronisko w Europie. 
Zakaz alkoholu tak dalece ogranicza 
prawo do samostanowienia o sobie, iż 
koniecznie musi powodować przekorną 
wolę do jego przekraczania. Podobnie 
dzieje się również w Finlandji. Pogwał 

cenie ustawy prohibicyjnej staje się 

sportem, przemycanie zaś alkoholu za- 

woadem dziesiątków tysięcy obywateli 

fińskich i nikt nie widzi w tem nic złe- 

go. Owoce trwającego dzesiątki lat 

ruchu abstynenckiego zostały całkowi- 

cie zniszczone, przeważna część daw= 

nych przeciwników alkoholu sprzenie- 

wierza się swym dawnym zasadom i 

użycie alhokolu wśród uczącej się mło- 

dzieży przybiera budzące poważne 

obawy rozmiary. Co rok wlewa się do 

kraju miljony litrów pośledniej warto- 

ści przemycanego spirytusu. Sprzedać 

i skonsumować taką ilość alkoholu by- 

łoby niemożliwem, gdyby większość 

ludności nie była przeciwna ustawie 

prohibicyjnej. Poplecznicy zakazu za- 

wsze twierdzili, że więzienia i zakłady 

dla obłąkanych staną się puste. Ale 

tymczasem sprawy przybrały inny 

obrót. Więzienia są tak dalece prze- 

pełnione, iż wypada budować nowe, 
liczba zaś umysłowo chorych w związ- 

ku ze wzmożonem spożywaniem czę- 
stokroć skażonego 'alkoholu zastrasza- 

jąco wzrasta. W parlamencie za zaka- 

zem wypowiada się większość posłów 

ze względów partyjnego doktryner- 

stwa, ale wśród ludu z pewnością ta- 

kiej większości niema, I. 

SLS IDE BEST IES SMART I 

Wyniki koniereneji kolejogej w Palermo 
W połowie b. m. odbyła się w 

Palermo konferencja międzynarodowa 
w celu opracowania rozkładu jazdy 
towarowych pociągów pośpiesznych i 
dalekobieżnych w komunikacji mię- 
dzynarodowej. 

Jak donoszą bowiem noty, na kon- 
ferencji tej szczegółowo omawiano 
sprawę przewozu żywych zwierząt 
oraz ładunków ulegających prędkiemu 
zepsuciu, na Okres czasu od 15. 5 
1930 r. do 15 5. 1931 r. Na konie- 
rencji osiągnieto dalsze usprawnienie 
przewozu łądunków w komunikacji 
Polski z innemi krajami przez przy- 
Śpieszenie biegu pociągów i skrócenie 
czasu ich oczekiwania na połączenia 
z innemi pociągami na stacjach wę: 
złowych i granicznych, jak również 
opracowano trasy w niektórych no- 
wych kierunkach między innemi przez 
porty Gdańsk i Gdynię, 

W „konferencji brali udział ze stro- 
ny polskiego ministerstwa komuni. 
kacji naczelnicy wydziałów inž. K. 
Włodek i dr. Žawojski Oraz starszy 
referent K. Klimacki. 

Zjazd nauczycielski w Gdańsku 

GDANSK, :24. IV. Pat. % Walny 
zjazd Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych, który odbywa 
się w Gdańsku w 10-tą rocznicę 
zjednoczenia Małopolskiego Towarzy- 
stwa Nauczycieli Szkół Wyższych (T. 
N. S. W.) ze Stowarzyszeniem Nau- 
czycielstwa Polskiego, działającem na 
terenie byłego Królestwa Polskiego, 
rozpoczął się w dniu 23 kwietnia od 
posiedzeń plenarnych poszczególnych 
sekcyj. Dnia 24 b. m. rozpoczął się 
walny zjazd uroczystem  nabożeń- 
stwem, odprawionem przez ks. Na- 
gurskiego. Obrady, które w tym dniu 
odbywały się w wiełkiej sali Gdań: 
skiego Dworu, zagaił o godz. 11 ra- 
no prezes „Towarzystwa prof. Sier- 
piński, witając zebranych gości i de- 
legatów szkół oraz podkreślając ju- 
bileuszowy charakter tego uroczyste 
go zjazdu. 

P. Wachowiak opuszcza Poznań 

B. wcjewoda pomorski p. Stanisław 
Wachowiak i dyrektor P. W. K. opószcza 
Poznań i przenosi się na stałe do Warsza- 

wy i obejmuje stanowisko jednego z dele- 
gatów Naczelnej Organizacji $Zjednoczone- 
go  Pzzemysłu i Rolnictwa Zachodniej 
Polski. 

Organizacja ta łączy w sobie — jak 
wiadomo — reprezentacje wielkiego prze- 
mysłu węglowego i hutniczego województwa 
siąskiego, rolnictwa poznańskiego i po- 
morskiego oraz przemysłu rolniczego i cu- 
krownictwa ziem zachodnich. 

Reprezentantem grupy przemysłu -Ślą- 
skiego wspomnianej organizacji jest w War- 
szawie b. ministęr przemysłu i handiu, inž. 
Szydłowski. P. Wachowiak obejmuje repre- 
zentację grupy rolnictwa  poznańsko-po: 
morskiego, a p. Rychłowski jest delegatem 
tej organizącji wj sprawach cukrownictwa 
przemysłu rolnego. 

  

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

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

W związku z podpisaniem „przed kilku 

dniami przez Polskę — konwencji o rozej- 

mie celnym, jedao z pism stołecznych 

zwróciło się do prezesa Związku Organi- 
zącyj Roluiczych Rzeczypospolitej p. |Ka- 
zimierza Fudakowskiego, z prośbą o ocenę 

tego faktu z „punktu widzenia: interesów 

rolnictwa. P. Fudakowski oświadczył temu 
pismu co następuje; 

„Polska podpisując konwencję O rozej- 

mie celnym, $znalazła się niewątpliwie w 

trudniejszej sytuacji, niż szereg „innych 
państw, które w zakresie ochrony celnej 
były do podpisania jej o wiele lepiej przy- 
gotowane. 

Chcę -podnieść szczególnie dwa mo- 

menty, z powodu których .ratyfikacja kon- 

wencji może napotkać na poważne trud- 
Ności z punktu widzenia interesów gospo- 

darczych kraju. 
Zafiksowanie w obecnym stanie ochro. 

my celaej szczególnie w odniesieniu ydo 
rolnictwa, co wynika z artykułu 1-go 
paktu, mogłoby Okazač się wysoce niebez- 

piecznem dla produkcji rolnej. | 
Cła ochronne dla rolnictwa datują się 

od niedawna, a od chwili ich wprowadze- 
nia nie mieliśmy jeszcze czasu ocenić ich 
wartości, gdyż ostajni rok gospodarczy był 
rokiem eksportowym. 

Prócz tego nasza taryfa celna wykazu- 
je szereg braków, i niedomówień i jest 

niedostatecznie zróżaiczkowana, a p ace 
nad nową taryfą zostały wprawdzie przez 

grupę rolniczą ukończone, lecz grupa prze- 
mysłowa skończyła nad nią pracować nie 

dawno. 
Drugie niebezpieczeństwo, jakie widzę 

w pakcie celnym, jest tendencja do zali- 

czenia nas do rzędu krajów, o typie czysto 
rolniczym, skazanych i ograniczonych tylko 

do rozwoju produkcji rolnej,a w stosunku 
do krajów przemysłowych , odgrywających 

rolę konsumenta. Niewątpliwie wielkie pań- 
stwa przemysłowe na drodze stabilizacji 
cen szukać będą zapewnienia sobie w ten 
sposób stałych rynków zbytu w. Europie 
środkowej i wschodniej, gdzie im bardziej 
posuwamy się ku wschodowi, tem murcel- 

ny jest wyższy, Sądzę zaś, że nie możemy 
nigdy odstąpić od tezy, iż jesteśmy krajem 
przemysłowo-rolniczym. 

Ratyfikacja konwencji wydaje mi się 
również wątpiiwą ze względów formalno- 

prawnych. Ostateczny termin upływa w li. 

stopadzie. Ratyfikacja zależną więc będzie - 
ad tego, czy w tym okresie Sejm będzie 

obradował". 

2 ŻA KORDONÓW 
math gimnazjum polskiego 

W. Poniewieża 
„Dz. Kow.* pisze: Zapewne żadne gim- 

nazjum nie jest tak : upośledzone pod 
względem lokalu, "jak Gimnazjum Polskie 
w Poniewieźu. 

Od samego założenia, t. j. od 1919 r. 
mieści się ono w trzech zwykłych prywai- 
nych budynkach mieszkalnych, położonych 
w różnych, znącznie odległych od [siebie 
dzielnicach miasta. 

Nic tedy dziwnego, że w tak wyjątko- 
wo nienormalnych warunkach życia szkol- 
nego myśl podjęcia budowy własnego gina- 
chu gimnazjalaego już oddawna kiełkowa» 
ła w miejscowem społeczeństwie polskiem. 
Myśl ta przybrała realne kształty w 1922r. 
gdy głównie z inicjatywy ruchliwej działa- 
czki i hojneį ofiarodawczyni $. p. Gabryeli 
Kierbedziowej został utworzony Komitet 
budowy Gimnazjum Polskiego w Poniewie- 
żu w Składzie przedstawicieli Zarządu Gim- 
uazjum, Komitetu Rodzicielskiego, Rady 
Pedagogicznej i T-wa „Oświata*. 
._ Społeczeństwo nie pozostawało Obo- 
jętnem i akcja ta rozwijała się pomyślnie, 
umożliwiając przed paru laty nabycie w 
Poniewieżu dogodnego żplącu, położonego 
w malowniczej miejscowości nad brzegiem 
Niewiaży. : 

Jednocześnie dokonano reorganizacji 
Komitetu Budowy celem nadania mu więk- 
szej sprężystości. Mianowicie Komitet wy- 
łonił prezydjum z czterech osób, pp. 
Zbigniewa Chomińskiego, Norberta Ludkie- 
wicza, Włodzimierza Snarskiego i Zygmun= 
ta Staniewicza, któremu , powierzono nie- 
tylko kontynuowanie akcji zbierania ofiar, 
lecz również realizację samej budowy. 

W. wyniku — w pierwszych dniach 
sierpnia 1929 r. przystąpiono do założenia 
fundamentów gmachu. 

W dalszym ciągu robót do zimy 1929 
—30 r. udało się zakończyć murowanie 
$с!ап i układanie żelaztych $belek sufito- 
wych. W ciągu zaś zimy gmach pokryto 
dachem i ułożono sufity, 

Jednocześnie wykonano szereg drob- 
nych robót, tak, iż obecnie pozostają tyl- 
ko roboty stolarskie, podłogi, otynkowanie 
oraz instalacja ogrzewania centralnego i 
wentylacji. 
‚ , Jest nadzieja ukończenia budowy do 
jesieni. 

Litwidacja rachu komunistycznego w Litorię 
KOWNO, 24, IV. Pat. Likwidacja 

ruchu komunistycznego objęła całą 
Litwę. Policja polityczna aresztowała 
w Kłajpedzie 15 osób. w Wiłkomie- 
rzu—6 osób. W ręce wiadz wpadł 
bogaty materjał obciążający oraz pla- 
ny rozruchów na dzień pierwszego 
maja. 

  

BERLIN, 24. IV. (Pat). Do zgłoszonych w Berlinie przez szereg 
państw zagranicznych protestów przeciw podwyżkom niemieckich ceł agrar- 
nych przyłączył się obecnie rząd litewski, podejmując za pośrednictwem 
swego posła w Berlinie Sidzikauskasa u rządu Rzeszy kroki dyplomaty- 
czne. Rząd litewski podkreśla, że nowe podwyżki ceł agrarnych staną się 
dla gospodarstwa litewskiego wielkim ciężarem i że utrzymanie nowych 
niemieckich stawek celnych może wpłynąć niekorzystnie na wzajemne  sto- 
sunki między Litwą a Rzeszą niemiecką, W związku z tem komunikują 
z miarodajnej strony niemieckiej, że protest rządu litewskiego zwraca się 
głównie przeciwko podwyżkom cła na trzodę chlewaą i że poseł litewski 
Sidzikauskas wyjechał do Kowna celem złożenia rządowi swemu  sprawo- 
zdania z wyników dotychczasowych pertraktacyj z czynnikami berlińskimi. 

Ustalenie kolejności emiyj Międzynarodowógo Banka Wypłat 
Pierwsza emisja nastąpi w tydzień po kompletnej raty- 

fikacji planu Younga 
BAZYLEA, 24. 4. Pat. Na posiedzeniu rady administracyjnej Między-. 

narodcwego Banku Wypłat postanowiono, że pierwsza emisja akcyj Banku 
w T państwach założycielskich odbędzie się w tydzień po ostatecznej kom- 
pletnej ratyfikacji planu Younga. Następnie odbędzie się druga emisja na 
rynkach Szwajcarji, Szwecji i Holandji w dniu, który wyznaczony zostanie 
na następnej sesji rady administracyjnej, poczem odbędzie się' trzecia emisja 
na rynkach innych państw, które ošwiadczą, że pragną wziąć udział w 
emisji akcyj Banku. Nominacja nowych członków rady administracyjnej od- 
będzie się po emisji akcyj. Każde państwo, które weźmie udział w  sub- 
skrypcji, przedstawi listę kandydatów. 

Sytuacja w Indjach zaognia się 
Nowe aresztowania wśród uczestników biernego oporu 

BOMBAY, 24 IV. Pat. Według doniesień z Ahmedabad, sekretarz 
Ghandiego Mahade Wdesai został aresztowany wraz z 6 innymi zwolenni 
kami biernego oporu. W chwili, aresztowania wszyscy oni nieśli worki z 
solą, pochodzącą z kontrabandy. 

Tymczasem w Peshawarze polała się krew 
LAHORE, 24. 4, Pat. Według doniesień z Peshawaru w dniu wczo- 

rajszym doszło tam do poważnych zamieszek, w czasie których jeden żoł- 
nierz anglelski i dwunastu manifestantów zostało zabitych, zaś kilkanaście 
osób, w tej liczbie dwóch urzędników angielskich, odniosło rany. W żwiąz- 
ku z rozruchami aresztowano 4-ch członków kongresu. Ogłoszono niezwłocz- 
nie strajk protestacyjny i zorganizowano pochód. Oddziały wojskowe nie 
mogąc rozpędzić tłumu, zmuszóne były do użycia broni palnej. 

Dymisja prezesa bindawieg twromadzenia ustawodawczego 
SIMLAH, 24 IV. PAT. Przewodniczący zgromadzenia ustawodawcze- 

go hinduskiego Patel podał się do dymisji ze stanowiska przewodniczą- 
cego zgromadzenia. Jak słychać, powodem jego kroku jest różnica zdań 
pomiędzy nim a rządem Indyj w sprawie traktowania więźniów poli- 
tycznych. 

  

P. Rauscher nie ma nic dó wyjaśnienia 
BERLIN, 24. IV. Pat. W związku z informacjami prasy o oczekiwa- 

nej w dniach najbliższych wizycie posła niemieckiego p. Rauschera u min. 
Zaleskiego, komunikują z miarodajnej strony niemieckiej, że min. Rauscher 
wogóle nie otrzymał żadnego zlęcenia do wznowienia z czynnikami polskie- 
mi rokowań zarówno w kwestji wpływu niemieckich podwyżek celnych na 
polsko-niemiecki traktat handlowy, jak i w kwcstji polskiej noty protesta- 
cyjnej. 

Obie wspomniane kwestje — argumentują miarodajne czynniki nie- 
mieckie— nie wymagają żadnego rozstrząsania, ponieważ ze stanowiska nie 
mieckiego chodzi w tym wypadku o fakty dokonane. Na notę polską rząd 
niemiecki odpowie w drodze pisemnej; jednakże termin wysłania odpowie- 
dzi niemieckiej dotychczas nie został ustalony. 

Ž Międzynarodowego Biura Pracy 
i PARYŻ, 24, 4, Pat. Odbyło się tu dzisiaj pierwsze posiedzenie 48-mej 

sesji rady administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy. Rada przyjęła 
propozycję dyrektora Biura Pracy Alberta Thomasa, ażeby raz do roku 
posyłać do wszystkich rządów sprawozdanie, obejmujące całość informa- 
cyj co do wszelkiego rodzaju trudności, jakie w poszczególnych państwach 
stają na przeszkodzie ratyflkacji konwencyj, zawartych pod egidą Ligi Na- 
rodów. Procedura miałaby na celu ewentualne opracowanie wniosków co 
do odpowiednich poprawek, lub uzupełnień przyjętych tekstów. 

żaślukiny p. Eddy Musselini z hr Galezzo Lizmo 
RZYM, 24 IV. PAT. W kościele perafjalnym Św. Józefa odbył się 

dziś rano w sposób niezwykle uroczysty Ślub panny Eddy Mussolini, 
córki premiera italskiego z hr. Galezzo Cłamo. Przy ceremonii Ślubnej 
byli obecni, oprócz rodziców nowcżeńców i ich rodziny, członkowie rządu, 
korpus dyplomatyczny, wielka liczba dostojników państwowych i nejwyżsi 
członkowie  pariji faszystowskiej oraz liczne grono gości z pośród 
miejscowych kół towarzyskich. 

  

Skauci angielscy zwiedzają | ŚlĄSK 
KATOWICE. 24.V. Pat. Dziś rano przybyła na Śląsk wycieczka skautów an- 

gielskich w liczbie około 100-tu osćb, która powitana została w Królewskiej kucie 
przez przedstawicieli władz oraz harcerzy Siąskich. 

„ Po śniadaniu, wydanem na „cześć gości -przez miasto Katowice, skauci angielscy 
udali się w trzech grupach na zwiedzenie Śląska. Po południu wycieczka przyjmowa- 
na była przez dyr. Ciszewskiego w Michałkowicach, gdzie odegrany też został trzeci 
akt „Wesela śląskiego* przez artystów teatru katcwickiego. Zkolei goście świedzili 
m. Katowice, wieczorem zaś obecni byli na obiedzie w Kole Towarzyskiem. Z Ka- 
towic skauci angielsci odjeżdżają do Poznania. 

  

Nowy sukces kawalerzystów polskich zagranicą 
NICEA, 24, IV. Pat. W Czwartym dniu międzynarodowych (zawodów hippicznych 

w Nicei por. Korytkowski na „Ostrym* zdobył pierwszą ragrodę w konkursie my= 
śliwskim o nagrodę Monaco, przeznaczoną dla koni, które debiutowały na torze ni” 
cejskim. 

W konkursie myśliwskim o nagrodę Monte Carlo dia koni, które nie wygrały 
w Nicei (3.000), Skuplński zdobył na „Promieniu“ jedenastą nagrodę, a por. Strzał- 

kowski na „Oberku* otrzymał wstęgę honorową. W piątek dzień przerwy 

Spisek monarchistów rosyjskich w Lopdynie 
w celu uwolnienia gen. Kutie- 

powa. 

Londyn został w ubiegły ponie- 
działek poruszony Žwiadomošcią, że 
w Anglji ktoś organizuje konspiracyj- 
ną „białą armję* dla carskiej Rosji. 
Celem tej „armji* ma być ni mniej ni 
więcej jak przywrócenie w Rosji cara- 
tu, a tymczasem dopóki ten „program 
maksymalny" nie zostanie zrealizowa- 
ny, porywanie urzędników sowieckich 
i przetrzymywanie ich jako “zakladni- 
ków.—,„Żołnierze" tej konspiracyjnej | 
„armji“ mają podlegać rozkazom „„ce- 
sarsko-rosyjskiej głównej komendy 
I składać przysięgę, że będą walczyć 
niestrudzenie, aż do zupełnego znisz- 
czenia komunizmu, bolszewizmu, so; 
cjalizmu i „organizacyj, zmierzających 
do wyniszczenia w ludzkości instynk- 
tów rycerskich"'— (czyżby organizacyj 
pacyfistycznych?), * 

Uwagę policji londyńskiej zwróci: 
ło ogłoszenie, które ukazało się w 
ultrakonserwatywnej „Morning Post“. 
Brzmiało ono jak następuje: „Gene- 
rał Kutiepow. Ci, którzy sympatyzują 
z jego dziełem i lękają się o los te- 
go dzielnego żołnierza, są proszeni o 
porozumienie się C. R. N. 3735,„Mor- 
ning Post" E. С. 4?", 
Niewiadomo, czy na ten ze'y odezwa- 

li się jacyś angielscy sympatycy Ku- 
tiepowa, ale policja zarządziła wysła- 
nie przez kilku tajnych agentów listów 
pod wskazanym adresem. Korespon- 
denci ci otrzymali od tajemniczego 
C. R. N. jednobrzmiące okólniki, za- 3 
wiadamiające ich, že powinni się od-, | 
tąd uwažač za zobowiązanychį naj- 
świętszą przysięgą, jaką mogli złożyć | 
do powyżej opisanej działalności. Po- 
nadto powinni wyszukiwać w swojem 
otoczeniu osoby, któreby się nadawa- | 
ły do wciągnięcia do tej „białej || 
armii", która ma być podzielona na | 
dwie kategorje: armję regularną, go- 
tową w każdej chwili do mobilizacji 
na wezwanie „cesarsko - rosyjskiej 
głównej komendy" oraz pomocników, 
wspierających „sprawę'' piórem, «sło- | 
wem lub wiadomościami techuicznemi. 
Punktem wyjścia tej całej organizacji 
ma być porwanie generała Kutiepowa 
przez agentów GPU. ią 

„Daily Herald" donosi, że specjal- 
ny oddział Scotland Yardu przed: 
sięwziął energiczne kroki dla odnale- ! 
zienia nadawcy ogłoszenia w „Mor- 
ning Post“. Wiadomość ta spowodo- 
wała, że liczni Rosjania dobrowolnie 
złożyli na policji identyczne okółniki, 
zaznaczając, że pisali do „CRN* tylko | 
przez ciekawość i osobiście potępiają | 
to nadużycie gościnności. Śledztwo 
w toku. 

WPEZUBDEZE WZZZNOWZNYSTZOZZWJIEWAÓWÓK | 

Prowokacyjna robola opózycji 
Więc w Kielcach tłum zaatako- i 

wał policję? : 

k 

8 
į 
3 

KIELCE. 24.IV. Pat. Wobec nieprawdzi- 
wych wiądomości, jakie pojawiły się w 
niektórych dziennikach w związku z mani- 
festacjami bezrobotnych w Zawierciu w 
dniach 18 i 19 bm. stwierdzić należy, że, 
wbrew twierdzeniom wojsko w manifestacji — 
udziału nie brało: Dwaj żołnierze, którzy 
znaleźli się w tłumie, przybyli tam przy- 
padkowo i zostali wciągnięci przez mani 
iestujący tłum bezrobotnych, nie biorąc | 
bezpośredniego udziału w manifestacji. 12 

Jak stwierdziła komisją sądowo lekar+ | 
ska, wszystkie rany postrzałowe pochodziły 
od kul rewolwerowych i zadane byłyprzez || 
demonstrantów, którzy strzelali do policji, 
otoczonej przez tłum. Naskutek tych strza- 
łów został raniony jeden z policjantów. 
Policja użyła karabinów, oddając salwę 
ostrzegawczą. Sekcja zwłok zmarłych wsku= 
tek ran postrzałowych wykazała, że rany 
wątroby i kiszek pochodziły również od || 
kul rewolwerowych. : 
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Zajście w Piotrkowie ja 

PIOTRKÓW, 24. .V. Pat. Na skutek | 
akcji komunistycznej „i uchwały, jaka za- 
padła w dniu wczorajszym ua zebraniu P.P. 
S$ -lewicy, grupa bezrobotnych (usiłowała w 
dniu dzisiejszym urządzić najście na ma* | 

gistrat. 3 k 
Zarząd miasta powiadomiony 0 zamia- 

rach komunistycznych, zwrócił się o inter=- 
wencję do policji, która obsadziła „wejście 
do gmachu magistratu, wpuszczając do we 
1 tylko znanych obywateli piotrkow- 
skich. 

Patrole policyjne rozproszyły groma: © 
dzących się przed magistratem bezrobot= 
nych: Kilka osób zaprowadzono do imagi: 
stratu i po wylegitymowaniu wypuszczono 
na wolność. Do żadnych poważnych gzejść : 
nie doszło. 

Głównym powodem manifestacji bvła 
fałszywa pogłoska, jakoby magistrat otrzy- 
mał od rzącu większą Kwotę ipieniężną 
ną zapomogi dla bezrobotnych „i jakcby 
pieniędzy t;ch nie chciał im wypłacić. 

DOSKONAŁE г 

ROWERY ŁUCZNIK 
Państwowej Fabryki Uzbrojenia 

poleca reprezentant 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a.       
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ECHA KRAJOWE 
DOKSZYCE, (pow. dziśnieński) 

Przed wojną Światową Dokszyce 
wyglądały zupełnie inaczej niż obe: 
enie. Niejedno zmieniło się na do- 

_ bre i niejedno dobre zmieniło się 
' па złe. Przedewszystkiem złą stroną 

dla Dokszyc jest to, że znajdują się 
tak blisko granicy sowieckiej. 

W innych tczasach i przy innych 
' okolicznościach — mogłoby to po- 

. służyć do prędkiego wzbogacenia się 
` › — @0 lepszego rozwoju tego mia- 

 steczka. Dzisiaj ponieważ granica 
zamknięta, handel osłabł gwałtownie, 
zastój ogromny. | gdy się teraz prze- 
jeżdża przez Dokszyce — widzi się 
dużo zamknlętych sklepów z powodu 
właśnie zastoju handlowego. Niema 
ruchu! 

Niema ruchu w Dokszycach — w 
tych Dokszycach w których przed 

ojną až wrzalo jak w ulu. 
'. Dokszyce, jak nazywali to mia: 

„ Steczko rosjanie „zasztatnyj gorod“ 
‚ były niegdyś ciche i skromne na ze: 

-  wnątrz a pod płaszczem tego spoko- 
ju gwałtownie bił puls życia. Powia- 
dam gwałtownie, bo nie gdzielndziej 
jak przez Dokszyce oprócz innych 
rozmaitych towarów szły w kierunku 
Lepla i kradzione konie. . Ale to było 
"kiedyš! 

_ Tempora mutantur! Przypatrzmy 
się jak jest obzcnie. «; Jeśli komukol- 
"wiek się zdarzy przybyć do Dokszycć 
wieczorem i gdy jeszcze zdaleka zO- 
baczy, podjeżdżając do miasteczka — 
raptem gasnące Światła na kilka mi- 

_ nut a żpotem znowu zamigoczą '/na 
krótki czas przed oczami — niech 

_ broń Boże nie myśli, iż tyle w, mia- 
steczku tem jest szyldów i ogłoszeń 
reklamowych. Nie, to zwyczajne Świa- 
tło elektryczne. 
__ Jeśli więc przybyło się do Dok- 

, szyc „wieczorem .— radzę odnaleźć 
prędko hotel i jeŚli czujesz się nie- 
swojo — można pójść do kina. Przy- 
jemności tej jednak niezawsze moż- 
na użyć dowoli bywa raz tylko na 
tydzień -— przejazdem, ale, jeśli wy: 

adnie dostać się do Dokszyc w ten 
dzień szczęśliwy, kiedy jest kino — 
radzę pójść. 

_ Można rsię tam 'rozerwać!.. Nie 
_ będę mówił o treści žwyšwietlanych 
filmów — ta rzecz trudna i nie uch- 

| wytna, 
" Nieuchwytna bynajmniej nie dla 

tego, że sceny jedna 7a drugą mijają 
na ekranie (jz szybkością błyskawicy; 
nie, One się ciągną powoli. W prze- 
ciągu jednego wieczora bywa najwy- 
żej półtora seansy (w programie niby 
dwa). Na tę „nieuchwytnošč“ składają 

się dwie rzeczy: 1) zniszczone taśmy 
filmowe i 2) gasnące swiatło telektry- 
czne. : 

` — Jeżeli jednocześnie nastąpią te 
_ dwie czynności (gaśnie Światło i rwie 
‚ się taśma) to jest nadzieja, że tego 

" wieczora odbędą się dwa seansy — 
Aj jeżeli na przemian to tylko półtora 

seansy. 
т Pomimo tych braków sala bywa 
wypełniona zawsze i przysłuchując 
się rozmowom w czasie takich przerw 

_ można sądzić, iż publiczność najle- 
piej wtedy się bawi. Lekki i wesoły 
flirt na ; temat.przerwanej... taśmy i 

' prądu elektrycznego,.. 
Po przespaniu się w hotelu radzę 

, podróżnuemu udać się do łaźni. Tu 
_ można podziwiać urządzenie. Praw- 

‚ dziwa łaźala rzymska!.. Magistrat do- 
__ kszycki nie żałował niczego, by do- 
_ godzić ludziom. A gdyby tak przy: 
_ padkiem zdarzyło się dostać jakiejś 

tam po tej kąpieli zarazy — nic to— 

  

   
    

  

   

        

   

    

  

    

   
    

   

    

     

    

   

   
    

  

  

  

  

    

     

  

    

    

  

    

    
    

            

    
   

     
    

   

    
    

     

    

    

     
   

            

    

Buenos Aires. 
Droga z Montevideo do Buenos: 

Aires daje namacalne wrażenie roz- 
miarów amerykańskiego lądu, jego 
przyrody i życia które się na modłę 
otoczenia ksztatuje. 

".... Proszę sobie wyobrazić rzekę ma- 
jącą 65, wyraźnie sześćdziesiąt pięć, 
kilometrów szerokości! Bajka, powie- 

/ cie, i gadanie w rodzaju opowiadania 
" Kryłowa o ogórku. A jednak Rio de 

— 1а Plata, po której z Montevideo ubie: 
łej nocy jechaliśmy do Buenos-Aires 
yraźnie sześćdziesiąt pięć ma kilo- 
letrów szerokości, Po drodze po raz 

piąty od Gdyni cofnięto zegar o go- 
_ dzinę. : 

Wrażenie oczywiście morza, bo 
ądu z żadnej strony nie widać. Tylko 
sygnały Świetlne wskazujące drogę w 
wąskim, wciąż dragami pogłębianyra 
środku, wolny ruch statku który boi 

ię o dno zaczepić lub złem czasem 
wyminięciem innego spowodować, je* 
eli nie katastrofę, to przynajmniej 

uszkodzenie i przykrość, wskazują na 
"to, że tu coś innego niż otwarte mo- 

ze. Woda żółta, ogromne aż z 4000 
kim, oddalenia w głąb lądu niesie 
ilości miłu i piasku; słodka. 
(Komendant Daniel nie zchodzi z 

omostu. Tam też do siebie nas za- 
prasza by ostatni razem spędzić wie- 
czór, Nie obchodzi się naturalnie bez 
paru dobrze zamrożonych butelek 
szampana. 

" Zrano dopiero przybijamy. Staliś- 
my bowiem w nocy parę godzin w 
obawie czegoś. Już z wieczora mówił 

 . komendant, że tylko pół metra ma 
- wody pod sobą. Widocznie sonda coś 

jeszcze bardziej niepokojącego wskaza: 
ła. Ale już o to nie pytam. Jesteśmy 

__ bowiem u celu. у 

B podróży do Argenfyny 

jest w Dokszycach jedna apteka bez 
skazy— lekarstwo pierwszorzędne i ta- 
nio... a do tego jeszcze oprócz - 
nych i dwóch dyplomowanych lekarzy. 

Jeden tylko z nich jest na tyle 
grzeczny, iż pierwiej nim u pacjenta 
się spyta — co pana boli — poprosi 
uprzejmie o uregulowanie za poradę 
—inawet i w takich wypadkach, gdy 
ktoś silnie skaleczy rękę np. w. siecz- 
karni — kiedy potrzebna jest pomoc 
natychmiast bez żadnych targów). Gdy" 
by więc przypadkowo ; mój podróżny 
traflł do drugiego lekarza, proszę już 
samemu pamiętać o tym obowiązku, 
że za poradę trzeba płacić, 

Jeżeli zechce mój wojażer  prze- 
spacerować się po mieście to niech 
pamięta o tem: 1) iść ostrożnie po 
chodnikach, a wymijając kogoś bacz- 
nie musi uważać na deski, bo nie 
każda z nich jest przybita —łatwo więc 
można, następując na jeden koniec 
deski—drugim skaleczyć albo sobie 
nos albo przechodnia—no, a, jeŚli ta 
przechadzka wypadnie zaraz po desz- 
czu to... to szkoda gadać nie poznasz 
sam siebie! 

Po drugie, trzeba jeszcze pamiętać 
© tem, że Świniom (nie dwunożoym), 
spacerującym po chodnikach, według 
tutejszego zwyczaju trzeba ustępować 
z drogi.—Tak, trudno, taki już zwy- 
czaj, który uŚwięcony tradycją stał 
się już prawem — ius suis— (prawo 
świni). 

O reszcie poinformuję” niżej, Sta- 
raniem prześwietnego Magistratu zo- 
stała wykopana nowa studnia w Dok- 
Szycach—woda fokazała się jednak 
niedobra (bez smaku!) Ktoś z radnych 
wpadł na genjalny pomysł... wsypano 
dwa pudy do studni soli kuchennej 
(NaCl)—podobno »bydło piło parę 
dni doskonale „mineralną wodę”. Nie 
wiem tylko, jak często Mayistrat ma 
zamiar „pocichu” solić... a gdyby tak 
spróbowano zasłodzić — możeby pili 
wiedy i ludzie?! 

Podobno magistrat ma zamiar u- 
rządzić Ogród dla dzieci, czeka tylko 
na... zresztą nie wiem na co, bo dzie: 
ci w Dokszycach jest dosyć (może aż 
wyrosną!). Straż Ogniowa znowu się 
zdobyła na kupno nowej orkiestry 
dętej, bo jak wiadomo przed paru la- 
ty dokszyccy strażacy wraz z instru- 
mentami przeszli na stronę bolsze- 
wicką. Przypuszczam, iż obecna Straż 
Oguiowa dobrze jest obeznaną z te- 
rytorjum granicznem i przez pomyłkę 
(71) nie przekroczy granicy. 

Jedyną organizacją, która dosko- 
nale się rozwija pod „fachowem  kie- 
rownictwem p. Zórawskiego jest Mle- 
czarnia i „Rolnik*. Wielką też pomoc 
od szeregu lat w tak ciężkich czasach 
przynosi ludziom Bank Polski w Dok- 
Szycach, którego organizatorem i kie- 
rownikiem jest miejscowy ks. prob. 
Fr. Cybulski. 

Z wielkim smutkiem dowiadują 
się parafjanie dokszyccy, 
ks. prob. ma być przeniesiony gdzieś 
do innej parafji. Żałują bardzo ks. 
Proboszcza nietylko ludzie z jego — 
ale i z sąsiednich paraflj jako dobre- 
go pasterza i organizatora. 

Nadmienić należy, iż obecnie pa- 
rafja dokszycka jest małą i biedną a 
granice jej b. niedogodne — z jednej 
strony dotyka pas graniczny (polsko: 
sow.) z druglej o parę tysięcy kro- 
ków od plebanii (w tych samych 
Dokszycach na moście nad Berezy- 
ną) już rozpoczyna się parafja Paraf- 
janowska—odległa od Dokszyc o ja- 
kie 12 klm. Jedynie cieszą się z wy- 
jazdu ks. prob. Cybulskiego dzierżaw 

Port ogromny, przeważnie sztucz- 
ny, t. j. stworzony ręką ludzką przez 
wykopanie niezliczonej ilości basenów w 
głębi lądu. Urządzeniem przypomina 
Le Havre. Ruch jednak i ilość stat- 
ków dziesięciokrotnie wieksze. —- Za- 
nim władza na statek przybyła nie: 
skończone załatwiać formalności, 
przyglądam się ogólnemu widokowi 
miasta. Robi wrażenie harmonji. Dwu- 
dziestokilkopiętrowych budynków pra- 
wie niema. Nic nie występuje zbyt 
jaskrawo ponad ogólny poziom 8— 
10, najwyżej dwudziestopiętrowych 
budynków. 

Wysiadam. — 
Od przysłanego mi przez mego 

odbiorcę urzędnika z jego biura do- 
wiaduję się, że szefa *niema, i že do- 
piero pojutrze rane wróci by mię, tu 
poznać i ze Środowiskiem handlo- 
wem zapczneć, Dotychczas bowiem 
wszystkośmy załatwiali listownie lub 
telegraficznie, Nie gniewa mię zbytnio 
ta wiadomość. Dwa dni będę miał na 
powierzchowne poznanie miasta i za- 
rejestrowanie ogólnych wrażeń. 

O społeczeństwie, którego języka 
się nie posiada, bardzo trudao wypo- 
wiedzieć zdanie. Z kon eczności ogra- 
niczyč się trzeba, w początku przy- 
najmniej, do wrażeń wzrokowych, Ale 
i z tych pewne można wyprowadzić 
wnioski. Więc ludzie. Zupełnie coś 
innego niż w Rio-de-Janeiro. Tam w 
każdym przechodniu znać mieszańca, 
Rasa to urodzona # najdzikszego 
krzyżowania, oczywiście wypadkowego. 
Rzadko, bardzo rzadko widać twarz 
bez  charakterystycznego _ odcienia 
murzyńskiego lub czerwonego, a naj- 
więcej obydwóch. „Każda z nich w 
żyłach ma choć odrobinę kawy”, tak 
mi ich określił oficer Światowida p. 
Cousru. Okteślenie trafne. Tu coś in- 
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Proces polityczny w Zagrzebia 
BIAŁOGRÓD, 24.1V. PAT. Przed tu- 

tejszym trybunałem ochrony państwa  roz-- 

począł się proces grupy terorystów z Za» 

grzebia, którzy zorganizowali w roku ubieg- 

łym szereg zamachów. Przed  trybunałem 

staje 20 oskarżonych chorwatów, a wśród 

nich były poseł Maczek. 

O godz. 10.30 prokurator przystąpił do 

odczytywania aktu oskarżenia, stwierdzające 

go, że w roku ubiegłym Bernardi i Chadija 

utworzyli dwie organizacje — jedną wojsko- 

wą, drugą cywilną, mające na celu dokony= 

wanie zamachów terorystycznych.  Człon- 

kowie tych organizacyj po zaopatrzeniu się 

w odpowiednią ilość broni i materjałów wy- 

buchowych dokonali, lub usiłowali dokonać, 

poczynając od listopada roku ubiegłego sze- 

reg zamachów. Następnie akt oskarżenia 

wylicza zamachy, które zostały dokonane. 

  

Pozatem akt oskarżenia zarzuca  Jela- 

cziczowi, adwokatowi Begiczowi i jego bra- 

tu byłemu oficerowi armji austrjacko-węgier 

skiej, że dostarczali zamachowcom środków 

pieniężnych oraz dawali im wskazówki co 

do organizowania zamachów. Akt oskarże- 

nia stwierdza, że były poseł Maczek  trzy- 

krotnie dostarczał rozmaitych sum pienięż- 

nych ma cele akcji terorystycznej za pośred- 

nictwem Jelaczicza i braci Begiczów, którzy 

po aresztowaniu całkowicie przyznali się do 

winy. Po odczytaniu aktu oskarżenia zarzą- 

dzono przerwę. Po przerwie były poseł 

Trumbicz w imieniu obrony zwrócił się do 

sądu z prośbą o odroczenie sprawy w celu 

umożliwienia obronie bliższego zbadania akt 

sprawy. Sąd wyda decyzję w tej sprawie w 
dniu jutrzejszym. O godz. 14 przewodniczą- 
cy zamknął posiedzenie. 

  

  

Niebywały przykład dobrowolnej męczarni 
iZgon po 40 latach przeleżenia w łóżku 

CHICAGO, 24. IV. Pat. O niezwykle ciekawym wypadku donoszą z miasteczka 
Cedar Rapids w stanie Iowa. 

Oto zmarła tam niejaka Marja Wikham, licząca 75 lat. która ostatnie 40 lat 
swego życia przeleżała w łóżku, a była to kobieta zupełnie zdrowa. Co spowodowało 
ja do tego dziwactwa nikt napewno nie wie 
mia którego tyle lat znosiła tak dobrowolną 

i debiero testament jej ujawai powód 
mękę. 

Nieszczęśliwy wypadek w Gyrku 
Niedźwiedź poranił poskramiacza 

ŁÓDŹ, 22. IV. PAT. W bawiącym tu c: grku wędrownym zdarzył się  nieszczę- 
śliwy wypadek. Podczas ćwiczeń ze zwierzętami pogromcy Maksa Millera rzucił się na 
niego niedźwiedź i zmiażdżył mu ramię. Wezwane pogotowie Kasy Chorych przewio- 
zło rannego pogromcę do szpitala. 
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Plorm udórył w dom 
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: JÓZEF KŁODECKI 
(obok kościoła Św. Jana) 

Zawiadamia Sz. Kllentelę, że na nadchodzący Sezon wiosenny 

poleca: 
Wielki wybór FIRANEK, OBRUSÓW, KAP 
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Gwałtowna burza nad Słonimem 

Onegdaj w godzinach wieczorowych nad Słonimem i okolicą rozszalała 
się gwałtowna burza, połączona z ulewą i piorunami. 

Podczas ulewy pioruu uderzył w dom przy ulicy 3 Maja Nr. 10 i wpadł 
do mieszkania Heleny Misikiewiczowej, która wraz z 2 dzieci została ciężko po: 
rażona 

"Następnie piorun trafił de położonego niżej mieszkania zajmowanego 
przez lekarza powiatowego w Słonimie Fuksa i poraził jege żonę. 

Wskutek uderzenia pieruna uległy zuiszczeędiu wszystkie przewody ele- 
ktryczne i radjowe w promieniu 1 kilometra. 

Również w pobliżu miasta płorun trafił w drzewo pod którem stał jakiś 
mężczyzna. Nieznajomy poniósł śmierć u: 

cy placów kościelnych w Dokszycach, 
gdyż mają nadzieję, iż te place xosta 
ną po wyjeździe ks. prob. odsprzeda- 
ne im przez Kurję Metropolitalną. 
Ludność jednak nie chce wierzyć w 
te baje, gdyż place te stanowią ponie- 
kąd znaczną podporę materjalną ma- 
tej paraiji. 

Niemałą rolę społeczną odegry- 
wa w Dokszycach sędziwy proboszcz 
Pleszczyński par. prawosławnej, pra: 
cując od szeregu lat jako kasjer Ban- 
ku Polskiego. 

Ładnie i wzorowo pod każdym 
względem  kreprezentuje się Urząd 

nego. Rasa to, o ile o rasie w tym 
zespole odaledawna przybyłych ludzi 
może być mowa, rasa to Ściśle euro- 
pejska. Kolor, rysy, postawa, ruchy, 
wszystko cechuje pewna dystynkcja. 
Szczegół charakterystyczny: kobiet na 
ulicach tyle prawie co w miastach 
europejskich. Sposób ich bycia wyka- 
zuja swobodę, zgoła odmienną od 
zachowania się rzadkich kobiet spo- 
tykanych w Rio. Europejski pogląd 
na płeć widocznie tu został zakorze- 
niony. | chociaż, jak i w Ameryce 
północnej, kobieta westalką ogniska 
domowego tu nie jest, a żyje jakoby 
życiem czysto zewnętrznem, cechuje 
ią jednak wyraźnie poczucie równości. 
Mocna to widocznie rasa, ci Hiszpa- 
nie. Będąc tu we własnym narodzie 
w znacznej mniejszości. umieją ogrom 
imigracji asymilować, W drugiem po- 
zoleniu a nieraz już po kilku latach 
każdy tu jest argentyńczykiem. Przy- 
tem charakterystyczny dla ras romań- 
skich umiar nietylko tej asymiłacji nie 
przeszkadza, lecz ją przyśpiesza. ]o1- 
kesa brutalność, ujawniająca się na: 
przykład w pogardliwem traktowaniu 
w szkole dzieci obcych narodowości, 
w wyśmiewaniu ich imion, nazwisk, 
języka, w tłomaczeniu małemu Zdzi: 
siowi że cywilizowany język nie jest w 
stanie jego imienia wymówić, skut- 
kiem czego nauczycielka przezywa go 
Johnem, że brutalność angloamery- 
kańska przypominająca chamstwo pru- 
skie, tu nie istnieje. Syn emigranta 
tzeczywiście czuje się argentyńczy- 
siem. Ogrom emigracii zlewa się tu 
w jeden naród, o języku hiszpańskim, 
© narodowości argentyńskiej. 

Jeżeli chsmstwo wogóle niczem 
Innem nie jest, jak niedojściem dane- 
go osobnika do poczucia formy, jeżelł 
bolszewizm nazwać można zanikiem 
formy, to romanskie podłoże tego na- 

a miejscu. 

  

pocztowo-telegraficzny w Dokszycach. 
Poczcie po długich trudach udało 

się wreszcie wynająć odpowiedni  lo- 
kal i urządzenie. Szkoda *jednak, że 
urząd ten nie posiada Światła elekt- 
dak M zupełnie ina- 
czej. 

Chciałbym jeszcze powiedzieć o 
wyglądzie pobielanych domów w Dok- 
szycach, ale zaczekam parę dni —mo- 
że wyschną i zmienią swój wygląd— 
teraz dam spokój. Zresztą nie można 

' dotykać, bo—świeżo malowane! 

Szach-Matt. 

rodu daje się wyczuć własnie we wro* 
dzonem a przez imigrantów przyję- 
tem prędko poszanowaniu formy. 

Namacalny miałem powyższego 
przykład. Zwiedzając katedrę, u wej: 
Ścia do kaplicy w której jstoi piękny 
sarkofag San Martina, potknąłem się 
© stopień, upadłem i nawet lekko się 
potłukłem. Dwóch w paradnych mun- 
durach stojących u sarkofagu żołnie- 
rzy rzuciło się by mi pomoć przy 
wstaniu. 

Sposób w jaki to zrobili, pytania 
0 to czy mogę iść dalej i jak się 
czuję, wszystko to „cechowało abso- 
lutną poprawność, idę nawet dalej, 
elegaację. 

Pieśnie i tańce ludowe nutą wro- 
dzoną, wskazują elegance. Czy nie 
piękue są te miaorowe melodje tanga, 
powstała na tle smutnego, ;pozbawio- 
nego cieniu i drzew krajobrazu nie- 
zmierzonych obszarów pampy. Ruch 
tego tańca, pełny gracji i poezji daje 
próbkę charakteru rasv. Już Darwin 
gdy przed laty tu bawił i w głąb 
kraju się zapuszczał, miał się o tu- 
tejszym cowboju wyrazić że fjest to 
typ gentlemana. ; 

Na ulicach ludzie ruszają się wol- 
no. Niema gorączki wielkomiejskiego 
ruchu. Na najludniejszych ulicach nikt 
mię jeszcze nie potrącił, Wałka o byt 
w północnoamerykańskiem znaczeniu 
tego wyrazu t.j. walka nie pogatdzają: 
ca podeptaniem spotkaneso osopnika, 
a nieraz na tem deptaniu polegająca, 
tu jakby nie istniała. 

Składa się na to treść tutejszego 
życia gospodarczego. — 

W przeciwieństwie do intensywnej 
produkcji  północno:amerykańskiej, 
która żyje zaczepnie i 'porodziła gos- 
podarczy imperjalizm Yankesa, gdzie 
ogromae Iortuny powstaly przewažnie 
z przemysłu opartego na jaknajinten- 

Imiany nazwisk w Sowdepji 
Jak i dlaczego zmieniają obywa- 
tele sowieccy swe nazwiska i 

imiona. 

Po rewolucji bolszewickiej Rosję 
zalała fala najrozmaitszych pseudo- 
т!тбу rewolucyjnych, pod któremi 
oficjalnie występowali i w dalszym 
ciągu występują wybitni działacze ko- 
munistyczni. Lenin, Trocki, Stalin, Zi- 
nowjew, Kamieniew, Radek i t. d.— 
wszystko to nie są bynajmniej na- 
zwiska rodowe, lecz jedynie podziem- 
ne pseudonimy, które pierwotnie chro- 
nić miały rosyjskich rewolucjonistów 
przed ciężką ręką carskiei „ochrany” 
i policji. Nic przeto dziwnego, że zwy- 
cięska rewolucja, kiórej główni boha- 
terowie ze zmianą swych nazwisk 
zbyt wielkiej ceregieli nie robili, usto: 
sunkowała się do sprawy zmieniania 
imion i nazwisk przez obywateli so- 
wieckich bardzo liberalnie. Już w kilka 
dni po utworzeniu pierwszego rządu 
bolszewickiego podano do wiadomo- 
Ści publicznej, iż zmienianie imion i 
nazwisk (a nawet imienia ojca, czyli 
t. zw. otczestwaj; odbywać się może 
z pominięciem wszelkich przesadnych 
formalności w drodze czysto admini- 
stracyjnej. 

To też zmienianie nazwisk rodo- 
wych i imion stało się w Rosji so- 
wieckiej zjawiskiem  codziennem, a 
dzisiaj jeszcze widzieć można w po- 
czekalniach 1óżnych urzędów sążniste 
listy osób, pragnących zmienić swe 
imię lub nazwisko. W zasadzie proš- 
by o zmianę nazwisk nigdy nie są 
odrzucane. Wystarczy opłacić pewną, 
—nieznaczną zresztą—taksę i dać Od- 
powiednie ogłoszenie w jednym z 
oficjalnych organów sowieckich, a już 
cała sprawa jest załatwiona. 

Kobietom bardzo nie podoba się 
imię Matrena, które jest masowo 
zmieniane na Marja, Malgorzata i t. d. 
Bardzo chętnie wyzbywają się obywa- 
telki sowieckie również imion: Pra» 
skowja, Akulina, Pelagja. Pewna oby- 
watełka uważała za wskazane zmie- 
nić swe imię Marta aa Marja, inna 
znów zamiast Barbara woli nazywać 
się Walentyna. Obywatelki pochodze- 
nia żydowskiego zmieniają swe Imio- 
na z Rebeki na Jiwę. z Salomei na 
Zofję, Aleksandrę, z Esi na Eugenję 
it. d. W rubryce zmian imion mę: 
skich stwierdziliśmy między innemi 
Mitrofan na Dimitry, Chariton, lub 
Cyryl, Mamont na Wiktora i Miko- 
łaja i t. d. 

Bez porównania ciekawsza jest 
rubryka, dotycząca zmian nazwisk. 
Znajdujemy tu cały szereg ukrytych 
lub jawnych dowodów, skłaniających 
poszczególnych obywateli sowieckich 
do zmiany zawiska. Nietrudno zrozu- 
mieć, iż obywatel jerozolimski nie 
raoże spokojnie spać, kiedy wokół 
niego prowadzi się zaciętą agitację 
przeciwko religii. Prosi więc 0 zmia: 
nę razwiska rodowego na Treniew. Z 
tych samych prawdopodobnie wzgłę- 
dów obywatel Wiencenoscew pragnął- 
by się nazywać Lukin, Uspienski zaś 
daje pierwszeństwo nazwisku Wikto- 
tow. Zbyt „carskie”* brzmienie nazwi- 
ska Nikołajew powoduje częste zmie- 
nianie nazwiska na inne, mniej „kontr- 
rewolucyjne". Niewiadomo jednak, dla- 
czego obywatel Sergjusz Mikołajewicz 
Mikołajew, mieszkający gdzieś w Azji 
Środkowej, uważał za stosowne na- 
zwisko swe zmienić na krūciutkie 
chińskie Li, pozostawiając sobie przy: 
tem jednak Swe „carskie** imię. Jest 
rzeczą zrozumiałą, że nazwisko Kn'a: 
ziew dla obywatela państwa prole- 
tarjackiego jest nieodpowiednie, — ale 
dlaczego obywatel ten chce się nazy- 
wać Khun — tego już zrozumieć nie 
można. Że w dzisiejszych warunkach 

sywniejszem wyzyskiwaniu czasu i 
pracy, tutejsze olbrzymie fortuny przy- 
pominają swem powstaniem  r:ajątki 
naszych królewiąt 15—18 wieku, zro- 
dzone z kolonizacji naszego (dziś, 
niestety, cudzego) wschodu. 

Ogromne obszary uprawiane me- 
chanicznie, rodzą mało z jednostki 
powierzchni. Przeciętny urodzaj psze- 
nicy równa się tu 1000 klg, z hekta- 
ra. Lecz ogrom przestrzeni tu działa. 
Imigracja pracuje tu dla właściciela 
zupełnie jak kiedyś chłop pracował w 
Polsce na pana. (O dążeniu do popra: 
wy jego bytu i do zmiany tego stanu 
rzeczy niżej). Stada krów i owiec 
mnożą się same, bez innej właścicie" 
la opieki niż wpuszczanie do groma: 
dy lepszych od czasu do czasu stad- 
ników. lmigrant wreszcie często ka- 
wał gruntu u obszarnika kupi, płacąc 
dobrze, głównie dzięki systemowi 
kredytowemu, Słowem: U Yankesów 
pracuje człowiek-przedsiębiorca. Tu 
pracuje czas. Stąd z Biuenos-Aires 
wrażenie, żetu się nikt nie spieszy. 

Wszystko co wymaga twórczego 
wysiłku, napięcia woli i nerwów, wszy- 
stko co ma coś z intensywnością 
wspólnego, stworzyli tu Anglosasi, 
Francuzi a ostatnio Niemcy, 

Koleje żelazne wybudowali, posia- 
dają i-eksploatują Anglicy, Bez nich 
bogactwo Pampy z braku możności 
ich spieniężenia, by nie istniały. Żeglu- 
ga rzeczna i morska, ten  najgłów- 
niejszy nerw współczesnego życia—w 
obcem ręku. Argentyna własnych to* 
warzystw okrętowych nie posiada. 
Nie ma nawet 'tych skromnych prób 
założenia podwalin pod rodzimą żeglu- 
gę jaką poczynił z braku w Polsce 
kapitałów prywatnych, rząd polski. 

Chłodnia, rzeźnia, magazyny zbo- 
żowe w ręku obcem. 

Czy ten kwietyzm z czasem się 

„być obywatel 

nikt się w Rośli nie chce nazywać . 
„Kułak", nikogo z pewnością nie za- 
dziwi. jest więc całkiem w porządku, 
że panie (czy też panny) Ksienia i 
Wiera Kułak postanowiły zmienić sw» 
nazwisko na Komunard a ich bracia: 
Szymon. Mikołaj i Wasyl — na Wisz- 
niak. Z pewnością też nikt za złe nie 
wziął panu Pałaczewiczowi (pałacz po 
rosyjski — kat), że woli się nazywać 
Pawłow, ani panu Lentiajowi (leniuch), 
że daje pierwszeństwo nazwisku Ko: 
strow. 

Często zmieniają Rosjanie swe 
imiona, względnie nazwiska, na imio: 
na i nazwiska o obcem brzmieniu. 
Tak naprzykład obywatsl Nikita Bto- « 
chinow nazywa się obecnie James 
Stale, a panu Jegorowi Aleksandrowi 
Iwanowiczowi przypada bardziej do 
gustu: Norton Robert Jamesowicz, 
Lubiane są w Rosji i nazwiska fran- 
cuskie, jak to naprzykład udowodnit 
nam pan Szirikin, który w przyszłości 
nazywać się będzie Gartier, 

Niezwykłą odwagę cywilną wyka- 
zał niewątpliwie obywatel Nikita Wa- 
silewicz Romanow, który widocznie 
dla podkreślenia „carskiego charak- 
teru swego nazwiska prosi o zmianę 
imienia na Mikołaj. Również obywa- 
telka Marja Siemionowna Romanow 
nie chce zmieniać swego nazwiska, 
wolałaby jednak zamiast Marja nazy- 
wać sią Marina. Z jakiego powodu ta 
25-letnia mieszkanka Kronsztatu po- 
stanowiła tak „radykalnie“ zmienić 
swe imię, niestety nie wiemy. 

Ormianin Sraponian prawdopo- 
dobnie przez wzgłąd na pierwszą sy- 
labę swego Ormiańskiego nazwiska 
zapowiada zmianę swego nazwiska 
rodowego na Serapionow. Tajemnicą 
panny Nazimow pozostanie jednak 
nazawsze zmiana jej nazwiska na 
Talwi. Bardzo tajemniczym  człowie* 
kiem zdaje się być również pan Sere- 
dinskij, który uważa, iż daleko lepiej 
byłoby nazywać się Nadbach-jakijedes. 
pan ten jest mieszkańcem Swerdłow: 
ska na Uralu—być może, że tam sło: 
wo Seredlńskij ma znaczenie hańbiące 

Obywatel Aron Perecewicz Sribnik 
nazywać się będzie w przyszłości Le- 
onid Perecewicz Srybnik. Dość taje- 
mnicze są również motywy, które 
Hirsza Lejbę Chaimowicza Abela skło: 
niły do zmiany obu imion na Lew 
przy pozostawieniu bez zmiany Cha- 
imowicza Absla. Obywatel Sadek Moj- 
żeszowicz Ess pragnie nazywać się 
Anatolem Dubrowskim, pozwalając 
nazywać się w dalszym ciągu Mojże- 
szowiczem. Że zmiany imion Abra- 
ham, Juda i t. p. na Aleksander, Wa- 
syl i in. są obecnie w Rosji ziawiskiem. 
codziennem, nie trzeba chyba Specjal- 
nie podkreślać, na jakiej jednak pod- 
Stawie i w jakim celu obywatel Szcze- 
pan Błzin postanowił zmienić swa 
imię i nazwisko na Abram Pass, te- 
go niestety stwierdzić nie zdołaliśmy. 
Eatuzjastą elektrotechniki zdaje się 

Kusjej Juda Chtja- 
kow, który oba swe imiona zmienił 
na Watt Robert. Iliiodorow widocznie 
na złość mnichowi tego imienia po: 
stanowił zmienić swe naywisko na 
Antiwierow, a Juda lzraitiel pragnąc 
widocznie uchodzić za zwolennika 
iadustrjalizacji kraju, nazywać się bę- 
dzłe w przyszłości Jurij Metalow. 
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Sprostowanie 
W Nr. z dnia 23 b. m. naszego pisma 

w ogłoszeniu Bilans Komunalnej Kasy 
Oszczędności m. Wilna przez niedopatrze* 
nie korekty, zostało mylnie wydrukowane 

nazwisko Pana Prezesa Zarządu, winno 
być — Józef Korolac, co niniejszem pro* 
stujemy: 

odmieni, i czy imigracja, przyjmują> 
tutejsze formy i język wniesie ducha 
przedsiębiorczości współczesnej w tea 
naród? Czas to pokaże. Tymczasem 
w kraju wielkim jak Europa (bez 
Rosji, Skandynawji i Bałkanów) żyje 
tu dziesięć tylko miljonów ludzi. Na- 
pływowi długo jeszcze wzbogacać 
będą miejscowych; a zanim potrzeba 
iatensyfikacjj stę zrodzi — niemało 
upłynie czasu. 

Ktoś mi w czasie podróży mówił 
o tutejszej glebie i klimacie, że sprzy- 
jają wyradzaniu się zarówno roślin 
jak też zwierząt i ludzi. Zarówno w 
„hodowli gatunków importowanych jak 
pszenica, kartofle, krowy i owce, jak 
też i człowieka białego, import nowe- 
go nasienia względnie reproduktura 
mają tu być koniecznie potrzebne, Za- 
nik bowiem szkieletu, zarówno w ro- 
ślinie jak w żyjącem stworzeniu ma 
być tu zjawiskiem stałem. ! 

O roślinach i zwierzętach wiem 
już, że zarówno rząd centralny jak | 
rządy prowincyj I ziem pracują nad 
stworzeniem gatunków miejscowych 
dość silnych, by czerpanie z rnacie- 
rzystych krajów stało się zbytecznem 

W ostatnich ktłkunastu latach wy- | 
stawy rolnicze zdają się wskarywać 
na to, że cel ten, choć może w cało- 
Ści mie dopięty, już da się osiągnąć. 

O ludziach, wśród których nauko 
we kojarzenie gatunków dotychczas 
nie jest znane, zaprzeczyć teorji wy- 
radzania się nie można. Obserwując 
publiczność a zwłaszcza dzieci i wy* 
rostki, w ogromnej większości tu. 
urodzone, rzuca się w Oczy wysmuk- 
łość przy filigranowej budowie. Gło- 
wy małe, kości wąskie, nogi cieńkie 
—wszystko nie robi wrażenia ani mo- 
cy, ani trwałości, Barczystych, krę- 
pych, a zwłaszcza otyłych ludzi tak 
dobrze jak niema wcale. 

° Szymon Męysztowicz. 
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Zjazd delegałów Rad Powiafowych BB. GR. 
przy udziale b. Premjera d-ra Świtalskiego. 

Wczoraj przybył do Wilna kiero- 

wnik Bezpartyjnego Bloku b. premier 

p. dr. Kazimierz Świtalski iw asysten- 

cfi zastępcy sekretarza generalnego 
Bloku p. Siedleckiego wziął udział w 

prada zjazdu delegatów rad po- 

towych Bloku z terenu województw 

wileńskiego i nowogródzkiego. 

Zjazd obradował w t. zw. sali 

Kresowej pod kolejnem przewodnic- 

twem pp. posłów Jana Piłsudskiego 

Marjana Zyndram Kościałkowskie- 

go. Obrady przedpołudniowe rozpo: 

częte od godz. 9-ej rano wypełniły 

referaty z miejsc przedstawicieli rad 

powiatowych. 

Na całość obrad popołudniowych 

złożył się referat na temat organiza- 

cyjny i polityczny b. premiera oraz 

dyskusja, zamknięta przemówieniem 
posła Kościałkowskiego. 

Przebieg obrad, których osią nie- 

jako była sprawa? zapowiedzianych 

wyborów do ciał ustawodawczych ce- 

chował optymizm. P. dr. Świtalski w 
dniu dzisiejszym odbędzie zebranie w 

ściślejszem gronie miejscowych dzia- 

łaczy B.B.W.R. Wieczorem zaś odje- 

dzie do stolicy. (w) 

  

  

  

W/sprawie Muzeum 1.P.N. w Wilnie 

+ potrąca o Muzeum 

Jeden z najbardziej głośnych u nas 

w dobie przeduniwersyteckiej znaw- 

«ców przeszłości Wilna, skromnie ukry- 

wający się pod pseudonimem Sulimczy 

ka, w numerze świątecznym  „Słowa* 

ogłosił, jak zawsze interesujący arty— 

kuł „Z dziejów wileńskich towarzystw 

kulturalnormuzealnych '. : 

Wprawdzie artykuł w swej ; Iwiej 

części poświęcony został zupełnie słu- 

sznie przypomnieniu zapomnianych za- 

sług nieistniejącego ой r. 1913-go 

„Twa Muzeum Nauki i Sztuki* wraz 

z jego kustoszem, ubocznie wszakże 
T-wa  Przyjació 

jego kierownictwu Nauk, stawiając 
+ obecnemu parę zarzutów, opartych jak 

widać na nieporozumieniu i dlatego 
wymagających odpowiedzi. 
38 Си%і‚‹];?)сіь}пепш p. Sulimczykowi cho- 

dzi przedewszystkiem o kflekcje ейто- 

graliczne, po reorganizacji Muzeum, 

„przetransportowane z górnego piętra 
do sali parterowej, lokału niestety zna 
cznie mniejszego, niż posiadały. one 

_ przedtem '. zy ; 
! Zarzut ten jest wynikiem złudzenia 

optycznego. Przed reorganizacją zbio- 
- zy ludoznawcze mieściły się w sali gór 
_ nej, rzeczywiście znacznie większej od 

dzisiejszej, lec zajmowały tylko poło- 

wę jej, drugą bowiem połowę wypeł- 
ūiala prehistorja. Sama  etnograija 
wówczas zajmowała 51 metr. kwadr., 
podczas, gdy dziś rozporządza 75 metr 
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 kwadr. Przedtem dysponowała dwie- 
ma ścianami ogólnej długości 15-tu 
„metrów (nie licząc ściany 

Y25 metrów.Wówczas zajmowana część 
|sai była oświetlona dwoma oknami, 

dziś — trzema. A nadto dziś stanowi 
część samodzielną, zamkniztą w sali, 
wyłączńiće ma ten cel przeznaczonej, 
gdy przedtem wraz z prehistorją two- 
Tzyły dwa te działy rażącą dysharmo- 
uję. 

Zarzut drugi dotyczy zamknię į 
"tego jeszcze dla publiczności 
goż działu _ etnograficznego. Pan“ 
Sulimczyk pisze: 

zeum T-wa, nieuzupełnionego 
oddziałem etnograficznym. 

__ I w tym wypadku nie mogę się zgo 
dzić z szanownym autorem artykułu, 
w myśl mądrej zasady „bis dat qui ci- 
to dat*. Nie uważałem za niezbędne 
czekanie na zakończenie porządkowa- 
nia jednej sali ludoznawczej, mając 
możność dać publiczności 
prehistorji, dwóch / historycznych, 
dwóch sal sztuki i sali z pamiątkami 
po Syrokomli i Orzeszkowej. Sala 
etnografji zarówno topograficznie jak i 
pod względem swego charakteru i. tre- 
ści stanowi jednostkę odrębną w $0-7 
bie zamkniętą, z resztą 

jeszcze 

świadczony fachowiec, w 

cą często poszczególne działy : bywają 
stępne każdy w innym dniu    

    

| Po tych dwóch wyjaśnieniach, któ- 
e mam nadzieję p. Sulimczyk uzna za 

słuszne, przechodzę do sprawy  ogól- 
niejszej natury, tak świetnie przez Nie- 
go sformułowanej, a żywo dotyczącej 

_ kwalifikowanych muzeologów, których 
zadanie z konieczności spełniać muszą, $ 
według trafnego przez p. Sulimczyka 
ujęcia, „badacze miejscowi, zawdzię: KĘ 

_ czający wiedzę swą zarówno  samout- 
ctwu, jak i zmysłowi organizacyjnemu, i 

doświadczeniu & 
i usystematyzowaniu į 

` & przedewszystkiem 
przy utwarzaniu 

okiennej), £ 
(dziś natomast ma trzy Ściany długości 
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„može przewcze” $ 
snem było to uroczyste otwarcie Mu- 

sześć sal: $ 

zbiorów nie ię 
zazębiającą się. P. Sulimczyk, jako do-+> 

sprawach Šį 
muzeologji krajowej, nie powinien te-; 

. go brać za złe, pamiętając, że zagrani- $: 

tygod- żj 

olbrzymiej większości muzeów prowin- gą 
cjonalnych w Polsce. Jest nią brak wy-$ 

zbiorów. 
W takiej też sytuacji znalazło się 

Muzeum T. P. N. w Wiinie po powo- 
jennem wykończeniu jego gmachu. je- 
dynym w ńaszem mieście człowiekiem, 
który z chwilą zgonu kustosza tego 
Muzeum š. p. dr. Zahorskiego, mógł 
objąć po Bekwarku lutnię, jest po- 
wszechnie u nas znany, ceniony i 
wszechstronnie utalentowany fachowy 
badacz i znawca zabytków przeszłości 
kresowej p. Lucjan Uziębło. Niestety 
stan jego zdrowia nie pozwolił zarzą- 
dowi T. P. N. złożyć w jego sędziwe i 
umiejętne dłonie ciężkiego obowiązku 
koniecznej reorganizacji i uporządko- 
wania Muzeum. Zarząd w braku inne- 
go, równie odpowiedzialnego, kandy- 
data widział się zmuszony powierzyć 
tę sprawę osobie innej. Na szczęście 
osoba ta, świadoma swego nieprzygo- 
towania w tym względzie, uprosiła do 
współpracy tachowców w poszczegó|- 
nych działach, jakimi są p.p. prof. An- 
toniewicz w prehistorji, proi. Gostkow- 

ski archeologji klasycznej, art. mal. 
Hoppen — sztuki, prot. Ehrenkreutzo- 
wa — etnografji i t« d. Nazwiska te 
powinny, jak sądzę, uspokoić uzasad- 
nione obawy p. Sulimczyka co do fa- 
chowego i należytego uporządkowania 
zbiorów muzealnych T. P. N. 

Michał Brensztejn 
kustosz Muzeum T. P. N. 

  

  

BIBLJOTEKA 
MB WIELKICH PISARZÓW 

ТН 
ПМ (ZYGMUNT MIŁKOWSKI) 
IE 
i 17 powieści w 4 serjach 

po 10 tomów. 
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Pierwsze zbiorowe wydanie 
dzieł T.T.Jeża, bohatera w wal- 
kach o wolność orężem i pió- 
rem. Tematem jego powieści 
Są dzieje Polski i krajów są- 
siednich, historja Słowian bał- 
kańskich z okresu ich walk 
z jarzmem tureckim, jak i oby- 
czaje i poglądy XIX wieku. 

Nakładem BIBLJOTEKI 
WIELKICH PISARZÓW wyj- 
dzie 18 tomów Powieści Sło- 
wiańskich: „Dahijszczyzna”, 
„Lattemu dwieście”, „Miłość 
w opałach”, „Narzeczona Ha- 
rambaszy”, „Rotułowicze”, 
„W zaraniu”. 12 tomów Po- 
wieści Historycznych: „Ci 
i tamci”, „Pierwsze Boże 

Przykazanie”, „OjciecNikon”, 
„Starodubowska sprawa”, 
„Za króla Olbrachta”, „Z cięż- 
kich dni”. 7 tomów Powieści 
Obyczajowych: „Dyplomacja 
szlachecka”, „Hryhor Ser- 
deczny”, „Komysznik”, „Pa- 
miętniki starającego się”. 
Dzieła T. T. Jeża ukazywać 
się będą po 10 tomów kwar- 
talnie. Prenumerata kwartalna 
zgłoszona przed 1 lipca wy- 

nosi wraz z przesyłką Zł. 10.— 
dla dzieł broszurowanych, dla 
dzieł w oprawie z płótna an- 
gielskiego Zł. 18.—. Szcze- 
gółowy prospekt na żądanie. 
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; | 368 t zw. P. P. S. lewicy. Otrzymane akta I materjały zawierają 

"k 

diety, gprawozdani 
— Steierdzają nlezbicie, 

574 Kontakt 2 komun 

a do centrali 
že P. P. S, 
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! "przed 
LG zprawiedliwością za akcję 

(J 

wamie wileńskiej P.P.S. lewicy, 
_ Pajemniezy osobnik w szafni Sfarostwa Grodzkiego. 

W dniu wczorajszym zgłosłł się do Starostwa Grodzkiego 
ułeżnąny jakiś osobnik, który woźnemu dyżurującemu przy Sza- 

o oddanie go staroście, gdyż 
_38) lera rzekomo ważne dokumenty, poczem oddalił się w nie- 

damym kierunku. Po przejrzeniu dokumentów okazało się 
Jawlerają one niezwykle sensacyjne rewelacje tyczące działal- 

3021 protokulów, archiwum sądu partyjnego, regulaminy stron- 
it. d. Wszystkie te dokumenty 
lewica utrzymywała jak najbliż- 

: istami pozostając pod dyrektywami Komin- | lena. Zgalezlono również zaświadczenia 2 i w języku rosyj- 
Wydanem kiiku członkom tego stronnictwa, którzy uchodząc 

wywrotową w Polsce do So- 
trzymali te zaświadczenia jako glejty na przekroczenie 

granicy sowieckiej Całkowity materiał, który niezbicie wskazuje | wiaściwe kom 
"odrośiym 

  

unistyczne oblicze P. P. S. lewicy przekazany został 
władzom śledczym. (c) 

Szalkowski po raz frzecl skazany na Karę 
śmierci przez powieszenie 

Krwiożerczy kamrat Antoniego Rysia skazany już dwukrotnie na karę śmierci 
zą szereg morderstw i rabunków — Piotr Szałkowski zstanął wczoraj przed Sądem 
Apelacyjnym w Wilnie. 

Od samego rana sala posiedzeń zapałniła się szczelnie. Przybyli amatorzy sil- 
nych wrażeń, kilku włościan — b. ofiar skazanego oraz jego rodzina. ZZ niecierpliwo- 
ścią oczekiwano ukazania się Szałkowskiego. Po pewnym czasie posterunkowi wpro* 
wadzają go na salę. ' 

Idzie spokojny, žywe oczy latają we wszystkie strony szukając kogos. Na twa- 
rzy zaąć zdenerwowanie, nie znąć jednak ślądów pobytu w więzieniu. Świeżo ogolo- 
ny z podstrzyżoną na szpic bródką, rumiany nie przypomina [człowieka „z tamtego 
świata" jakim jest w rzeczywistości po wyrokach skazujących. 

Wchodzi Sąd w składzie: przewodniczący sędzia Suszczewicz oraz sędziowie 
Niekrasz i Matusewicz, na fotelu oskarżyciela zasiąda wiceprokurator Komar, przy 
stole obrońców mec. Andrejew. 

Przewód sądowy nie daje nowego materjału. Referat wyszczególnia szereg zbro- 

dni, podkreśla cięższe i zwraca uwagę na ciekawsze zeznania Świadków. Następuje 
kilka wniosk5w obrony, dodatkowe pytania i przewód sądowy zamknięty, Prokurator 
w krótkiem przemówieniu domaga się utrzymania siły wyroku poprzedniego — kary 
Śmierci. 

Mec. Andrejew udawadnia Sądowi, że art. 15 przepisów przechodnich dający 
Sądowi możność zastosowania kary Śmierci nie imoże być tu zastosowany, wskazuje 
następnie na to, że za takie same winy darowano Rysiowi życie, zmieniając wyrok 
śmierci na bezterminowe więzienie, wreszcie apslując do uczuć humanitarnych Sądu 
przypomina, że przestępstwa popełnione zostały przed sześciu laty i od półtorą roku, 
tj. od dnia pierwszego wyroku oskarżony Szałkowski „codzień umiera”, 

Sam oskarżony w ostataim słowie chce coś powiedzieć, jednak zdenerwowanie 
nie pozwala mu zebrać myśli. 

Przed udaniem się Sądu na naradę obrońca wnosi o skreślenie szeregu pytań 
postawionych Sądowi dla wyniesienia wyroku motywując to tem, że wykraczają One 

poza ramy oskarżenia. Sąd uchyla ten wniosek i udaje się na narddę, która trwa 
długo. 

W czasie przerwy obserwujemy Szałkowskiego. Siedzi nieruchomo, błądząc 
oczyma po publiczności i od czasu do czasu daje jakieś znaki płączącym w pierw= 
szym rzędzie kobietom—krewniaczkom, jak widać denerwuje go ich płacz. 

Dzwonek. Wchodzi Sąd. Przewodniczący ogłasza wyrok lakoniczny... wyrok 
Sądu Okręgowego z dnia 14 stycznia 1929 r. zatwierdzić... Motywy ogłoszone zosta” 
ną w dniu 8 maja, Na sali poruszenie, natomiast skazany nie zdrądza żadnego zde- 
nerwowapia. Nachyla się do obrońcy, pyta o coś, spogląda na swoich krewnych i wy- 
chodzi z ławy oskarżonych. Policja wyprowadza go do pokoju dla oskarżonych. 

Za chwilę uwagę wszystkich obacnych na sali przykuwa nowa sprawa. O Szał- 

kowskiego nikt się nie troszczy, nawet jego krewni idąc po schodach omawiają 

kwestję powrotu do domu. Szałkowski skazany po raz trzeci poprobuje zapewne 
z16w kasacji bodaj dla odroczenia okropnej chwili płacenia swoich długów wobec 
z irowego świata. Wątpliwe czy ominie go ta chwila. (y) 

NIKA 

| JAW BUCZACKI | 
generał W. R., emeryt, zasnął w Bogu, przeżywszy lat 70, 

Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. A: Mickiewicza 19) na 
cmentarz muzułmański w maj. Łostaja nastąpi w piątek 25 kwietnia o 
godz. 4-tej po południu. 

Te, 
Wifold Miłosz 

e długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św Sakrameutami, zmarł 
0-go kwietnia b. r. w wieku lat 38, Pogrzeb na cmentarzu po-Bernar- 

dyńskim odbył się 23-go kwietnia. O czem zawiadamiają pogriženi w 
głębokim smutku MATKA i BRAT. | sh 

O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół 

Rodzina, 
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Nabożeństwo żałobne w drugą bolesną rocznicę zgoau 

< TP. 

Andrzeja Tupalskiego 
odbędzie się dnia 26-g0 kwietnia o godz. 9 rano w Kaplicy p. Jeleń- 
skiej ul. Mickiewicza 19 m. 2, O czem zawiadamia krewnych i przyjaciół 

ŻONA. Aiko 
2 й. 2 bi K " \’] 
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Dnia 24 kwietnia r. b. po ciężkich cierpieniach zmarła w wieku 
Iat 70 nasza najdroższą i najukochańszą żona, matka i babka 

P. 

ima 2 Realiai Karny 
Pogrzeb odbędzie się dzisiaj w piątek o godz. 1 p. p. z domu 

żałoby przy ul. Nowogródzkiej Nr 12. 

O tym strasznym ciosie zawiadamiają krewnych, 
znajomych stroskani 

    
  

      przyjacioł i 

       
FIĄTEK wogródku nowa Izba Skarbowa. Działalność £ u | wodke oz śW MK Men tn woj” niwyżródzkieżh mąż, córka, synowie, synowa, zięć, wnugzki | wnuk. 
25 Dziś : dotychczas obslugiwany przez Izbę Skarbo- г у УОНЕ араач Nz PRZ WE: A 
Marka Е wą w Brześciu nąd Bugiem. ! й r 

= Z. słońca 0 g. 6 m. 50 Powstanie Izby Skarbowej w Nowogród 
jutro ku przyniesie ulgę ludności tego wojewódz- ZEBRANIA I ODCZYTY Amt, na którem postanowiono nie or 

M.5.D. Rady twa gdyż dotychczas w każdej sprawie nie- ganizować własnego pochodu w dniu 

  

A Ro -żjechać я — Wiiień: Towarzystwo Ogrodnicze. ONA: 2 
Spostrzeżenia Zakłndw Meteorologji mal trzeba było jechać do odległego Brze oo w że, a r o lokali | maja i przystąpić do obchodu orga- 

  

  

U. 8,B. w Wilnie ii (0) Inspekcla urzędėw skarbowych związku Ziemian, w Wilnie, ul. Zawalna 9 nizowanego przez P.P.S. (okregową | 
z dnia 21 — IV. 1930 . m. Wilna W pierwszych dniach m w przy- O godz. 18 zwyczajne miesięczne zebrani komisję). Prezydjum  „Kultur-Amtu“ | 

Eta) 7 I paki pał e gów w towa + ehocia OAI unonioro do przeprowadzenia per 
średnie w mm go w skład komisji wchodzą dwaj dyrekto- _ Na zebraniu wygłoszone zostaną reiera. traktacyj. | , io ów н rowie depertamentów i kilku urzędników ty treści następującej: Ubezpieczenia socjal. Żydowski „Bund* nie wypowiedzia 
grednia +15°С ministerjalnych. ne i podatki w ogrodnictwie — wygłosi dyr. sie jeszcze w tej sprawie, lecz najs || 

przy. związku polskich zrzeszeń ogrodniczych w Ё Celem przybycia. komisji, której 
jazd do Wilna zapowiadaliśmy swego cz 
su, jest szczegółowe zaznajomienie się с 
pracami Izby Skarbowej w Wilnie oraz po- i K. R. 
szczególnych urzędów skarbowych. 

prawdopodobniej urządzi własny po- 
chód. 

Również komuniści przygotawywue 
ją się do odrębnego pochodu. 

Niewykluczonem jest, że P.P.S. i 
Bund urządzą wspólny pochód. 

Właśnie w celu omówienia szczegó - 
łów konierowali wczoraj do późna w 
noc przedstawiciele obu tych organiza- 

cyl: я > 
— (y) Rabini wileńscy nie jęli no- 

minacji na płodrabinów. W. Bec ak 
waną przez mas wiadomością 0 mianowa 
niu szeregu podrabinów wileńskich podrabi- 
nami. (Rabinem został senator Rubinsztejn) 
dowiadujemy się, że nominację tę przyjął 
tylko rabin Fryd, natomiast rabini: Grodzień 
ski, Kahan, Ajdys, Basin i Top odmówili | 
przyjęcia jej. 

Jak wiadomo obecnie wprowadzona 202 
stala inowacja polegająca na tem, że Wilno 
będzie miało jednego urzędowego rabina, 
a pozostali rabini mianowani zostali podrabi- 
nami. { 

a. Warszawie p. A. Girdweyn: Hodowla kosać- 
z ców — inspektor ogrodnictwa Wil. Tow. O. 

p. Jan Krywko. й ZZ 
(k) Zebranie organizacyj katolickich. 

Nie wykluczonem jest, iż komisja po Zebranie trzeciego zakonu św. _ Franciszka 

przeprowadzeniu inspekcji w urzędach skar- parafji antokolskiej odbędzie się 27 kwietnia 
bowych m. Wilna id urzędzie skarbowym w niedzielę zaraz po nieszporach. || 

pow. Wileńsko-Trockiego uda się na teren — (k) Stowańźyszenić dia misyj wew- 
województwa. nętrznych parafji św. Jakóba ma swoje ze- 

Oprócz sprawdzenia sprawności prac branie w niedzielę 27 kwietnia o godz. 3 po 
odległa burza. władz skarbowych, komisja również ma za. poł. w sali górnej. i ° 

: miar zapoznać się bližeį Z sytuacją gospo- + — (k) Žebianie St. Mi. Polskiej. Zebra- 
a NABOŻEŃSTWA — darczą na Wileńszczyźnie, a w związku z Nie plenarne St. Mł. Polskiej im. św. Stanisła 

— (k) Nieustanną adoracja Przenaj- tem z sytuacją i zdolnością płatniczą sfer wa Kostki paraiji św. jakóba odbędzie się 
świętszego Sakramentu. Dnia 25 kwietnia w gospodarczych oraz sprawą wpływów po. 27 kwietnia zaś w przeddzień zebranie za. 
kościele w Widzach przypada całodzienna  datkowych w bieżącym okresie. rządu. : £ 2 c» 
adoracja  Przenajświętszego _ Sakramentu, MIEJSKA — (k) Zebranie organizacyj katolickich. 

dnia 26 kwietnia w kościele w Dworonowie. Zebranie konierencji św. Wincentego a Paur 

Dnia 27 kwietnia w kościele w Jezio- į i to męskiej II parafji po-Bernardyńskiej odbę- 
rach przypada całodzienna adoracja Przenaj- | Ro © anka Kodów i e SS? piątek 25 kwietnia na plebanji o 
świ 7 sak! ` i { i i się wiadujemy, T IZSZ: SI 1 e Odz. hp. > 

świetnego sakramentų, dria 28 kwietnia w 2, miejskiej odbędzie się w poniedziałek, - —- (k) Źebrnie St, MI. Polskiej żeńskiej 
— Sodalicja św. Piotra Klawera, niniej. dnia 28 kwietnia. Porządek dzienny nie zo- parafji Niepokalanego Poczęcia N. M. P. od- 

i ji ści ogół a ów Stał jeszcze ustalony. będzie się 27 kwietnia o godz. 3. 30 p. p. szem podaje do wiadomości ogółu zelatorów Ą - 
członków i sympatyków, iż w dniu 27 b. m. — (0) Nowa karetka Pogotowia ratun- w sali Ogniska. 
o godz. 6 rano w kościele św. Jana, odbę- kowego. Sprowadzona z Warszawy nowa RÓŻNE 
dzie się uroczysta msza święta z kazaniem ©-cio kołowa karetka Pogotowia Ratunkowe —Z Litewskiego T-wa św. Kazimierza. 
oraz wspólną komunją Św. go zostanie uruchomiona z dniem 1 maja r. 7 okazji mianowania sekretarzem stanu J. E. 

— Komitet odganizacyjny I-go zjązdu ©: Urządzenie tej karetki według ostatnich kardynała Eugenjusza Pacelliego, prezes Li- 
maturzystów gimn. jm. Króla Zygmunta Au- WYMOSÓW służby sanitarnej wynosi około tewskiego Towarzystwa św. Kazimierza wy- 

sta w Wilnie z 1925 r. prosi wszystkich 25:000 zł. chowania młodzieży i opieki nad nią ks. dr. 
yłych i obecnych uczniów gimnazjum mna Antoni Wiskont, szambelan Jego Świętobli- 

mszę św. w kaplicy szkolnej o godz. 10 i WOJSKOWA. wości, przesłał nowemu sekretarzowi stanu 
ma akademję o godz. 11 rano w niedzielę a : powinszowania i žyczenia. W odpowiedzi na 
27 b.m. — (0) Powołanie oficerów TE to otrzymał on bilet treści następującej: 

URZEDOWA  -żych na ćwiczenia wojskowe w. roku 1930. , „Watykan, dnia 31 marca 1930 r. Kardy 
— (y) Audjercje u p. wojewody. W Na mocy rozporządzenia p. ministra spraw nał Pacelii, sekretarz stanu Jego Świętobli- 

dniu wczorajszym złożył wizytę p. wojewo- wojskowych, dowództwo okręgu korpusu wości serdecznie dziękuje prałatowi Antonie- 
dzie nowomianowany prezes Sądu Okręgo- Nr. Ill powołuje na 4 i 6-cio, względnie 8-mio mu Wiskontowi za jego uprzejme powinszo- 
wego p. Wyszyński, następnie zaś nowy pre tygodniowe ćwiczenia zwyczajne na terenie wania i czuje się szczęśliwym mogąc wyra” 

zes stowarzyszenia techników inż. Hajdukie. Ó: K. Ill w korpusach oficerów: piechoty z zić mu osobiście, oraz ważnemu dziełu, 
wicz. P. prezes Czarwonego Krzyża  Unie- czołgami, „kawalerji, artylerj,  aeronautyki, któremu on poświęca swe starania, najlepsze 
chowski konferował z p. wojewodą w spra- inżynierji i saperów, łączności, samochodo- życzenia świętobliwego powodzenia. | 

wach związanych z akcją komitetu pomocy WYCh, żandarmerji, uzbrojenia, sanitarnych (a) Litewsko-białorkiski zje zd ludności głodującej. (tylko lekarzy med. i wet.) i marynarki wo- katolicki. Litewsko-białoruski komitet 

ea cja odbudowy kraju. Minister ab Nad bios Akiai оН zjazdu katolickiego uzyskał zezwole- 

Roki ai przekazało z wy: szeregowych rezerwy Z cenzusem wy- "IE Władz na żorganiowanie "W е 
(USZU owy kraju na mieSiąC ksztalcenia 6—8 klas szkoły średniej (bez du w Wilnie na dzień 4 maja r. b. 

kwiecień 100.000 zł. dla województwa matury), absolwentów szkół podchorążych Organizacją zjazdu zajęli się z ra* 
wileńskiego na pożyczki dla odbudo-, rezerwy, nie posiadających tytułu podchorą- jnienia Litwinów p. p. Staszys i Juch- 
wy budynków najubožszeį ludności ŻYCh rezerwy. niewicz i Białorusini: dr. Hrabicki i 
WSI, R czonych wskutek - działań „b) Na 6-cio as PC student J. Piaciukiewicz. 
wojennych. cerów rezerwy: tych roczników U Żiazd ma sie z pas 

— (y) B. piemjer Switalski bawi w wi 1892, Ktorzy będąc powołani w roku ubieg- й: іе]ОКіеоо ]'2“ О]СШХЁ …;\.3111‹. klubu 

nie. W dniu wczorajszym przybył do Wilna łym nie odbyli ćwiczeń z jakichkolwiek po- pi 80 przy ul. > 1el iewicza 

%. premier p. K. Świtalski, Razem z p. Św:.. WOdÓW, z wyjątkiem reklamowanych na 12 33 i przewiduje kilka reieratów o po- 
talskim przybył wojewoda nowogródzki p. miesięcy; 1) wszystkich oficerów rezerwy trzebach i zadaniach Białorusinów i Li 
Z. Beczkowicz. ы : * Бех wzgledu na ilošė poprzednio juž odby- twinów 

SKARBOWA tych ćwiczeń, z wyjątkiem: reklamowanych Po 3 T buo by ży 

= z hby Sbubowaj Wita ka Skeid A a, A ik mitet Aożomeiie e dai dia ю : i ša | niczo 1-sze ćwiczenie), b) z roczników 1900, mitet złożony z przedstawicieli obu 
bowa podaje do wiadomości zainteresow2- 1800, 1807, 1806, 1804 i . ści zi nych, że w dniu 15 kwietnia rb. urzędy skat ćwicze e żę PE AN a. narodowości, któryby się zajął wyłącz- 
bowe m. Wilna rozesłały płatnikom nakazy 1905, 1а Pacai G EW „1002, 1901, 1808 nie sprawami religijnemi. 
płatnicze na podatek przemysłowy od obró- dopiero 1.sze EW ZNiE: A а ea — (y) Wybitny działacz sjonistyczny 
tu za 1929 r. 3 е т ро‹іртг TEZ i nowo a OE PG: przybył co Wilna. Wczoraj rano przedstawi 
Termin płacenia uwidocznionego w naka- borezych lub z wodu a 4) ue ciele organizacyj sjonistycznych i młodzieży 
zach płatniczych podatku oraz pierwszej za- stkich“ NosanaóWEń chę as witali na dworču przybylego 2 Londynu wy- 
liczki na podatek za rok 1930 upływa z rezerwy i ewent. MAO RE e ch do W. p, Pitnego przedstawiciela londyńskiej | organi- 
dniem 15 maja br. W tymże terminie płatni- oficerów rezerwy z b. przyję 68 h z zacji sjonistyczneį p. Goldsztejna, który przy 
cy mogą wnosić odwołania od ustalonych roczników 1904 40 1804; 5) RSE Pario był do Wilna aby wygłosić odczyt — spra- 
sum obrotu za 1929 r. ч wy marynarki woj i z rocznika 1892 i Wwozdanie z działalności organizacji sjoni- 

Termin płacenia uwidocznionego w na- młodszych ky Anot ćwiczeń ne stycznej, Ž 
a: płatniczych A oraz IW odbyli, t. 2 których nie powołano w latach — (a) Konierencja graniczna pol- 

nych saa i tod Edi rzą ubiegłych, lub którzy uzyskali odroczenia z Sko-sowiecka. Przed paru dniami odby 
ku do Komisji odwłowaczej na ręce te WE jakichkolwiek powodów. ła się w Kołosowie konierencja granicz 
dzy, która podatek wymierzyła. : ©) Na 8-mio tygodniowe ćwiczenia: NA, W której wzięli . udział miejscowy 
a ali nakazów płatniczych nie wszystkich oficerów rezerwy i podchorążych Starosta i przedstawiciele K.O.P. Ze 
z ROEE a: = artyleci przeciwlotniczej, pomiarów ar- strony sowieckiej byli obecni naczel- 
ZY M po danEC aaa znłormaz żyleryjskich oraz pułku radjotelegraficznego nik straży granicznej danego odcinka i y nie zostały doręczone, mogą jniormo- tych roczników i kategoryj, które zostały WY 4,; ow PE g 
wać się o ustalonych sumach obrotu i przy żej wymienione w punkcie b) 1—4, | kilku oficerów. Omawiano sprawy 
padającego podatku w odnośnych urzędach _ Czas odbywania ćwiczeń rozłożono ma zajść granicznych i wzmożonego ruchu BOBO h i w magistracie m. Wilna, kilka turnusów. Początek pierwszego turnu. w związku z robotami rolnemi. gdzie wyłożone są listy płatników podatku su 12 maja, koniec ostatniego turnusu 8 — (a) Przed 1 maja. Onegdaj оё 
przemysłowego. fistopada. с " ё 

— (y) izba Skarbowa w Nowo; As było się posiedzenie zarządu żydow- : t y gródku. || Szczegčiowych wyjašniet udzielają Po- 0)! posit 
W dniu I maja rozpocznie swe prace w No-wiatowe Komendy Uzupełnień. skich związków zawodowych „Kultur 

Temperatura najwyższa: qr 22?C. 
Temperatura najnitsza; - 89C. 
Opad w milimetrach:  śŚlądy 

Wiatr | 
przeważający 

Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 
Uwagi: Pogodnie, ;przelotny deszcz, 
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) Wódka podrożeje. Min. Skarbu — 
postanowiło podnieść ceny na wybory mono 
polu spirytusowego. Podwyżka ta wynoszą. 
ca około 10 proc. ma być wprowadzona z 
dniem 1 maja. 

Podniesienie cen na wódkę odbije się | 
niewątpliwie na spadku spożycia bez uszczu 
pienia dochodów Skarbu. W średniem spo- 
życie spirytusu wynosi 1.56 litra na głowę, 
a dochód roczny z Monopolu Spirytusowego 
589,3 milj. zł. ! 

TEATR I MUZYKA | 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś, po 

raz 34-ty sensacyjna sztuką amerykańska 
„Broadway“, wywierajaca wstrząsające wra | 
żenie. Fascynująca ta sztuka dzieki doskona» | 
łej grze i efektownej wystawie cieszy się 
olbrzymiem powadzeniem. z 

- „Przestępcy”. Ostatnia nowość scen ы 
europejskich sztuka Brucknera „Przestepcy“ | 
wchodzi na repertuar Teatru na Pohulance | 
we wtorek najbliższy 29 b. m. w oryginał- 
nem opracowaniu rężyserskiem dyr. A. Zel- 
werowicza. W! sztuce tej zatrudnione są wy= 

bitniejsze ZE i ' A 
— „Cu ny dla dzieci i 

młodzieży. W niedzielę nadchodzącą „ukaże. 
się w Teatrze na Pohulance na przedstawie. 
niu popołudniowem efektowna baśń J. War- 
neckiego „Cudowny pierścień*. Widowisko 
to przeznacza się dla młodocianych widzów. 
Ceny miejsc specjalnie zniżone. S 

— Teatr Miejski Lutnia. Warszawska | 
szopka polityczna. Dziś odbędą się w teatrze 
Lutnia pierwsze dwa przedstawienia war 
szawskiej szopki politycznej, cieszącej się 
we wszystkich większych miastach nadzwy= 5 
czajnem powodzeniem i posiadającej już - 
ustaloną wartość artystyczną. Przed oczami 
widza przewinie się cały szereg znanych w 
Polsce postaci oraz: ostatnie aktualności. Hu. 
mor j satyra ujęte przez Lechonia, Hemara, | | 
Słonim skiego i Tuwima — tworzą niezwy- 
kle interesującą całość. Interpretacja poszcze 
gólnych postaci spoczywa w rękach  arty- 
stów teatrów Narodowego i Polskiego. Kie- 
rownictwo muzyczne. objął dyr. Sigietyński, 
Początek przedstawień o godz. 7 min. 15 i 
9 min. 15. Zainteresowanie się publiczności 
wielkie. ‹ ‚ 

— Recitai Татагу Bay. Wysoce utalen. 
towana pianistka Tamara Bay wystąpi w 
niedzielę najbliższą 27 b. m. w Teatrze Lut- 
nia na poranku Wił. Tow. Filharmonicznego. 
Wybitna ta artystka grać będzie Brahmsa, 
Mendeisohna, Liszta, Debussy, Szopena i 
in. Bilety po cenach zniżonych do nabycia. 
w kasie zamawiań. SA 

— Jedyny wystę H. Ordonówny i K. 
Hamusza. W niedzielę nadchodzącą o godz. 
8 wiecz. wystąpi w Wilnie raz jeden po w 
stępach tryumfalnych zagranicą ulubienica ^ 
publiczności znakomita artystka teatru Guš — 

  

ga



SŁOW © 
  

pro Quo Hanka Ordonówna. W! wykonaniu 

bogatego programu składającego się z utwo 

rów mieprodukowanych w Wilnie, bierze 

udział znakomity piosenkarz wybitny artysta 

teatru Morskie Oko Karol Hanusz. Bilety 

do nabycia w kasie zamawiań codziennie 

od 11 do 9 wiecz. bez przerwy. 

— Konęert Mikołaja Orłowa. Fenome- 

nalny pianista wirtuoz Mikołaj Orłow wy- 

stąpi w Wilnie raz jeden tylko w poniedzia- 

lek nadchodzący 28 b. m. w teatrze miej- 

skim na Pohulance. Znakomity artysta wy- 

kona utwory Webera, Beethovena (sonata 

patetyczna), Szopena, Szuberta, Liszta, 

Czajkowskiego, Rachmaninowa i Balakirewa 

Publiczność wileńska ma rzadką sposobność 

usłyszenia tego wielkiego pianisty, którego 

koncerty zagranicą ; w Polsce odniosły. nie- 

bywały sukces arty styczny. Był to istny 

pochód tryumfalny mistrza tonów. Pozosta- 

ie bilety do nabycia w kasie zamawiań od 

11 do 9 wiecz. bez przerwy. | 

— Występ Teatru Wileńskiego w Nowo 

gródku. Zespół artystyczny teatrów miej” 

skich pod dyrekcją A. Zelwerowicza na za- 

proszenie władz wojewódzkich wyjedzie ju- 

iro w sobotę 26 b. m. do Nowogródka, Ce- 

iem wystawienia w į e MES nie: 

śmiertelnej komedji Al. Fredry „Dożywocie . 

° — Ko . уіо:ви}і{ WŁ. i Cz. Bur 

kathów. Wi sobotę, dnia 26 b. m. odbędzie 

się w sali Konserwatorjum Muzycznego (ul. 

Dominikańska 5) o godz. 7 m. 30 koncert 

kompozytorski braci , Burkathów. Świetny 

pianista prof. Władysław Burkath , wykona 

szereg swych utworów, pieśni zaś jego „usły 

szymy w interpretacji utalentowanej  Śpie- 

waczki p. Heleny Dal. Solista — skrzypek 

p. Czesław Burkath odegra swe pełne eks 

presji kompozycje skrzypcowe, a wśród nich 

piękny „Hymn do Królowej Korony  Pol- 

skiej. — Część dochodu z koncertu przezna 

czoną jest na budowę kościoła w Podbrzeziu 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Śpiewający błazen. 
Hollywood — Broadway-Melody. 
Światowid — „12 djamŚntów". 
Wanda — Miłość kozacka. 
Kino Miejskie — Tajemnice Wschodu. 

RE Sport Sludent, z Montany. 
Piccadilly — Grzęszna miłość. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Warjatka На wieś. Przed- 

wczoraj w nocy we wsi Wysokie „Lipie pod 

Snowem wybuchł nagle pożar, który Z Za- 

straszającą - / siłą począł szybko się rozsze” 

rzać grożąc zagładą całej wsi. | й 

Strażom pożarnym udało się pożar po 

pewnym czasie zlikwidować, mimo to pa- 

stwą płomieni padły cztery domy mieszkal. 

ne i kilkanaście budynków gospodarskich. 

Jak się okazało sprawczynią pożaru by- 

ła Eugenja Pożytko umysłowo chora, która 

podrzuciła palący się wiechieć do chlewa 12а 

nego z gospodarz. ‚ 

a ea składów kolejowych. Poi 

Nowojelnią w składach kolejowych wybuchł 

pożar spowodowany  jskrą Z lokomotywy. 

Ogień zniszczył 2 tysiące sztuk podkiadów 

kolejowych wartości 16 tysięcy zł. 
Również we wsi Kucznica pod Szcziiczy 

em spłonęfo 9 domów mieszkalnych, 10 

stodoł, kilka chlewów. Straty wynoszą 4) 

tysięcy Zł. MARE, у 

— (c) Wypadki na prowincji. We wsi 
Dorożki, gminy Jaź nieńskiej Bazyli Szczer- 

bieki usiłował podpalić zabudowania brata. 

Podpalacza ujęto i oddano w ręcz policji. 

W nocy z 18 na 19 b. m. na szkodę 
Stankiewicza Piotra m. wsi Pleniew=zczyzna 

gm. Wielko-Solecznickiej dokonano kiadzie- 

ży różnej garderoby na sumię 1438 zł. | 
“ Na szkodę Lenkiewiczówny Petroreli m. 

wsi Rudni gm. Koniawskiej wskutek wadli- 

wej budowy komina spalił się dom mieszkal. 

ny. Straty wynoszą 1103 zł.. : 
“ Borysowska Eudokja podrzuciła dziecko 

w wieku około 2 miesięcy. Pod*zutkiem za” 
opiekował się magistrat m. Nowej Wil 

We wsi Powosupie gminy Orań: у 
czasie paszenia bydła nad rzeką Ul4 zaginą! 
16-letni pastuch Ludkiewicz Józef. Zachcdzi 
podejrzenie, że wpadł on do rzeki. : 

Na szkodę Menguja Konstant2x0 m. wsi 
Tatarskie, gm. Rakowskiej wskutek uderze- 
nia piorunu spaliła się stodoła. Straty wyno- 
szą 1000 zł. W nocy z 15 na 16 b. m. na 
szkodę  Kopiejewskiego Władysława m. 
zaśc. Usza, gm. Lebiedziewskiej spaliła się 
stodoła. 

— (c) Kradzieże. Podczas świąt zano= 
towano w Wilnie pięć kradzieży. W tem by- 
y dwie kradzieże poważniejsze. * 

— (c) Samobójstwo żołnierza na 
posterunku. Wczoraj w południe koło 
składów wojskowych w górach szysz- 
kińskich popełnił samobójstwo szere- 
gowiec 1 p. p. leg. Aron Janisz. Targ- 
nął się on na życie podczas pełnienia 
służby strzelając do siebie z karabinu. 
Kula utkwiła w kręgosłupie powodu- 
jąc natychmiastowy zgon. 

  

    
          

  

    

  

LOUIS VINSE 

” KASKI 
Laniare czuł, jak coraz mocniej 

-zaciskano sznury na jego rękach, bo- 
lało go to nieznośnie, ale zaciskał 
pięście i wytężał mięśnie, w nadziei, 
że uda mu się potem wysunąćzdłonie 
z więzów. Napastnicy nie domyślili 
się podstępu gi nie otworzyli , jego 
pięści, Wzbudziło to nową nadzieję 
w sercu Laniare'a. Wrogowie byli wi- 
docznie niezbyt mądrzy. 

— Teraz zapal Światło. 
Laniarefsłyśzał, jak kręcono lampki 

i kontakt, za chwilę zabłysło Światło 
w kajucie.4 

— No, łotrze! (lufa rewolweru 
dotknęła wymownie szyi uwięzionego) 
Jeśli Ci życie miłe mów, „odpowiadaj 
prędko. Gdzie są dokumenty? 

— Dokumenty? —zdziwił się Lania- 
re. 

— Jeżeli nie chcesz spróbować 
zimnej kąpieli, odpowiadaj natych- 
miast, gdzie są dokumenty? ‚ 

— Naprawdę, nie rozumiem O co 
chodzi! 

— Łżesz psiel—krzyknął Niemiec. 
—Pod lampę! 

Ktoś uchwycił go za ramiona i 
pociągnął na Środek kajuty; posta- 
wiono go wprost przed lampą. Lufa 
rewolweru opierała się teraz o brzuch. 

— Zrewiduj go, Karolu. 
Niewidzialne ręce zaczęły biegać 

wzdłuż ciała Laniare'a zaglądać do 
jego kieszeni. Człowiek, którego na- 
zywano Karolem, mruknął [z rozcza- 
rowaniem: 

— Nic... przy sobie nie ma nic. 
— Osioł! Szukaj jeszcze. Ty my: 

ślisz, że on będzie to ftrzymał na wi- 

— (c) Kradzieże przez okna, W nocy 
z 20 na 21 bm. do mieszkania Stanisławy 
Polonis przy ulicy Zwierzynieckiej Nr. 29 
wtargnęli złodzieje i wynieśli garderobę 
wartości 750 złotych. Część skradzionej 
garderoby należała do subiokatora poszko- 
dowaneji Antoniego Kapusto. Złodzieje do- 
stali się do mieszkania po uprzedniem wy- 
braniu szyby w oknie. 

W ten sam sposób okradziono sklep 
Władysława Mitowicza (Portowa 28), któ- 
remu wyniesiono wędlinę i 100 złotych go- 
tówką. Poszkodowany straty swe oblicza 
na 50V złotych, 

— (c) Potajemne gorzelnie, We wsi 
Jermiaki gminy grodeckiej u Pelagji Нага- 
nowiczowej znaleziono aparat do pędzenia 
samogonki oraz 3 litry „wódki*. Również 
w tej samej wsi znaleziono potajemną go- 
rzelnię prowadzoną na większą stopę, któ- 
ra należała do Bazylego Czepurko. Apdrat 
i samogonkę zakwestjonowano. 

— (c) Zatrucie, W  niewyjaśnienych 
okolicznośsiach uległ zatruciu alkoholem i 
esencją octową Bolesław Orzechowski 
(Mejszagolska 45), którego ulokowano w 
szpitalu żydowskim. 

— (c) Pobicie uwodziciela. W cukieri 
ni „Bronisława* przy ulicy Wielkiej niejaki 
Kautorowicz przyłapał pewnego osobnika, 
który siedział z jego żoną przy jednym ze 
stolików w głębi cukierni. Mając dowody, 
że osobnik Ów uwodzi mu żonę Kantoro- 
wicz rzucił się na niego bijąc go laską, a 
n-stępnie gdy ten ukrył się w sali bilardo= 
wej zdołał tam go odnaleźć i dotkliwie po= 
ranić. Uwodziciela wyratowali z opresji 
obecni na bilardzie. 

— (c) Kradzież pieniędzy. P. K. za- 
mieszkałemu przy ulicy końskiej niejaka 
Stanisława Rymkiewicz podczas bytności w 
jego mieszkaniu skradła w nocy 200 zło= 
tych Sprawczynię policja odnalazła i aresz- 
towała. Okazało się przy tem, že Rymkie- 
wiczówna jest nieule:zalaie chorą. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Trockiej 
9 znaleziono podrzutka płci męskiej w 
wieku około 12 dni. Niemowię odesłano 
do przytułku Dzieciątka Jezus. 

— (c) Topielec. W Krzywiczach wydo- 

GIEŁDA WILEŃSKA 
Akcje: 

Bank Polski 176. 

Tnana wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są= s 

dowe, O miłości i t. d. przyjmuje od 5 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. šį 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw s. 
Krzyża, w bramie na prawo schody. im 
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RADJO 
Piątek, driia 25 kwietnia 1930 roku. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—13.10; Poranek muzyki popułar- 

nej w wyk. kwartetu pod dyr. prof. F. Tcho 
rza: 1. Poppy — „Sfinks* walc, 2. Czajkowa 
ski — Fant. z op. „Damą pikowa' 3. Żeleń- 
ski — intermezzo z op. „Goplana* 4. Lincke 
— Afrykańskie intermezzo. 5. Bellini — fant. 

byto z rzeki 23 letniego Aleksandra Wasi: zop. „La Somnambułe', 6. Chopin — wale 
lewskiego, mieszkańca wsi Pożary gminy a-moll. 7. Hahn — „Gdybym miała skrzydła * 
Krzywickiej, który zaginął przed kilka ty- 8. Namysłowski — „Swir, swir za kominem" 
godniami. Przypuszczają, że Wasilewski mazur. 
popełnił;samobójstwo. 

— (c) Samobójstwo urzędnika. W 
Brasławiu w urzędzie gminy strzelił do sie - 
bie pracownik tego urzędu Donat Partzń 
Desperat zranił się poważnie w klatkę 
pieršciową. 

Powodem targnięcia się ną Życie były 
niesnaski rodzinne. 

— (c) 7 letnie dziecko padło pod 
ciosami szaleńca. We wsi Zatecki gminy 
kościenickiej, powiatu wilejskiec © mieszka- 
niec tej wsi Juljan Żyliński lat 50 pod 
wpływem obłędu kilku uderzeniami siekie- 
ry zabił 7 letnią Jadwigę Stasulewiczównę, 
córkę sąsiąda. 

— (c) Znowii wypadek z autobusem 
Wczoraj nad ranem na 9 kilometrze od 
miasta jadący z Widz autobus wpadł na 
drzewo co spowodowało poranienie kilku 
podróżnych i sprawc: kafastrofy szofera, 
który jakoby zasnął przy kierownicy. 

Jednego z poszkodowanych Arona 
Mackina z Widz przywieziono do Wilca. 
Mimo zabiegów lekarskich ofiarę kwypadku 
nie udało się uratować i zmarł on wczo- 
raj w nocy nie odzyskując przytomności. 

— (c) Taksówka wpadła na dorożkę, 
Na ulicy Tadeusza Kościuszki taksówka 
Nr. 38145 kierowana przez szofera Leona 

.Sużyńskiego '(Sapieżyńska 5) "jadąc glewą 
stroną w kierunku miasta koło więzienia 
wojskowego najechałą na dorożkę konną 
Nr. 244 Macieja Brzezina (Strycharska 26). 
Z powodu zderzenia dorożką uległa czę- 
ściowemu zniszczeniu. 3 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- 
sie od 22 do 23 bm, do godziny 9 rano 
zanotowano w Wilnie różnych wypadków 
ogółem 37. 

W tej liczbie było kradzieży 5, zakłó- 
ceń spokoju publicznego i nadużycia alko- 
hoiu 16, przekroczeń administracyjnych 4. 

— (c) Pożar. W zaścianku Terespol 
gminy nowopohoskiej powiatu brasławskie- 
go,z powodu wądliwej konstrukcji komi- 
na wybuchł pożar, który zniszczył dom 
mieszkalny Jakóba Samozwanowa. Straty 
wynikłe z powodu pcźaru wynoszą około 
1 tysiąca złotych. 

— (c) Autobus wpadł do rowu. Pod 
Sieniawką jadący drogą autobus z powodu 
prkaicelą resory wpadł do rowu i wywró- 
cił się 

Kilku pasażerów utegło poranienius 
Podczas katastrofy jedna z jadących zo- 
stała okradziona z gotówki w wysokości 
175 złotych, jednak sprawcę kradzieży 
wraz z pieniędzmi zdołano natychmiast 
ująć. 

doku i odrazu będziesz mógł znaleźć? 
Zdjęli z Laniare'a całe ubranie i 

bieliznę, ale przekonali się, że niema 
nigdzie tego, co szukali. Zdjęli gumo- 
wy pas, w którym zaszyte były pie- 
niądze, obejrzeli bardzo uważnie. 

—Trzewiki... obejrz trzewiki — 
rozkazał niemiec. 

Siadaj, Laniare. 
Pchnął go na krzesło. Karol ukląkł 

i zdjął mu obuwie. 
— Niema nic, panie kapitanie. 
— Djabli!.. obejrz wszystko jeszcze 

TAL, 
Podczas gdy Karol rewidował $u- 

branie, niemiec zauważył ipogardliwie: 
— Odkąd to pan przestał nosić 

przy sobie broń, panie Wilku Pustel- 
niku? Nie $ było to dawniej w pana 
zwyczajach. Może zbytnie używanie 
narkotyków przyczyniło się do tego, 
że zapomniał pan o dawnej ostrożno” 
Ści. Zresztą wszystko jedno! Mamy 
ważniejsze sprawy do omówienia. 
Proszę odpowiadać szybko i cicho, 
bo... Rozumiesz mnie? 

— Rozumiem, — odpowiedział La- 
niare, rozpocrynając nieznacznie roz- 
luźniać więzy. 

— Proszę mówić $po fniemiecku, 
uszy nasze zmęczyły się już, słucha: 
jąc waszych angielskich rozmów. I nie 
tak głośno. Nie zmuszaj mnie do za- 
kończenia rachunków z tobą  przed- 
wcześnie. 

— A pocóż macie czekać? Prze- 
cież nie czekaliście, z tamtymi dwoma? 

— A, to co innego! Jesteś francu- 
zem,a; Niemcy traktują Francuzów po- 
błażliwie. Co innego Anglja. To iasne... 
A zresztą nie jesteś właściwie Francu- 
zem tylko złodziejem—a złodzieje nie 
Aa ojczyzny. Ojczyzna ich — to oni 
sami. 

13.10—13.20: Kom. meteorologiczny. 
15.35—16: Transm. z Warszawy. Ode 

czyt dla maturzystów „Wiosna ludów* — 
prof. ]. Iwaszkiewicz, 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka z płyt gramofon. 1. 

Chopin — polonez b-moll (wyk. 1. Friedman 
2. Schumann — „Pieśń wieczorna* (wyk. 
P. Casals — skrz.), 3. Romezo — „El Caze- 
1j0“ (wyk. M. Fleta), 4. Jarnefeld — „Ko- 
tysanka“ 5. Jarnefeld — „Preludjum“ 6. Fro= 
ter — „Mėj stary domek w Kentuki“ 7. Mol 
Joy — „Siodka piešn minioneį mitošci“ (wy- 
kona A. Galli-Curci). 8. Borodin — „Tańce 
połowców'* z op. „Książę Igor". : 

17—17.15: Komun. L.O.P.P. 
„. _1715—17.40: „Czego ludzie nie wymy- 
A odczyt dla młodzieży wygł. H. Tokar- 
czyk. 

17.45—18.45: Koncert muzyki lekkiej z 
Warszawy. Chór Dana z teatru Qui pro Quo 
18.45—19.10: „Skrzynka pocztowa Nr. 111% 
odpowiedzi na listy słuchaczy wygt Witold 
Hulewicz, dyr. progr. Polskiego Radja. 

19.10—19.40: Aud. literacka „O Zosi 
Warcakównej* zradjofon. nowela K. Przer- 
M waż? w wyk. zesp. dram. Rozgł. 

1. 

} 19.40—20.5: Program na sobotę, rozma 
itości i sygnał czasu. 

20.5—23: Transm. z Warszawy. Poga- 
danka muzyczna, koncert symfoniczny z Fil 
Karmonji Warszawskiej Ork. Filharm. pod 
dyr. H. Abendrotha, przy fort. M. Trombini= 
Kazuro. W progr.: 1. M. Roger — Suita 
„Bócklin* 2. H. Melcer — koncert Tortepia» 
nowy c-inoll. 3. R. Strauss — „Życie boha- 
tera“. Po koncercie komunikaty. 

23—24: Muzyka z płyt gramof. 

-— (c) Bezpański rower w rzece: W 
pobliżu mostu we wsi Pomerecze gminy 
olkienickiej znaleziono w rzece Mereczan. 
ce rower męski Nr. 139077. Bo kogo nale. 
żał kołowiec i w ;jakich okolicznościach 
wrzucono go do wody nie stwierdzono, 

— )c) Aresztowanie sprawcy kradzie- 
žy na Zwierzyńcu. W dniu 26 marca na 
ulicy Wiłkomierskiej policjaat fIV komisar= 
jatu Wołodźko Antoni zatrzymał zawodo- 
wego złodzie a Dominika Maguna, który 
niósł garderobę skradzioną u Olgi Gołąb 
przy ulicy Wiłkomierskiej 5. 

] drodze do komisarjatu Maguń zdo- 
łał zbiec i dopiero po miesiącu ujęto go 
ponownie i stwierdzono że jest on „spraw 
cą kilku dotychczas niewykrytych kradzie- 
ży a mianowicie w kancelarji szkoły ogro-- 
dniczej i w kilku innych miejscach. 

Niemiec roześmiał się, Bzadowolo- 
ny z konceptu. Laniare zaciskał zęby, 
by opanować wściekłość i usiłował 
przypomnieć sobie, gdzie słyszał już 
kiedyś ten głos i Śmiech. 

— Ale nie 'radzę wystawiać na 
próbę mojej cierpliwości. Ę 

Daję pięć minut czasu, zdecyduj 
się i powiedz, gdzie schowałeś doku- 
ment. 

— lie razy mam powtarzać panu, 
że po raz pierwszy słyszę o tym do- 
kumencie? ' 

— A więc, daję ci, łotrze, pięć 
minut na: przypomnienie sobie. Jeżeli 
w ciągu tego czasu nie dostanę do 
rąk dokumentu, będę strzelał! 

Laniare nie odpowiedział. Czuł, że 
wysiłki jego, aby uwolnić ręce zaczy- 
nały dawać dobre rezultaty. 

— Pozatem, panie Laniare, — cią- 
gnął dalej Niemiec, — oddając doku- 
ment, pan nietylko uratuje swe życie, 
ale okaże nam wielką przysługę... za 
mojem pośrednictwem ofiarowują pa* 
nu nasze władze doskonałe stanowi: 
sko w naszej organizacji. 

Laniare z trudnością powstrzymał 
się od okrzyku wściekłości. Jednak 
twarz jego nie zmieniła wyrazu i Nie- 
miec mówił dalej: 

— Dziwi to pana? Ale niech się 
pan zastanowi. Proszę bardzo... pozo- 
Stało panu jeszcze trzy minuty. A mo- 
że pana gniewa to, że nic przed na- 
mi nieda się ukryć? Ale niechże pan 
będzie rozsądny i nie robi z siebie 
błazna: przecież pan nie może pozo- 
stać obojętny wobec takiej propozy- 
cji — czeka pana stanowisko i na: 
groda pieniężna! — tłómaczył Niemiec, 
coraz uprzejmiejszym tonem. 

— To mnie zaczyna interesować, — 
odpowiedział zimno Laniare (zadusił- 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. Albani, Agnes Peterson Mozżuchinowa, 

Od dnia 25 do 30 kwietnia 1930 roku będzie wyświetlany gigantyczny film na tle przygód 
Tysiąca i Jednej Nocy p. t- 

Tajemnice Wschodi um | 
i 

! 

Najwspanialszy obraz Świata! Bujna wyobraźnia wschodu w połączeniu z współczesną technika Ё 
kinematograficzną, Aktów 12. W rolach głównych: Mikołaj Kolin, iwan Petrowicz, Магсе! P. 

Dita Parlo. Zwiększony zespół orkiestry. Specjalni z 
ilustracja muzyczna. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 
program: „KAROL XII“. 

Nasiępny +, 

4 
  

Pierwszy DŹWIĘKOWY 

Kino - Teatr 

„HELIOS“ 

Parter od 2 zł. 
Balkon 1 zł. 50 gr. 

W roli 

Rb.     
Powtorzenie Premjery! Tryumfainy przebój wszechświatowy! Pierwsze prawdziwie rewelacyjne 

arcydzieło ŚPIEWNO-DŹWIĘKOWE, o którem mówi cały Świat 
: Bł = S Ё { 

„Spiewający Błazen 
tytułowej: Niezrównany Mistrz pieśni, 

JOLSOR 
Olini was film, 
ŚPIEWNO-DZWIĘKOWY wytw. Warner Bros, New-York: Orkiestra symfoniczna składa się ze 

120 os. Niespodzianka: wan Mozżuchin 
otoczeniu ]. Smosarskiej, Z. Batyckiej i innych gwiazd. W „Moulin Rouge“ i t. d. 
knięcia natłoku uprasza się Sz. Publiczność o wcześn. nabyw. biletów i przybycie na początki 
seansów: Honorowe bilety nieważne. Parter od 2 zł. Balkon 1 zł. 50 gr. 

ze swym partnerem 
wzruszającym 

jakiego dotychczas nie widzieliście! 

bożyszcze tłumów wszechświątowej 

Stonecakiem (Sanny Boy), € 
sławy PR 

Nad program: Rewełącyjny dodatek 

w Warszawie! Entuzjastyczne 
przyjęcie,  Mozżuchin w 

celu uni- 

  

  

KI 
Dźwiękowe kino Dziś drugi 100 proc. dźwiękowy śpiewno-mówiący wszechświatowej sławy film „ ЖтП8 

"sym aurur| BROADWAY MELODY | Mickiewicza 22, viatc 
Aparsty amerykań- ((Trubadur z New-Jorku). Popularna operetka, Niebywały przepych wystawy, wspaniały balet, 

wzrokowych i słuchowych, niewidziane dotąd sceny w kolorach „skiej światowej sła- naturalnych. W 
dużo atrak, 

rolach głównych: ANVZaCi 

  

  

  

  

w, „PACENT«. |PACE, BESSIE LOVE i CHARLES KING. Nad program: słynny Spiewak GEORGE DEWEY z Waszyngtomery 
e iżone: i 

parter od 1.20 zł, |wykona popularną piosenkę Sonny Boy. Początek seansów: 4, 6, 8 i 10.25. ra 
оту 

Kino Kol. = Dziś i dni następnych jeden z najlepszych filmów doby AA ga nę k jA | 
6 1е ramat erotyczny w. 

„„OGNISKO io „SYRFONIA TIĄY$SŁÓW aktąch z życia pewnej Pani, W tropi 
. Kolejowa Nr # „AA lach głównych: jasnowłosa u; 
(obok dworca dzicielka GRETA GARBO, oraz bohater Wielkiej Parady JOHN GILBERT. Pocz. o godz. 5 w niedziele 7 Uk 
kolejowego). Następny program: „ER. MONTE CHRISTO". :stoš 

jęskę 

POLSKIE KINO Dziś najwspanialsze arcydzieło BĄ $ A (Ko. " 
„Wanda“ podług powieści Hr. LWA TOŁSTOJA ELO € KOZAKĄ zaj BE 

Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Monumentalny epokowy dramat w 12 aktach. W rol. gł. JOHN GILBERT i 
Uwaga! Podczas seansów przyjmuje udział pełny komplet orkiestry bałałajek i mand o;m te 

Renće Adortroju 

  

  

Perkins, Mac Iniosh 4 
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Filja w Borysławiu. 
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p į i ao wynajęcia większe- 
052 WEJ go lokalu możliwie w 

centrum miasta, składającego się z 
12—15 pokoi ewentualnie może być 
całe piętro względnie parter dla b. 
poważnej instytucji. Długoletnia 
dzierżawa. Zgłoszenia: Ajencja „Pol- 
kres*, Wilno, ul.  Krolewska 3, 
tel. 17-80. —0 E
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Galicyjska Fabryka Marzgdzi Mierniezych 

w STRYJU. 
Biuro we Lwowie. 

Narzędzia i przybory wiertnicze 
do płytkich i głębokich wierceń. 

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

Wały wykorbione do silników. 

Windy wyciągowe dla celów budowlanych, 
kopalnianych i transportowych. 

* Przeprowadza wiercenia akordowe za 

BE Tame 

Gabinet 
Racionalneį Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

Mickiewicza 31 mi. 4. 
Iród kobiecą kon“ 

ę serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jeji skazy i braku 
Masaż twarzy i ciała 
panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypadz- 
nie włosów i łu- 
piež. Najaowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

cjenalnej. 
S od gi10—8. 

LAANOWICZ 

  
  

lrod KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, odświeża, 
usuwą braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet  Kosme yki 

> Leczniczej „CEDIB* 
B I. Eiryniewiczowej. 

Wielka 18 m. 9. Przyj. 
a wg: 10—1 i 4—7. 

SIĘKNY W. Z. P. 26. 
ośrodek w Grod- EE" 
zieńszczyźnie wi 
pobliżu stacji ko- j 
lejowej, | obszaru 
50 ha, solidne za- 
budowania, dom 
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в i M | mieszkalny 0 6 po- 8 Dobrze prosperujący skiep ® | kojach ze wszel- : 
a aitykulėw spožywczych z mleczaraią g | kiemi  wygodami, Ataszaršašksiaiogska m przy bardzo ruchliwej ulicy w cent- m | sięknym ogrodem | praz Gabinet Kosnie- 
M rum miasta, z powodu wyjazdu do © | owocowym, sprze- 
E A EZ aa b. korzystnych AE 8 damy dogodnie 
@ runkach. Zgłoszenia: Ajencja 01- m | D, H.-K. „Zachęta” | 
= kres, Wilno, ul: Krolewska 3, 3 Mickiewicza X 1; на лннн ka bios 
5 tel. 17 80. za ® | tel. 9-05. —0 lsów. Mizkiewicza 46. 
  

RULKZNNUNNUKEDENENACZNUREZNZZEĘ 

by najchętniej własnemi rękami tego 
łotra, gdyby tylko mógł, ale postano 
wił wygrać na czasie)... Jakaż to na- 
groda? 

— Wysokie stanowisko w tajnej 
służbie niemieckiej, nasza opieka i po- 
moc we wszystkiem, zupełna swobo- 
da w uprawianiu... pańskiego rzemio- 
sta na terytorjum Ameryki aż do cza: 
su, gdy stanie się ona naszą prowin- 
cją! Cha, cha, cha! Proszę się zastano- 
wić, przyjacielu! 

No cóż, Karolu? 
— Nic absolutnie nic, — odpowie- 

dział ponury głos. 
— Dwie minuty, panie Laniare... 
Nagle twarz więznia wykrzywił 

skurcz przerazenia. Poruszył się gwał- 
townie, robiąc jawny wysiłek uwolnie- 
nia się z więzów. 

— Boże mój — jęknął z rozpa- 
czą, — oszaleć można! lleż razy mam 
powtarzać, że nic nie wiem 0 doku- 
mencie! 

Jeden z węzłów ześlizgnął się z pra- 
wej ręki. 

-—- Proszę słę uspokoić i przestać 
targać się, a przedewszystkiem: nie 
krzyczeć!,.. 

Laniare, blady i wzburzony, drżąc 
upadł na fotel; — jednocześnie uczuł, 
że drugą rękę ma wolną również... 
drwiący głos Niemca ciągnął dalej: 

— Zrozumiałeś wreszcie, mój dro- 
gi że mówimy poważnie? Jeszcze pół- 
tory minuty.. 

— Zlitujcie się! — jęczał więzień, 
przybierając wyraz strachu, (obie rę: 
„ce miał wolne, ale oczy wciąż jeszcze 
zawiązane, a na skroni odczuwał wy- 
raźnie dotknięcie zimnej lufy). Zrobię 
wszystko, co chcecie, ale nie mogę 
dać tego, czego nie mam!... 

1 
ESET T KR NTIT IIAO SE 

Przez chwilę naradzali się szeptem, 
Laniare udawał, że szaleje ze strachu. 
Szukał w myśli jakiejś zbawczej idei. 
Jak ratować się bez broni? 

— No, może pan podziękować 
Karolowi, który przyznaje, : że mógł 
pan nie wiedzieć o dokumentach. 

— Czyż można przypuszczać, że 
gdybym coś o nich wiedział, nie przy- 
jąłbym waszej propozycji? 

— W takim razie pozostaje jesz- 
cze jedna minuta, nie... czterdzieści 
Sekund, w ciągu których ma pan zło- 
żyć przysięzę wierności pruskiemu 
wywiadowi. 

— Mam przysięgać? 
-— Więc słuchajcie, —twarz Lania- 

rie przybrała wyraz powagi i spoko- 
ju, -- przysięgam, że nigdy nie spotyka- 
„łem takich łajdaków! 

Błyskawicznym ruchem zerwał ma- 
skę z oczu i ze spuszczoną głową 
runął na nieprzyjaciela. Straszny cios 
w brzuch obalił Niemca na ziemię 
i obaj wrogowie zaczęli walczyć, to« 
cząc się po podłodze. 

lastynktownie znalazł rękę z re- 
wolwerem i Ścisnął ją jak kleszczami. 
Czekał na wystrzał i nie mógł zrozu- 
mieć, czemu niemiec czekał. Walcząc 
dostrzegł, stojącego pod Ścianą „„Ka- 
rcla", który widoczne wahał się,co 
ma robić i czy może strzelać. 

Lecz walka pochłonęła całkowicie 
uwagę Francuza i zapomniał o dru- 
gim wrogu. 

Nagle powietrze w kajucie wstrząs- 
nęły siedem kolejnych wystrzałów. 

Laniar'e czuł, jak rozpalony ołów 
przeszył jego ramię. Wróg, leżący 
pod nim, konał w przedšmiertnych 
konwulsjach, zaczął chrapać i nagle 
zmarł nieruchomo, ściskając kurczo- 

sry 
i 

łyczny Usuwa žmar uznane za nejlepszeną przez P. | 
szczki, piegi, wągry, w kraju, sprzedaję na Święciany wrasełdy I 

zzaįxi, wypadanie wło* kach. Kijowska 4 m,i0 
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5 НИБЕЛЛЕЯ ОЕ ПВЕ ЕВ СОИ LIBERE SEM OD 

į Sprzedaż KOMI y 
Podaję do ogólnej wiadomości:ech | 

że w dniu 29 kwietnia 1930 r. o go. . 
dzinie 9-tej rano ną rynku KalyaUjaC 
ryjskim, Wilno, odbędzie się sprze. Naj 
daż z licytacji wybrakowanych kon. 
wojskowych. cja 
—0 K. Gar: Wilno.  fotnie 10 "2 RZA RZE OB NARZ i 
RCA 

fednic 
Sznury, szpagat, kanaty, wojłokiane | 
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$. Rabinowicz ©: sA į Wilno, ul. Stefańska Nr. 3 ug 
z" «wach 
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daniei 
we wszystkich aptekach i  pans 
składach aptecznych zfanego szystł 

środka od odcisków ieji p 

Prow, A, BAKAM:, w, 

ВА К' fet | 
a /1za Evans!!!" 
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Ga и ausa, ČIC LCS 
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    > nelik /iujo) pp osobis . 
ajsłynniej- dany 6 “Kay Bianicą szej wszech- VĮĮ 1925 sb ja w o 
firmyrostwo Świe iożi 14 

ARA GE REZ oraz książec „eh «1 « 
i AE | ь era, $ gera, skową Nr 896 NĆ giełc 

swiatowej 

Warun kartą mobilizai, r rje I 
na imię J6zefa 

PoSI=z pn 3. syną /Szystk 
styna, unieważnił są it 

— mog 
w 

Francuz podniósł głowę i Ż Stat) 
czył przed sobą, zmienioną c Za ‹ 
nienawiść i strach twarz  baror sifnniej 
ardena. W drzwiach kajuty mi, ih zes 
postać drugiego szpiega. [| ių 

Laniar'e wyrwał rewolwer zs) 7“ 
zabitego i zerwał się na nogi. įIeKUV 
kajucie nie było już nikogo. _ botnyc 

Obejrzał się dookola i oczy + 
zatrzymały się na umywalce: ig. ОЮ 
zastrzyków leżała na dawnera m teiesti 
ale probówka z rulonikiem zniych c 

Na korytarzu rozlegały się ych. V 
I zdenerwowane głosy. Do drzYzrosła 
juty Nr 29 zapukano gwałt zrobo! 
Słychać było głos Krane'a, któta.o Ej 
dał, by otworzono drzwi... 673.00 

ROZDZIAŁ VIII. [5 Št 
Na falach morskich. |... 

aństwa! 
Laniar'e nie zwracał uwagi i kj 

łas i krzyki na korytarzu. Nief“ “T 
bie krzyczą! Miał on teraz o) Angli 
ważniejszą sprawę do załatwienioc., w 
rozmowa z tymi głupcami. "0c., N 

Jeśli miał odebrać dokur: c: 
siał natychmiast nie tracąc || 
wybiec przez boczne drzwi, * „ ° 
glem i wślad za nim, wysko: WAŻ 
okno na dolny pokład. Lan «u 

   

nął się poprzez okienko i |. 2 
strzelił do ruszającego się v 7, fe z 
cienia. Za czwartym razem '„4,, tdczą 
odmówił posłuszeństwa. a, StToW 

‚ Zrozpaczony Laniar'e od: žobot 
wolwer, šeilągūą! marynarkc“ že 
i prześliznął się nie bez r ni sz! 
przez małe okienko i zaczął 161е ‹ 
wymykającego się szpiega. | b kt 

Zauważył zmykający na zi "ZYstaj 
cień. Gdy podbiegł do schoPiatilejį 
góry wystrzelono do niego, , lawet | 

  
Wydawca St. wiackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyuo. 

czył w bok i schował się w 
— Milczeć! Karol, do mnie! wo dłoń Laniare'a. szalupy. GR: 

- - 'оста : & оее  Ibmkarnia „Wylawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 27 * Z | niczen


