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. ECHA STOLICY 

Trybunał Sfanu—zdekomplefo- 
wany 

p. Zygmunta 
Nowickiego także prof. Oswald Balzer 
zrzekł się stanowiska członka trybu- 
nału stanu, przeto na posiedzeniu se- 
natu w d. 23 b.m. jednym z punktów 
porządku obrad będzie wybór 2 człon- 

Sfan polsko-iraneuskich rokowań 
handlowych. 

W najbliższych dniach przybędą do 
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2 schadenfreud Schadenireudeė 
Г Przystępujemy z otwartą przyłbicą Padės 6 

, 0 omówienia nieszczęsnej sprawy min. oniowaz s Oprocz 
Į -chowicza. Pismo nasze na drugi 

dzień po wyborach do obecnego Sejmu 
Wypowiedziało się za oktrojowaniem 

sa“ "wej konstytucji przez Marszałka. Pi- 
e, SMO nąsze w lipcu 1928 roku, po wy- ków ,trybunału. 
«||| iadzie Marszałka głosiło, że czas o- 

| trojowania już dojrzał, że dalsza zwło- 
Ją” a Jest niepotrzebna a może być szkod- 

154, Wa, Dziś nie jesteśmy w stanie zrozu- 

p. mieć polityki Rządu pana Kazimierza 

› Эага w stosunku do parlamentu. Od 

4 potrąceń parlamentu przechodziło się 

do kokietowania izby, od daleko idą- 
Cych oświadczeń p. Bartla przed ko- 
Misją budżetową o konieczności kontro 

! Parlamentu nad skarbem (sam jak tu 
Kd į ip będę dla siebie prawa tej kon- 

Toli wymagał — mówił wtedy p. Bar- 
tel), do sprawy min. Czechowicza. Li- 

) "I ta była zygzakowata i co gorsze nie 
Ą  "Yczuwało się w tej linji tej żelaznej 

й onsekwencji, z którą Marszałek kiero- 

  

A Wał Polityką gabinetu, gdy sam był 
ю <mjerem. Zygzakowatość tej linji 

a Skończyła się na oddaniu pod sąd b. mi 

06] Sta skarbu Czechowicza z niemałą 
onfuzją interesów Rzeczypospolitej. 

> i Tak się rzeczy przedstawiają i dla- 
loki]  . 80 nie dziwią nas pogłoski o bliskiem 
"I. stąpieniu premjera Bartla i a objęciu 
2 steru przez osobistość o bardziej zde- 

dowanej i konsekwentnej linji polity- 
znej, 

1 | stę zzbinet p. Bartla przyjął grę o pre- 

b Rządu i Skarbu na terenie parla- 
| w SM i uzyskał wczorajszy wyrok 

Е €lmie. Tutaj dochodzimy jednak do 
) г:‘:'мдщ które kompromitują Sejm, któ 

_„ IStotnie i bezapelacyjnie dyskwalifi- 
ują politycznie leaderów partyjnych, 

* Skwalifikują ich dojrzałość państwo- 
3 1 patrjotyzm. Przenieśmy się wyo- 

 Aźnią do innego kraju i innego par- 
mentu, powiedzmy, do prawdziwego 

| Par] 

  

"amentu. Czy możliwe jest w Anglji, 
g A Parlament oddał pod sąd kanclerza 

A | rbu, z którym Rząd solidaryzuje się 
RAY jednocześnie ten sam parlament 

| ag się, aby ten solidaryzujący się 

| gadaniem pod sąd ministra gabinet 

: 02'8“6\№ pozostawał u steru Państwa 
R. s wał u władzy? Czy możliwe 

Pod aby opozycja 'angielska, oddając 
» Sąd kanclerza Skarbu nie miała na 
80 miejsce własnego kandydata? Czy 

jų A žliwę jest, aby rzucano oskarżenia 
RE, rodzaju na gabinet, aby oddawana 
A ża. przestępstwa skarbowe pod 

Mae, že się nie poprawi i nie 
dem: dany Rząd zastąpić innym Rzą- 

с 1   

          

ап?"СНосі:іту do istoty sprawy. Od- 
Ą bylą“ Pod sąd ministra Czechowicza 

szk, demagogją, było działaniem na 

A tanie ę Państwa, na szkodę Polski, dzia 
by is którego właściwym motorem 

Preze €zsilna, złośliwa negacja. Mowa 

Bai. Najwyższej 1zby Kontroli prof. 
najję twskiego przekonała wszystkich 

1 Piej, że za przekroczenia budżeto- 

Ali Skąp J Kazanė przed kontrolą minister 
p tyczaję może być odpowiedzialny poli- 
Ą Sen 2 lecz nigdy sądowo - karnie. 
minist loże nie zgodzić się z poglądami 
Bewn ia ną celowość, czy konieczność 

Šai wydatków, może mu więc u- 
Ь 1“ Votum nieutności, albo stwier- 

6 nie zgadza się na jego politykę 
( 3”‘_0“/‹’шіа‚ lecz Sejm nie może od- 

| ać Pod sąd ministra za to, że su- 
cz, Zapreliminarzowe wydał na takie 
00 ne cele. Stąd wniosek uchwalony 
Wną p pod sąd jest demagogją pra- 

› chę, demagogją polityczną. Sejm nie 
| nie obalić Rządu boi się oblić Rząd bo 

Ach 2 В0 czem zastąpić, więc zamiast 

wi ania votum nieufności gabineto- 

1 dw się oszczerczej metody od- 
: * ministra pod sąd. 

Ё. 3::13’ moralność polityczna i po- 
BR oeiamości państwowej 

: _кЧ‹іп‚зіа!о na poziomie mo- 

1 odpowiedzialności politycz- 
Najparą a załka Rataja, który w dzień 

Ziej dla Państwa przełomowy i 

      

   

  

(d i alszy ciag na szpalcie 6-ej) 

Warszawy dele'aci MSZ. do rokowań 
handlowych z Francją, pp. Adamkie- 
wicz i Sokolnicki, 

Stan rokowań o dodatkowy układ 
handlowy polsko-irancuski jest tak da- 
lece posunięty, że ostatnie stadium 
rokowań o charakterze już tylko for- 
malnym przeprowadzi bawiący w Pa- 
ryżu dyrektor departamentu handlu za- 
granicznego Ministerstwa przemysłu 
i handlu, p. Sokoł cwski. 

Obrady komisji ;hudżefowej. 
WARSZAWA. 21.3. (PAT). Wobec za- 

rządzenia Pana Marszałka Sejmu, aby zała- 
twienie poprawek Senatu do budżetu na rok 
192y - 30 przeniosło się na posiedzenie po- 
niedziałkowe Sejmu, komisja budżetowa nia 
dziesiejszem posiedzeniu odroczyła sprawo- 
zdanie generalnego referenta. posła Byrki o 
poprawkach Senatu do projektu ustawy skar 
bowej i preliminarza budżetowego na po- 
siedzenie które odbędzie się w sobotę 23 bm. 
Następnie komisja wzięła pod obrady sprawo 
zdanie posła Krzyżanowskiego (BB) o rzą- 
dowym projekcie ustawy o dodatku na mie- 
szkanie. Art. 1 projektu upoważnia Radę Mi- 
nistrów do podwyższenia od dnia I stycznia 
1928 roku stawek dodatku na mieszkanie w 
tym samym stosunku, w jakim wzrosło ko- 
morne w domach, podlegających ustawie o 
ochronie lokatorów. Komisja uchwaliła pro- 
jekt ustawy zgodnie z projekt. em rządowym 
jednomyślnie w drugiem i trzeciem czytaniu, 
przyczem Ke ten, za zgodą owa 
Ministerstwa. ). &;991:'15_ jego „roz- 

ee w AL unkcjonarjuszy woje- 
wództwa śląskiego, płatnych z ogólnego bu- 
dżetu państwowego. 

Następny punkt obrad — wniosek klubów 
Piasta, PPŚ, KI. Narodowego, Wyzwolenia, 
Str. Chłopskiego, Ch. D. i N.P.R. w sprawie 
przekroczeń niektórych części budżetu za r. 
1929 - 30 1eferował poseł Czapiński (PPS) 
Wniosek domaga się uchwały Sejmu, wzy- 
wającej prezesa Najwyższej Izby Kontroli, 
aby poinformował Sejm, czv gospodarka bu- 
dżetowa rządu w bież. roku budżetowym od- 
bywa się w granicach uchwalonego przez 
Sejm budżetu. Referent domaga się od Naj- 
wyższej Izby Kontroli wyjaśnień, jak wielkie 
są dotychczasówe przekroczenia, czy Izba 
interwenjowała ż tego powodu, kiedy, ile ra- 
zy i t.d. Kierownik Ministerstwa Skarbu p. 
Grodyński zapowiada, że zgodnie z zarzą- 
dzeniem wydanem w porozumieniu z panem 
piremjerem Bartlem, będzie ściśle przestrze- 
gał budżetu i w jego wykonaniu będzie kie- 
rował się zasadą oszczędności. Znaczy to, 
że nie będzie się uchyłał od wydatków pobo- 
cznych, lecz będzie starał się zaspokoić po- 
trzeby konieczne możliwie oszczędnemi wy- 
datkami pieniężnemi. 

Po tych wyjaśnieniach wniosek 7 stron- 
nictw przyjęto. 

Na południowem posiedzeniu sejmowej ko 
misji budżetowej przystąpiono do obrad nad 
wnioskiem kilku klubów w sprawie położenia 
gospodarczego kraju i konieczności przed- 
sięwzięcia środków zaradczych. Po refera- 
cie posła Diamanda (PPS) przemawiali po- 
słowie Rosmarin (Koło Żyd.) i Czetwertyń- 
ski (Kl. Nar.) Komisja postanowiła dalszą 
dyskusję przerwać wobec zapowiedzianego 
na jutro omawianie sytuacji gospod państwa. 
Następnie komis. postanowiła zapronować na 
plenum Sejmu przyjęcie następującej uchwały 

Sejm. wzywa przedłożenia mu 
sprawozdania © środkach, przedsięwziętych 
celem usunięcia ujemnych zjawisk życia go- 
spodarczego i ewentualnego przyjścia z po- 
mocą grupom ludności, najciężej niemi dot- 
kniętym oraz o zamierzeniach na przyszłość 
w tej dziedzinie. 

0 usfrój sądbw powszechnych. 

. WARSZAWA. 21.3. (PAT). Senacka ko- 
misja pod przewodnictwem sen. Abramowi- 

cza, (BB), w obecności ministra sprawiedliwo 
ści Cara, przystąpiła do obrad nad uchwa- 
lonym przez Sejm projektem noweli do pra- 
wa o ustroju sądów powszechnych. Referent 
sen. Perzyński (BB) wskazał na konieczność 
wprowadzenia poprawek przez Senat i dla- 
tego zaproponował, aby komisja powzięła u- 
chwałę zapowiadającą na najbliższem posie- 
dzeniu Senatu zmiany w' projekcie noweli. 
Po dyskusji 9 głosami przeciwko 4 przyjęła 
komisja wniosek referenta, a jednocześnie u- 
chwaliła rezolucję, mającą charakter instruk- 
cji dła referenta przy traktowaniu tej sprawy. 
Rezolucja ta brzmi: 

Komisja prawnicza Senatu uważa ze wska 
zane materje, objęte projktem ustawy, nowe- 
lizującej prawo o ustraju sądów powszech- 
nych z r. 1928, podobnie, jak to uczyniła pod- 
komisja prawnicza Sejmu, w porządku waż- 
ności naterji, a nie kolejności artykułów. Z 
tych względów komisja postanawia przystą- 

pić do omówienia materji, dotyczącej trybu 

nominacyjnego, z uwagi na potrzebę osią- 

gnięcia większej sprawności w procedurze 
nominacyjnej oraz do rozważenia zasadności 
wyłączenia noweli z pod okresu organizacy|- 
nego, przewidzianego artykułem 284 ustroju 
sądów powszechnych — Sądu Najwyższego 
i Sądów Apelacyjnych, w związku z art. 78 
ust. 2 konstytucji. 

Teodor Dauhler w Warszawie 

WARSZAWA. 21.3 Pat. W czwartek wie- 
crorem przybył do Warszawy słynny po- 
eta niemiecki Teodor Daubler. 

WiLNU, Piąfek 22 marca 1929 r. 
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Z ZAKORDONÓW 
Konterencja stadentów w Dorpacie 

Nieudane intrygi kowieńskiej 
delegacji akademików. 

Z Kowna donoszą: W związku z 
akcją studentów Litwinów, skierowaną 
przeciwko przyjęciu studentów  pola- 
ków do związku akademików państw 
bałtyckich, donoszą z Dorpatu co 
następuje: Odbyła się tu konferencja 
z udziałem delegatów z  Finlandji, 
Łotwy, Estonji i Litwy. Delegacja li- 
tewska postawiła wniosek o skreśle-. 
nie z porządku dnia sprawy przyjęcia 
studentów Polaków do związku 
państw bałtyckich. Delegaci wszyst- 
kich innych państw, a mianowicie, Ło- 
tysze, Estończycy i Finnowie _ wypo- 
wiedzieli się stanowczo przeciwko te- 
mu  wnioskowi. Wówczas delegaci 
Litwy złożyli oświadczenie, że katego- 
rycznie sprzeciwiają się przyjęciu Po- 
laków do związku. Deklaracja, ta wy- 
warła jaknajgorsze wrażenie ma dele- 
gatach innych państw. Wobec nieprzy- 
chylnego do Litwinów stanowiska ogót 
łu zebranych na konierencji delegacja 
litewska demonstracyjnie wycofała się 
z dalszych obrad, zachowała komplet- 
ną rezerwę we wszystkich innych spra- 
wach ograniczając się jedynie do roli 
obserwatora. , 

Według źródeł kowieńskich spra- 
wę przyjęcia studentów Polaków do 
związku zbałtyckiego odroczono do 
następnej sesji, wobec niemożliwości 
dojścia do porozumienia w tej chwili. 
t'rzyjęto jedynie rezolucję nawiązania 
Ściślejszego kontaktu z polskiemi sie- 
ami akademickiemi. 

Pisaliśmy we wczorajszym numerze, iż 
słuszne i poważne wystąpienie „Dnia Kowień- 

skiego” w obronie nowej ustawy o reformie 

rolnej na Litwie wywołało gwałtowne ataki 
ze strony socjalistów litewskich w „Lie- 

tuvos Zinios*. Między innemi spotykamy w 

organie lewicy następującą uwagę: 
сРа uważnem przeczytaniu „Dnia. Kow=dr.i 
wieńskiego* nie. można nie zauważyć jednej 
jego ciekawej cechy. 

„Dzień Kowieński' jest tak redagowany, 
że wygląda na jakiegoś .,,przedstawiciela za- 
granicznego” albo „emigranta* w Litwie, dla 
którego od aktualnych kwestyj życia litew- 
skiego ani ciepło ani zimno. „Dzień Kowień- 
ski” ma swą sferę specyficznych interesów i 
swoje kryterjum oceny objawów społecznych 
Litwy. jednak „Dzień Kowieński* nagle wy- 
chodzi ze swej „neutralnej* pozycji, jeżeli 
niekiedy porusza się sprawy jego „kraju“. 

Niestety co do tego ustępu musimy przy- 

znač „Lietuvos Zinios“ słuszność. W obronie 

ziemian litewskich nie stanął nikt prócz 

„Dnia Kowieńskiego". A przecież chodziłoby 

nam о to, ażeby obrona ta była jaknajbardziej 

skuteczna. Tymczasem z opinią „Dnia” coraz 

mniej się liczą w Kownie. Są tego tysiączne 

przyczyny przeważnie od redakcji gazety pol 

skiej niezależne. Jednakże w jednym wypad- 

ku winę ponosi tu sam „Dzień*, zbyt bo- 

wiem mało poświęca uwagi sprawom miejsco 

wym, a stanowczo zadużo ogólno polskim. 

Lepiejby było aby „Dzień Kowieński* mniej 

zamieszczał wiadomości o wynikach zawo- 

dów sportowych w Zakopanem, mniej wiado- 

mości o sytuacji na Śląsku, mniej się intere- 

sował tem co się dzieje w Nowym Sączu 

czy Kołomyi, a więcej pisał takich artykułów, 
jak ten, w obronie prastarych dziedziców zie 

mi litewskiej... ; 
WPRECZBACIESRYJI WOTZRYZEWNOSCWCU TEODRENENACE ГОМА 

ntysemityzm w Kownie 
KOWNO, 21. lil. PAT. Żydowska 

Agencja Telegraficzna donosi, że w całym 
szeregu miast prowincjonalnych kolporto- 

wano stąd w ostatnich dniach antyżydow- 

skie ulotki, nawołujące ludnośc;chrześcijań- 
ską do urządzania pogromów Żydów. W 
wielu miejscowościach ludność fchrześci- 
jańska, podżegana przez antysemitów, tero- 
ryzuje ludność żydowską. Społeczeństwo 
żydowskie wystąpiło do rządu z żądaniem 
podjęcia zdecydowanych kroków przeciwko 
podżegaczom. Ulotki są  kolportowane 
przez członków utworzonej przez obecny 

rząd organizacji młodzieży litewskiej. 

Tamknięcie synagog w Mińsku. 
Z Mińska donoszą: onegdaj około godziny 

'8-ciej po południu odbyły się w mieście 
wielkie demonstracje przeciwko przekazaniu 
wszystkich świątyń żydowskich na cele klu- 
bów komunistycznych. Utworzył się demon- 
stracyjny pochód żydowski religijny, jednak- 
że rozpędzony został natychmiast przez mi- 
licję, natomiast organizacja „Bezbożnik* ufor 

mowała naprędce pochód komunistyczny, któ 

ry zjawił się przed zarządem miasta doma- 

gając się zamknięcia synagog żydowskich. 
W sprawie odnośnej rezolucji w najbliższym 

czasie zapaść ma uchwała i wszystkie syna- 
gogi w Mińsku mają być zamknięte. W zwią 
zku z tem w całem mieście panuje wielkie 
wzburzenie wśród ludności żydowskiej. 

Nowy polski poseł w Estonji 
Z Rewla donoszą: Rząd estoński 

udzielił aggrement nowemu posłowi 
polskiemu Konradowi Libickiemu, zaj- 
mującemu obecnie stanowisko w mi- 
nisterstwie spraw zagranicznych. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk 
BIENIAKONIE — Butet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Buiet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“ 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność* 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY —- Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrej. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST.. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewska. 
WARSZAWA -— T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch”. 
"WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na str. 2-ej i 3-ej 40 groszy. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
oraz nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-ch świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. dro- 

żej. Zagraniczne 50% drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Pogłoski o przesileniu na stanowisku premiera 
Jako następców premjera Bartla wymieniają min. Świtaf- 

skiego i min. Moraczewskiego 

WARSZAWA. 21.3 (Tel. wł. „Słowa”). Kursują uporczywe poglosk' 

o przesileniu na stanowisku Prezesa Rady Ministrów. Wymieniane jest 

nazwisko min. Świtalskiego, rzadziej min. Moraczewskiego. 

Samobójstwo sen. Miklaszewskiego 
WARSZAWA, 21.IL. (tel. wł. „Słowań). „Wczoraj. we środę 

wieczórem, przewód sądu marszałkowskiego w sprawie Towar- 
nicki—Miklaszewski- Langer został ukończony. Decyzja sądu 
marszałkowskiego nie jest jeszcze ogłoszona, lecz według pogło- 
sek, które kursowały wczoraj, przewód wykaza! winę sen. Mikla- 
szewskiego, oczyścił względnie posła Towarnickiego a posła 
Langera stawiał w roli dwuznacznej i qiemądrej. Sen. Miklaszew- 
ski wrócił wczoraj o godz. 2-ej do domu, zażył jakiejś pigułki, 
następnie oświadczył, aby go obudzono o 8-eį rano. Rano skon- 
statowano śmierć skutkiem otrucia. Sen. Miklaszewski pozosta. 
wił kilka listów jeszcze nieogłoszonych. 

. kofnięcie projektu mieszkaniowego 
WARSZAWA, 21.III. (tel. wł. „Słowa”). Jak się dowiadujemy, projekt 

ustawy mieszkaniowej, według którego komorne miało być podwyższone, 
a nadwyżka ta iść miała na iundusz budowlany, został w sferach rządo- 
wych zarzucony. 

"Konierencia mniejszościowa Polski, Rumunji. 
Gzech i Grecji 

BERLIN. 21.3. Pat. Biuro Wolifa donosi z Białogrodu, że obecny kie- 
rownik ministerstwa spraw zagranicznych dr. Kumanudi po powrocie z 
Davos oświadczyć miał przedstawicielom prasy, że reprezentanci Jugosta- 
wii, Polski, Czechosłowacji, Rumunji i Grecji zbiorą się w początkach 
kwietnia w Paryżu aby przedyskutować kwestję mniejszości narodowych. 
Każde z tych państw przedstawić ma materjał, dotyczący położenia mniej- 
szości narodowych w swoich granicach i na podstawie tego materjału min.. 
Polutis opracować ma memorjał, który następnie złożony zostanie Cham- 
berlainowi. 

Dookoła rokowań reparacyjuych 
Przyjazd Dr. Schachta do. Berlina. 

BERLIN. 21.3. Pat. Prezes Banku Rzeszy dr. Schacht, biorący obec- 
nie. udział w obradach konierencji rzeczoznawców, ma przybyć do Berli- 
na, by wziąć udział w posiedzeniu rady naczelnej Banku Rzeszy. Wraz z 

«©chechtem przybywają również przedstawiciele zagraniczni w_ radzie 
naczelnej Banku Rzeszy. Dr. Schacht w czasie swego pobytu w Berlinie 
ma ponownie odbyć konferencję z kanclerzem i ministrami finansów i go- 
spodarki w sprawie paryskich rokowań reparacyjnych. Dr. Schacht odje- 
dzie z powrotem do Paryża w niedzielę, by w poniedziałek wziąć udział 
w dalszych naradach konierencji. * 7 

Znowu anfypolskie ekscesy w Kownie 
KOWNO, 21 3. Pat. „Nasze Echo komunikuje, że wczoraj wieczorem 

nieznani sprawcy poczęli obrzucać okna domu ludowego, gdzie w tym cza- 
sie odbywało się polskie przedstawienie. Próbowano również przeciąć prze- 
wody elektryczne, co się jednak nie udało. Początkowo publiczność zacho- 
wywała się spokojnie, następnie jednak zaczęła się panika. Wkrótce po 
ekscesach do teatru przybyła policja, której jednak nie udało *się nikogo 
aresztować. : 

Zmiana na stanowisku posła włoskiego w Warszawie 
Poseł Maioni mianowany ambasadorem 

RZYM. 21.3. (PAT). Korespondent PAT dowiaduje się ze ster miarodaj 
nych, że b. poseł włoski w Warszawie Maioni będzie w najbliższych dniach 
podniesiony do rangi ambasadora. Maioni udaje się do Warszawy w pierwszej 
dekadzie kwietnia w celu wręczenia Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
swych listów odwoławczych. Wśród następców Maioniego największe szanse 
ma amb. Martin Franklin, obecny ambasador w Argentynie, który udałby się 
ewentualnie do Warszawy po21 kwietnia. 

Wizyfa króla Gustawa V w Tallinie 
TALLIN. 21.3. Pat. Donoszą ze Stokholmu, że król szwedzki Gustaw 

"zamierza w czerwcu b. r. przybyć do Tallina: 

-Hr. Wesfarp w roli anioła pokoju 
BERLIN, 21 3. Pat. Reichstag przyjął dziś w trzeciem czytaniu usta- 

wę, ratyfikującą protokuł genewski w sprawie zakazu wojny gazowej. Prze- 
ciwko ratyfikacji występowali tylko niemiecko-narodowi i hitlerowcy. W imie- 
niu niemiecko-narodowych hr. Westarp żądał zdjęcia ratyfikacji z porządku 
dziennego na znak protestu przeciwko zwlekaniu przez aljantów z przepro- 
wadzeniem ogólnego rozbrojenia. 

80 rocznica urodzin admirała Tirpifza. 
BERLIN, 21 III. PAT. Były cesarz Wilhelm nadesłał z okazji 80 rocznicy uro- 

dzin admirała von Tirpitza, byłego szefa marynarki niemieckiej, serdeczne życzenia 
gratulacyjne. Prasa berlińska uważa te gratulacje Wilkelma za dowód, że nieporozu- 
mienia między byłym cesarzem a admirałem Tirpitzem, datujące się z czasów, po- 
przedzających zakończenie wojny, zostały ostatecznie załatwione. 

Wojna domowa w Ghinach 
Oświadczenie Czang-Kai-Szeka, 

NANKIN. 21.3. (PAT). Według wszelkiego prawdopodobieństwa, walka pomię- 
dzy rządem nacjonalistycznym a stronnictwem Wu-Han jest nieunikniona. Czang-Kai-Szek 
wydał deklarację w której surowo piętnuje postępowanie niektórych generałów tego stron 
nictwa i stwierdza, że rząd nie zawaha się użyć przeciwko nim sposobów rewolucyjnych, 
gdyż jest sam rządem rewolucyjnym. Oświadczenie to komentowane jest w ten sposób, 
że Nankin użyje siły zbrojnej. W Hankou wojna uważana jest za nieuniknioną. 

Oświetlenie sowieckie 
MOSKWA. 21.3. (PAT). Prasa sowiecka, 'opierając się na źródłach japońskich i 

chińskich, przewiduje wybuch nowej wojny domowej w Chinach między rządem nankiń- 
skim a_„feudalnymi generałami", zajmującymi środkową i południową część Chin. Zda- 
niem pism moskiewskich, sytuacja obecna w Chinach stoi w związku z naprężeniem, ist- 
niejącem między Ameryką z jednej strony a Anglją i Japonją z drugiej. Ameryka, która 
wyraźnie popiera rząd nankiński, zaproponowała mu ostatnio pożyczkę, do której zreali- 
zowania jakoby nie chcą dopuścić Anglja i Japonja. Oba te państwa mają drogę do wy- 
wołania wojny domowej w Chinach. 

Rozruchy komunistyczne ” 
KANTON. 21.3. (PAT). Z Kan-Czou otrzymano telegram od pewnego biskupa z 

zawiadomieniem, że w południowej części prowincji Kiang-Si i w szeregu miejscowości 
rozpoczęły się rozruchy komunistyczne. Wiele domów w dzielnicy misjonarzy w Nan-Fu 
zostało podpalonych, a zagraniczni misjonarze zmuszeni byli ratować się ucieczką. Miej 
scowy dowódca wojsk chińskich oświadczył, że nie może zapewnić ochrony bezpieczeń- 
stwa życia europej czykom i zażądał nadesłania posiłków. Biskup prosi o pomoc w zwią 
zku z żącem nie. ūstwem. Jednakże jest mało prawdopodobnem, ażeby: wła- 

  

« dze kantońskie wysłały tam swe oddziały wojskowe. 

krytyczny rzucił laskę marszałkowską 
— toby Rząd ten podał się cały do dy- 
misji wraz z Panem Marszałkiem Woj- 
ny. Coby: się wtedy stało? Musiałoby 
to mieć dla Polski najgorsze następ- 
stwa. Sejm musiałby wyłonić z siebie 
gabinet. Jaki? Możeby w tym gabinecie 
p. Langer został ministrem sprawiedli- 
wości, jakoże podsłuchiwanie za firan- 
ką mogło go zachęcić do zajęć proku- 
ratorskich, p. Towarnicki ministrem 
przemysłu i handlu ze względu na prze- 
imysłowość swego postępowania, p. 
Smoła ministrem oświaty czy spraw z1- 
granicznych. Żart na stronę! Wiemy, że 
wsród lewicy znajdują się ludzie bar- 
Cziej wykwalifikowani od wyżej wy- 
riienionych lewicowców. Lecz taki 
Rząd lewicowo - kadłubowy byłby v* 
Polsce zupełnie bezsilny.  Niewątpli- 
wym i jedynym eiektem jego działal- 
ności byłaby całkowita anarchja nasze- 
go życia państwowego, a po 6 miesią- 

cach wszyscy, co żyją w Polsce oblega- 
liby na klęczkach miejsce pobytu Mar-- 

szałka Piłsudskiego, błagając: „Wróć, 

„rób co chcesz, mów co chcesz, lecz weź 

z powrotem rządy. 

Najgorzej jednak wtym koncernie 

su politycznych polskich wygląda dziś 

eadecja. W walce z Rządem w sprawie 

min. Czechowicza endecja popierała le 

wicę, szła w ogonie lewicy, entuzjasty 

cznie oklaskiwała Liebermana, stała się 

pionkiem w rękach lewicy. Jest to po- 

lityka schandenfreude. Uważam, iż bar- 

dziej ostrego oskarżenia nie można rzu- 

cić na grupę polityczną. Grupa polity- 

czna może dążyć do objęcia władzy 

skoro ma siły po temu, to jest jej pra- 

wo. Jeśli jednak widzi, że władzy sama 

objąć nie może, to powinna ją ustąpić 

tym, którzy dają gwarancję, że są bez- 
wzgłędnie najbliższi pewnego politycz- 
nego programu. Polityka jest działa- 

niem, nastawionem na pewne cele, sztu 

ką odróżniania celów właściwych od 

szczegółów okolicznościowych, sztuką 

odróżniania rzeczy istotnych od nieisto- 

tnych, sztuką odróżniania linji od epi- 

żodu. Czy endecja zrealizuje swe cełe, 

czy zrealizuje choć część swego pro- 

gramu, czy choć w jednej dziesiątej czę 

ści dojdzie do władzy, jeśli BB zostanie 

obalone? Przenigdy! Endecja nie ma ża 

dnych widoków, żadnej możliwości doj 

ścia do władzy w razie upadku BB, en- 

decja musi rozumieć, że swą taktyką 

anty - rządową wspomaga tylko lewi- 

cę. Przypuśćmy, że lewica dojdzie do 
władzy, ktoby najwięcej na tem ucier- 

piał — właśnie te żywioły i siły, któ- 

rych niby ta endecja broni. Ks. Nawa- 

kowski oklaskuje entuzjastycznie Lie- 

bermana, chociaż lewica wniosła do Sej 

mu projekt, według którego dosyć jest 

podpisów 50 ludzi, aby w Połsce zało- 

żyć nowy kościół, nową religię, nową 

sektę. Ten projekt anarchizacji życia 

religijnego jest dowodem w jakich wa- 

runkach znalazłby się Kościół katolic 

w Polsce, gdyby lewica choć na czas 
pewien objęła rządy. Nie rozumiem 

stronnictwa, które pomaga swoim naj- 

zajadlejszym przeciwnikom be” żadne- 

go z ich strony rewanżu, tylko dla te- 

go, aby mieć przyjemność patrzenia na 

to, że Rząd ma kłopoty. To nie jest po- 
lityka o skali dojrzałości państwowej, 

to nie jest wogóle polityka, lecz bez- 

myślne jakieś schadenireude! 

Zdaję sobie sprawę, że artykuł ni- 

niejszy składa się z samych kart smut- 

nych. Rząd uprawiał od ustąpienia Mar 

szałka dość zygzakowatą politykę wo- 
bec Sejmu, unikał decyzji w sprawie na 

prawienia ustroju w sposób stanowczy 

i poza-sejmowej i osiągnął nieprzyjem- 

ny rezultat w ostatniej sprawie odda- 

nia pod sąd min. Czechowicza. Lewica 

polska raz jeszcze wykazała swój brak 

patrjotyzmu, demagogję, nieudolność 
do objęcia władzy i nieudolność do lo- 

jalnego stosunku wobec życia państwo- 

wego. Endecja zasklepiła się w swo- 

jej schadenfreude i nie wykazuje po- 
prostu żadnego horyzontu myślowego, 

żadnej linji na przyszłość, żadnego pro- 

gramu o wielko-państwowej skali. Cat. 

DIE
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Urzędnik sejmiku popelni! samohėistwo. 
Z Mołodeczna donoszą nam, że popełnił samobójstwo kierownik kancelarji 

tamtejszego sejmiku powiatowego Felicjan Wierzchwiński. Znaleziono go w mieszka- 
niu wiszącego na sznurze. Powodem samobójstwa, jak twierdzą odnośne władze, była 
nieuleczalna choroba. 

Fatalne skutki strzałów na uiuaf. 
WOŁOSZYN, dn. 20 marca (tel. 

liśmy o rzekomym napadzie, którego 
wł. „Słowa'”). Swego czasu donosi- - 

mieli dokonać nieznani sprawcy na 
wojta gm. Baksztańskiej, Worończuka, raniąc przytem furmana Pietraszkie- 
wicza. Opinja publiczna i wstępne dochodzenia każą zupełnie co innego 
przypuszczać, a mianowicie, że pan wójt, wyjeżdżając w drogę, nie zapom- 
niał wypić na rozgrzewkę i, jak to zwykle w takich wypadkach bywa, na; 
padł go animusz rycerski, mając zaś rewolwer (bez pozwolenia) rozpoczął 
strzelaninę na wiwat, raniąc przytem dość ciężko swego furmana. Tak fur- 
man, jak i wójt nie zameldowali o tem, dopiero gdy policja z postronnych 
źródeł dowiedziała się, wówczas złożyli zeznanie, 
napad. 

iż miał to być rzekomo 

  

OPSA, (POW. BRASŁAWSKI) 

Zakończenie roku szkolnego w szkołe 
tolniczej. W dniu 22 i 23 lutego r .b. odbyły 
się egzaminy ostateczne, a w dniu 24 lutego 
uroczyste zakończenie roku szkołnego w sej- 
mikowej szkole rolniczej w maj. Opsa. Kurs 
jedenastomięsięcznych nauk ukończyło 25 
uczni w tem Józet Matusewicz, Franciszek 
Gasiul, Mikołaj Sipowicz z odznaczeniami. 

Wszyscy uczniowie wykazali duże postę- 
py, opanowanie wykładanych przedmiotów i 
ćwiczeń praktycznych, oraz wielkie zaintere- 
sowanie się sprawami hodowli i rolnictwa. 

Na uroczystej akademii, którą zagaił Dy- 
rektor.Szkoły p. Czesław Dąbrowski wskazu- 
jąc na doniosłość momentu, w którym po- 
wiat zyskuje nowy zastęp pionerów kultury 
rolnej na wsi, zostały wygłoszone.przez uczni 
następujące referaty: "i 

W. Długoborski — o organizacji gospo- 
darstwa drobnego; M. Sipowicz — o hodo- 
wli bydła czerwonego, J. Matusewicz — o 
uprawie Inu. 

Po wygłoszeniu referatów, obecny na 
akademji zastępca starosty brasławskiego p. 
Siła Nowicki podkreślił w swem przemówie- 
niu znaczenie dalszej fachowej i społecznej 
pracy wychowanków szkoły, tak niezbędnej 
dla rozwoju kultury rolnej i uświadamiania 
ludności w powiecie. 

Następnie p. Major Zgłobicki, komendant» 
obwodowy P. W. mówił 6 doniosłej roli przy- 
sposobienia wojskowego wśród młodzieży 

wiejskiej. Ё 
Wreszcie uczeń Fr. Gasiul ‹ 

wszystkich kolegów podziękował wydziało- 
wi powiatowemu i personelowi szkoły za 
opiekę, naukę i wychowanie, obiecując nie 
zmarnować zdobytej w szkole wiedzy wy- 
trwale pracując na roli, jak również w po- 
trzebie stanąć w obronie Ojczyzny. 

Należy podkreślić, że w szkole był zor- 
ganizowany hufiec P. W. i W. F. którego 
chętna i wytężona praca dała jaknajlepsze 
wyniki. 

Przed zakończeniem roku szkolnego od- 
były się w obecności oficerów 5 p. p. Leg. 
mjr. Zgłobickiego, kpt. Tumanowicza i por. 
Bujalskiego egzaminy wojskowe z zakresu 
P. W. przyczem zostało przyznano 15 ucz- 
niom Ił stopień P. W. pozostałym zaś sto- 
pień I-szy, co przyniesie im znaczne ulgi w 
przyszłej służbie wojskowej. A 

Uroczystość zakończyła się odśpiewa- 
niem przez obecnych „Boże coś Polskę", fo- 
tografją i wspólną herbatką, spędzoną w mi- 
łym i serdecznym nastroju. 

Wieczorem chór uczniowski, pod kiero- 
wnictwem nauczyckla p. H.. Ziemlińskiego 
uprzyjemnił chwile doskonale wykonanym 
śpiewem ulubionych pieśni polskich. 

BARANOWICZE 

— Wiec P.P.S. W. dniu 17 marca r. b. 
w sali kina Apollo miejscowy komitet L.O. 
P.P. na czele z p. Machajem urządził wiec, 
na który zaproszono posła Dzięgielewskiego. 

W dłuższym swym referacie poseł Dzię- 
gielewski omawiał sprawę zmiany konstytu- 
cji i sprawę przekroczeń kredytów przez rząd 
pomajowy, wylewając stek brudów na rząd. 

Wreszcie po referacie zaproponowano 
rezolucję, by domagać się uchwały zmiany 
konstytucji wg. projektu bloku lewicy, oraz 
by oddano pod sąd b. ministra skarbu Cze- 
chowicza. 

P. Machaj zaproponował głosowanie, kto 
przeciw tej rezolucj. Ogólne milczenie na sali 
i p. Machaj stwierdza, iż rezolucja została 
przyjęta jednogłośnie. Niech się cieszy P.P.S. 
iż ma. takie powodzenie, ale na przyszły 
raz radzę im spróbować swe siły odwrotną 
metodą, mianowicie: „Kto za rezolucją”, a 
wówczas przekonają się, iż skutek będzie ten 
sam. . Obecny. 

  

w. imieniu 

    

BUDSŁAW, (POW. WILEJSKI). 

— Odpowiedź Budsławianinowi na „Ba- 
bskie porządki”. Należałoby zwrócić uwagę 
na prowincje, gdzie się dzieją "niesłychane 
rzeczy, np. w szkole budsławskiej, pow. Wi- 

'_ lejskim. Jak można na coś podobnego zezwo- 
fic, żeby w 7-mio klasowej szkole, kierow- 

  

: Wrażenia ieairalne 
„Przyjaciele“ komedja w czterech 
aktach, wierszem, Aleksandra 
Fredry w Reducie.  eżyseria Te 

ofila Trzcińskiego. 

Jakże rozkoszną atmosferą dy: 
chaliśmy na przedstawieniu fredrow- 
skiem w Reducie! 

Po tych wszystkich pseudo-saty- 
rycznych sztukach wśpółczesnych, ro- 
dzimych i obcych, po babraniu się 
w ekstrawagancjach  najciemniejszych 
rysów obyczajowych dnia dzisiejsze. 
go, po wyciągniętych za uszy kawa- 
łach kryminalnychhco w  przeważnej 
mierze jest treścią współczesnej ko- 

medji, zaaplikowanie nam Fredry w 

tej formie, cośmy go ujrzeli w Redu- 
cie, może wprawić w zachwyt. 

Dlaczego? zapyta czytelnik... 
Odpowiedź jest bardzo prosta. 

Szukamy wprawdzie w teatrze. iluzji 
życia, podziwiamy dar artystycznego 
stwarzanią rzeczywistości, ale przede- 
wszystkiem pociąga nas odmienność 
tego życia, bogactwo przejawów zna- 
nej nam rzeczywistości. Ale najgłęb- 
Sza tajemnica tego ożywczego prądu 
komedji fredrowskiej polega poprostu 
na sile genjuszu jej twórcy. | 

Ot, taka sobie komedja przeciętna 
Fredry, jak „Przyjaciele“, nie zajmu- 
jąca wybitnego miejsca w jego  do- 
robku dramatycznym, przemawia do 
nas silniej, niż niejeden „wybitny” 
utwór współczesny. | 
zbadać tajniki powodzenia sceniczńe- 

proszę teraz, 

niczką była kobieta i to od 1923 r., przytem 
cały personel, to same kobiety. 

Wprost wołające o pomstę do Nieba i 
jakież są skutki — oto szkoła się rozwinęła 
i znacznie podniósł się jej poziom. 

W rzeczywistości zasługuje ona na zwr5- 
cenie uwagi postronnycn. 

D:. 1I-III 28 r. wpadł mi artykulik bia!o- 
ruskiej „Krynicy”, przyznaję dobrze sxompo0- 
rowany, a jeszcze lepiej przykłamany. Ale 
musimy być wyrozumiali, przecie wiacy pi- 
sarz 2 dla celów kompozycyjnych mają prawo 
najprawdziwsze fakty całkiem przekręcić. 
Rzt czywiście autor ws9>.anianego artykul'ku 

   

   

    

  

  

wykazuje wielkie zdoi epickie gi rokuje 
wielką przyszłość na polu piśmienidśt, a czy 
daleko zajdzie, uprawiając tego rsdziuu 
spo'*, sądzę, że każdy w.v, a i utalentowany 
piszrz po zastanowieviv siż sam się u :myśd. 

Ce do wrażliwości rerwów, to. ar: 
ję, że nie każdy pos uda j 
pu np. Pana nerwy wtrawie 
mieni< i mimowoli pr 
tam pewnie postronxi 
swobodnie pisać kła nsiwa i nie drgsiąć, 'mu- 
si to świadczyć o doh"*ze wyćwiczonych ner- 
wice i przyzwyczajrycn do podvorvch 
rzeczy. 

"en sklecony artykulik wprawił mię w 
tak wyśmienity humor że postanowiłam dać 
autorowi radę przyjacielską — nie opuszczać 
wyrazów i nie przeoczać faktów, związanych 
z opisywanem zdarzeniem a więc: uczeń zo- 
stał wyrzucony „won* po ojca. Nazajutrz 
przyszedł dziadek ze 4 jajami, które wraz z 
właścicielem też zostały wyrzucone „won*. 
A uczeń jak poprzednio, tak i dziś uczęszcza 
do szkoły. у 

Kończąc wyrażam żal, że nie było podpi- 
su autora, a przecie z nazwiska sądzimy *o 
wartości dzieła. Silhanowiczówna. 

  

   
   

    

   

  

KOŚCIENIEWICZE, (POW. WIŁEJSKI) 

Klęska. Cóż Wam możemy zakomuniko- 
wać? Nie obwijając w bawełnę — jest źle. 
Głód — bezlitosny, coraz wyraźniej zagląda 
w oczy./W Kurzeńcu za żyto proszą 7 zł., za 
owies 6 zł., kartofle 2 zł. 50 gr., siano 3 zł, 
słoma kulowa, gdyż innej niema 1 zł. 50 gr. 
— wszystko za pud. Powiecie: to dla rolni- 
ka raj! Dobre ceny, może się trochę odbije- 
cie. Wolne żarty. Nie ma w naszej gminie, 
ani jednego gospodarza nie. wyłączając i 
dużej własności jak np: Serwecz Wielki i 
Mały, Orpa, Paszkowszczyzny, Borkowszczy= 
zny i innych, któreby coś miały na sprzedaż. 
Jeszcze wielkie pytanie jak będzie z kartofla- 
mi, które zdaje się w kopcach zrobiły niemi- 
łą niespodziankę, Za dawnych czasów niktby 
się bardzo nie martwił, zbywająe na gorzel- 
nię. Dziś wypęd takiej np. gorzelni w Bud- 
sławiu jest tak minimałny, że o kartofle się 
nie pyta. Z karmem już jest fatalnie i nie 
jeden gospodarz już swój dach ogląda i 
sieczkarnię szykuje. Z nasionami fatalnie. Ani 
łubinu ani seradeli, ani grochu i jęczmienia 
na lekarstwo. Powiadają o wielkiej akcji ży- 
'wnościowo-nasiennej, organizowanej w Wil- 
nie. 

Narazie należałoby pomyśleć o karmie 
dla bydła, które może zginąć z kretesem. 
Pozatem o nasionach. U nas w pow. Wilej- 
skim, tegoroczny nieurodzaj ma to do sieb e, 
że trzeba nieomal każdą gminę i wioskę tra- 
ktować indywidualnie. Z naszą gminą jest 
źle, o tem nie ma dwóch zdań. Mamy tu 
osadników w Kamionowie — ci biedacy, 
piszczą. Zarobków żadnych — a zapasy już 
sie wyczerpały, o czem świadczą ruble ziote. 
i dolary anormalnie kursujące. Widz. 
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Dfiarności Sz. Gzyfelnikūw 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 
ros. schorowaną i dlatego niezdolną 

B do żadnej pracy znajdującej się w B 
opłakanych warunkach materjalnych. | 
Łaskawe az peaialie Adm. Słowa 

a M. M. 

EB mam EH ATM UCZA TZ 

go. Zbada ten «to przeniknie genjusz 
twórczy Fredry. 

„Przyjaciół* napisał Fredro w ro- 
ku 1826. Sto trzy lata liczy sobie ten 
utwór. Przed stu laty (w r. 1828) 
przedstawiony został w Teatrze Na- 
rodowym w Warszawie. | pomimo 
swego wieku komedja ta przemówiła 
do nas w Reducie omal, że nie jak 
utwór współczesny. 

A teraz proszę o chwilę uwagi i 
trochę wyobraźni. Wybiegnijmy w 
przeszłość o lat sto. Wyobraźmy so- 
bie przedstawienie pierwszej lepszej 
komedji obyczajowej i psychologicz- 
nej, współczesnej nam, na scenie Te- 
atru Narodowego za lat sto. Te prze- 
wijające rysy i „rysiki** » obyczajowo- 
spółczesne, to małostkowe tło poli: 
tyczne i tendencję moralną, te  saty- 
ryczne wycieczki w postaci dokuczli: 
wych igiełek i ukłuć złośliwych, wresz- 
cie pochwycenie współczesności w jej 
nikłych odpryskach, okruchach nieja- 
ko, pozbawionych głębszego  sięgnię- 
cia w sztukę dnia dzisiejszego — jak 
to wszystko będzie wyglądało za lat 
sto? Co się z Ltego ostanie? Czy 
widz teatralny będzie o tyle cierpliwy, 
że wytrwa do końca aktu pierwszego? 
A przecież to wszystko, o czem teraz 
mówię—ta cała płytka obyczajowość 
i przez dwadzieścia cztery godziny 
tylko żyjąca aktualność, nieomal z kro- 
niki gazety — to treść współczesnej 
komedji polskiej. Wyjątki są bardzo 
nieliczne. 

Oto dlaczego głębszą aktualnością 
i silniejszą barwą uczuciową przema- 

   

  

Sensacyjne oświadczenie hr. Bethlena 
BUDAPESZT. 21.3. (PAT). Komisja spraw zagranicznych lzby depu- 

towanych prowadziła wczoraj dyskusje nad projektami ustaw w sprawie raty- 
fikacji paktu Kelloga i w sprawie obowiązkowego odwoływania się do między 
narodowego trybunału sprawiedliwości w Hadze. Prezes Rady ministrów hr. 
Bethlen poruszył m. in. w wygł oszonem przemówieniu sprawę zrewidowania 
istniejących traktatów. Mówca przypomniał, że rząd podkreślił w swych oš- 
wiadczeniach że uważa on pokojową rewizję traktatów za rzecz niezbędna 
i stwierdził, że „żadne państwo nie podniosło przeciwko temu oświadczeniu 
najmniejszych zastrzeżeń”. Na wypadek więc ewentualnego podniesienia kwe 
stji traktatów, wyłącza to możliwość oświadczenia z czyjejkolwiek strony, 
że byłoby to w sprzeczności z paktem Kelloga. 

Rokowanie W sprawie nawiązania stostnków iypłomatycznych pomiędzy 
Rumanją a floskwą. 

BERLIN. 21.3. (PAT). „Berliner Tageblatt* donosi z Bukaresztu z po- 
wołaniem się na dziennik rumuński „Cuvantul*, że pomiędzy ambasadą so- 
wiecką a poselst. wem rumuńskiem w Berlinie toczą się obecnie rokowania w 
sprawie podjęcia stosunków dyplomatycznych między Rosją a Rumunją. Jak 
twierdzi „Berliner Tageblatt'* mają być podjęte najpierw stosunki konsularne, 
po podjęciu których mają nawiązane rokowania o traktat handlowy. 

Ujęcie wodza powsfańców meksykańskich 
MEKSYK. 21.3. (PAT). Przywódca stłumionego powstania w stanie Vera Cruz gen. 

Aguirre ujęty został w lesie z kilkoma swymi stronnikami, z których większość straciła 
życie w jego obronie. Gen. Aguirre, podobnie jak jego brat, zostanie prawdopodobnie 
natychmiast rozstrzelany. 

WIEDEŃ. 21.3. (PAT) Dzienniki wiedeńskie donoszą z Meksyku że powstańcy wczo 
raj w nocy przedsięwzięli atak na pozycje wojsk rządowych, znajdujące się na wzgórzach 
w okolicy miasta Mazaglan. Atak nie udał się. Wojska rządowe mi o stosunkowo ma- 
łej liczebności odparły atak powstańców, wyrządzając im znaczne straty. Na południo- 
wym terenie wojennym został wzięty do niewoli przywódca powstańców gen. Aguirre 
i wkrótce potem rozstrzelany. 

Byrd odnalazł zaginionych fowarzyszy. 
PARYŻ, 2ł III. PAT. „Chicago Tribune* podaje. że Byrd odnalazł swoich 

trzech towarzyszy zaginionych ostatnio. Samolot ich został strzaskany, wszyscy 
trzej jednak wyszli bez szwanku. - 

Trzysia górników zagrzekbanych żywcem. 
NOWY YORK. 21 III. PAT. W Lep ży (stan Pelsylwanja) nastąpił wybuch w 

g kopalni węgla, przeszło 300 
usiłują dostać się do wnętrza kopalni, 

rników zostało zagrzebanych. Drużyny ratunkowe 

Proces gen Gajdy w Pradze. 
PRAGA, 21 Ш!. PAT. Sprawa napadu, 

członków organizacji młodzieży faszystowskiej 
skowego, który miał rzekomo u siebie 

dokonanego w roku 1927 przez 
į na mieszkanie śledczego woj- 

akta sprawy gen. Gajdy, znalazła -się 
ponownie przed państwówym sądem karnym w Pradze. Jako oskarżeni stanęli 
przed trybunałem gen. Gajda oraz 14 innych członków organizacji faszystow- 
skiej. Proces, wzbudzający niezwykłe zainteresowanie wśród tutejszego społe- 
częńistwa potrwa prawdopodobnie kilka dni. . 

Gzfery lata więzienia za szpiegostwo 
-Skazanie b. kapitana wojsk niemieckich w Toruniu, 

TORUN, 21 III. PAT. W dniu wczorajszym zakończyła się przed sądem okręgo- 
wym w Toruniu czterodniowa ponowna rozprawa tajną o Szpiegostwo przeciw b. 
kapitanowi wojsk niemieckich Maksymiljanowi Krausemu, który w roku 1928 został 
skazany na 4 lata więzienia za uprawianie szpiegostwa na rzecz ościennego państwa. 
Trybunał wydał wyrok, skazujący Krausego na 4 lata ciężkiego więzienia z zalicze- 
niem aresztu śledczego. Skazany zapowiedział wniesienie rewizji wyroku. 

AREWOMAMNAREMA 
OD ADĄINISTRACJI. 
Prosimy naszych Sz. 

wyfównanie należności 

dnia 1 kwietnia b.'r. oraz © przedpłatę na 
Il-gi kwartał. 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYADYKAT B 
ROLNICZY w Wilnie, 
Zawalna 9. tel. 323. 

P.OUECA; 

Koniczynę czerwoną gwarantowaną: 
bez kanianki, o wysokiej 
czystości i kiełkowaniu, 
w workach zaplombowa- 
nych i atestowanych przez 
Stację Oceny Nasion, 

Tymotkę, 
Raigrasy i inne trawy pastewne, 
Seradelę, 

Nasiona warzyw. 

Wszystkie nasiona z gwarancją czy- 
stości i siły kiełkowania. ££i[-€ 

wia do nas stara, setkę lat licząca, 
„jubileuszowa* komedja Fredry. 

Jest w niej — bardzo przeciętnej, 
podkreślam, jak na Fredrę komedji— 
kilka rysów, które ją konserwują, 
odmładzają i aktualizują. Przedewszy- 
stkiem założenie, oparte na dwuch 
elementach, wiecznie żywych w teatrze 
i życiu: miłości i przyjaźni. Wzajemna 
miłość i przyjaźń Zofji i Zdzisława, 
miłość Czesława do Zofji i przyjaźń 
Zofji dła Czesława, wreszcie przyjaźń 
dwuch ułanów doby napoleońskiej — 
oto elementy, na których budować 
będzie dramat zawsze, oto tworzywo 
nieprzemijające. 

Ale jest ponadto w tej komedii 
element, który, jak powyższe, ma w 
sobie coś ogólnoludzkiego, a przez to 
równie trwałego, jak miłość i przyjaźń. 
To rysy natury ludzkiej w jej ujem- 
nych, komicznych przejawach ujęte w - 
kształt artystycznych symbolów — žy- 
wych postaci. Są to rysy polskie 
obyczajowo - społeczne, ale zarazem 
ogólno-ludzkie. Taki Wtorkiewicz, taki 
Antenacki, a, przedewszystkiem kapi- 
talny Smakosz. 

Współczesna komedja polska, po-' 
wojenna zwłaszcza lubi wprowadzać 
na scenę typ Nowobogackich, typ u- 
herbowanych, ale zubożałych szlachci- 
ców. Lubi to robić zarówno prawem 
naturalnego kontrastu, jak i prawem 
artystycznego efektu. Proszę te typy 
porównać ze zbogaconym Wtorkiewi- 
czem i zubożałym baronem Antena- 
ckim Fredry. Gdyby nie ich nazwiska, 
powstałe z techniki i mody nowocze- 

    

Sz. Prenumeratorów o 

abónamentowych do 

WENTYLATORY 
elektryczne na 
wszystkie rodzaje 

prądu różnych 

wielkości, gwa- 
rantowane 

Mieczysław ŻEJMO 
Wilno, Mickiewicza 24. ;cq]-q 
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4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Słowa*, 
pod j. M. 
BELKA RZRZESIA FODICU СОАЛЕ ЗОМБ | 
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Snej komedji, a zmierzające do ujęcia 
treści psychicznej bohaterów — toć to 
byłyby typy nowoczesnej komedji pol- 
skiej z tą tylko różnicą, że bardziej 
pogłębione i artystyczniej * wykonane. 
Bez brutalności, bez jaskrawości, bez 
podpowiadań autora, przemawiają pla- 
styką swej postaci, rysunkiem cha- 
rakteru, siłą wyrazu życiowego. 

Specjalne miejsce zajmuje panna 
Bobinć. Typ podstarzałej Francuski, 
przeniesionej na „grunt polski, senty- 
mentalaej i brzydkiej, w której połą- 
czenie staropanieństwa z pretensjami 
podlotka, idzie, jak zazwyczaj, w pa- 
rze z dysproporcją ideałów i możli- 
wości życiowych. Nie jest to typ pol- 
ski, ani specjalnie ogólno-ludzki —po- 
prostu postać trochę konwencjonalna, 
a pomimo to prawdziwa. (Badacze Ji- 
teratury mówią obficie o zapożycze: 
niach Fredry z obcej komedji, o czem 
niżej), Skoro wspomniałem o konwen- 
cjonalizmie — nasuwa się myśl o Zdzi- 
sławie i Czesławie. : 

Niewątpliwie ci dwaj ułani napole- 
ońskiej doby, to figury trochę papie- 
rowe.Sentymentalny, przełzawiony, me- 
lancholijny i cierpiący Zdzisław chwi- 
lami wywołuje w _ widzu... mdłości. 
Pochodzi to bodaj stąd, że Fredro 
kazał mu grać w intrydze miłosnej 
rolę nieco nieprawdopodobną. Odnosi 
się to również i do Czesława. Ta ciu- 
ciubabka bez widocznej potrzeby i 
sensu, to wikłanie wątka miłosnego 
dość naiwnie i dostatecznie nieprawdo- 
podobnie czyni z tych ról manekino- 

Marszalek Ferdynand Foch] 
Zmarły we środę pu długiej chorobie 

bohater wojny światowej marsz. Ferdynand 
Foch urodził się dn. 2 października 1851 r. 
w Tarbes (dep. Pirenejów) w rodzinie urzęd- 
niczej. 

W wojnie 1870 - 1871 r. wstąpił jako 0- 
ochotnik do 4 pułku piechoty, następnie odbył 
studja w politechnice paryskiej i przeniósł 
się do artylerji. Po wojnie ukończył kurs wyż 
szej szkoły wojskowej i został przydzielony 
do sztabu generalnego. W 1903 rożu objął 
szefostwo sztabu 5 korpusu, Pracował: w 
dziedzinie teorji wojskowej, ogłaszając dru- 

  

kiem prace p.t. „Les principes de la Guerre" 
i „La conduite de la guerre“. W 1908 r. zo- 
stał dyrektorem akademii wojskowej, gdzie 
wykładał taktykę i strategię. W 1913 roku ob 
jał dowództwo 8 korpusu i w tymże roku do- 
wództwo 20 korpusu w Nancy. 

Na tem stanowisku zastała gen. Focha 
wielka wojna; po pierwszym odwrocie ar- 
mji francuskiej objął dowództwo frontu pół- 
nocnego od morza do Arras'u, a w grudniu 
1916 r. przekazał ten front gen. Franchet 
d'Esperay, sam zaś stanął na czele armii 
południowej od Metzu do granicy szwajcar- 
skiej. Gdy gen. Petain objął naczelne dowó- 
dztwo armji francuskiej w 1-917 r., gen. Foch 
został szewem sztabu generalnego. W tym cha 
rakterze znajdował się w bliskim kontakcie 
z dowództwami innych armij sojuszniczych. 

„Dn. 26 marca 1918 r. po naradzie wojsko- 
wej sojuszników w Doulens objął gen. Foch 
dn. 3 kwietnia jednolite dowództwo naczelne 
armji Entente'y. Pod jego wodzą rozpoczęła 
się w lipcu 1918 roku zwycięska ofenzywa 
armij sojuszniczych, która doprowadziła do 
rozejmu. W sierpniu gen. Foch otrzymał ty- 
tuł marszałka Francji. Dn. 9 listopada tegoż 
roku w Rethondes marszałek Foch przyjął 
delegację niemiecką, której podyktował wa- 
runki zawieszenia broni. 

Brał żywy i czynny udział w układaniu 
stypulacyj wojskowych. traktatu wersalskie- 
go. Dn. 13 kwietnia 1923 r. otrzymał tytuł 
marszałka Polski, a nieco wcześniej jeszcze 
rangę marszałka Anglji. : 
Zmarły marszałek Foch nalężał do naj- 

lepszych. przyjaciół Polski we Francji. 
Cześć Jego pamięci! 

* о* * 

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ W NIEDZIELĘ. 

PARYŻ. 21.3. (PAT). Od. wczesnego ran- 
ka przed domem marszałka Focha zebrały się 
liczne tłumy, wśród których znajdowali się 

przedstawiciele wszystkich warstw społecz- 
nych. Między innymi nuncjusz apostolski, 
prezydent Doumergue, Clemenceau oraz wie- 
lu generałów i wyższych oficerów. W godzi- 
nach rannych przybył też ks. Foch, brat 
marszałka. Król Albert zapowiedział na dziś 
po poł. swój przyjazd do Paryża. Pogrzeb 
marszałka Focha odbędzie się w sobotę lub 
w niedzielę, ażeby umożliwić wzięcie w nim 
udziału delegacjom zagranicznym. Jak wia- 
domo postanowiono, że pogrzeb odbędzie się 
na koszt państwa. Dotychczas pogrzeby na- 
rodowe mieli tylko Gambetta, Wiktor Hugo, - 
Pasteur, Carnot i Feliks Faure. „Le Jornal“ 
podaje, że ciało marszałka Focha będzie wy- 
stawione na widok publiczny pod Łukiem Try 
umfalnym. Dziennik przewiduje, że związa- 
na z pogrzebem ceremonja religijna odbę- 
dzie się w katedrze Notre - Dame, zwłoki 
zaś złożone zostaną w pałacu Inwalidów. 

KONDOLENCJE POLSKI. 

WARSZAWA. 21.3. (PAT). Referat pra- 
sowy gabinetu ministra spraw wojskowych 
komunikuje, że z powodu śmierci marszałka 
Francji i Polski Ferdynanda Focha z Mini- 
sterstwa Spraw Wojskowych 'została wysła- 

'na na ręce francuskiego ministra wojny na- 
stępująca depesza kondolencyjna: 4 

Głęboko wzruszony wiadomością o zgo- 
nie marszałka Francji i Polski Ferdynanda Fo 
cha, łączę się catem sercem z żałobą Francji 
i proszę o przyjęcie wyrazów najszczersze- 
go żalu i współczucia ze strony wojska pol- 
skiego wobec straty, jaka dotyka wojsko fran 
cuskie przez śmierć największego żołnierza 
i największego syna Francji. 

wate postacie, z których trudno wydo- 
być rumieńce życia. 

Badacze literatury dowodzą, że 
wątek miłosny tej komedji osnuty zo- 
stał na osobistych, autobiograficznych 
przeżyciach poety, nadających się ra- 
czej do dramatu niż komedji. Tym- 
czasem Fredro uparł się rzekomo, by 
wykorzystać tę miłosną intrygę w ko- 
medji. To miało zaważyć na szali i 
spowodowało nieżyciowe i bardzo sła- 
be momenty tej komedji. Pozatem 
odegrały swoją rolę wpływy, prze- 
dewszystkiem Goldoniego. One zawa- 
żyły na niedociągnięciach komedji, 
gdyż reminiscencje lektury psuły kon- 
strukcję dramatyczną  „Przyjacič!“. 
Zestawienie jednak utworu Fredry z 
komedją Goldoniego daje, pomimo 
wszystko, zwycięstwo Fredrze. I tutaj 
nasuwa się jedna uwaga. Cóż, u licha, 
mówić o tych wpływach, pięciorzęd- 
nych, skoro założenie i przeprowadze- 
nie komedji jest nietylko oryginalne, 
stanowi własność Fredry, ale też i 
wykazuje całą wyższość naszego ko- 
medjopisarza nad włoskim. Owszem, 
warto o tem mówić. Ma to niezaprze- 
czoną wartość w studjach porównaw- 
czych, no i poglądowo wykazuje nie 
tylko wartość, ale i wyższość polskie- 
go twórcy. 

Tak więc doszliśmy do sprecyzo- 
wania wartości „Przyjaciół* Fredry. 
Polega ona na ogolnoludzkich wąt- 
kach i motywach, i na _ artystycznej 
iluzji życia. Ta aktūalnošė życiowa, 
niemal współczesna komedji zadecy- 
dowała o owej atmosferze przedsta- 

PRZEDSTAWICIELE POLSKI NĄ POGRZE- 
BIE MARSZAŁKA. 

WARSZAWA 21.3. (PAT). Referat prać 
sowy gabinetu ministra spraw wojskowyć 
komunikuje, że w pogrzebie marszałka Fran" J 
cji i Polski Ferdynanda Focha weźmie - 45 
dział w imieniu wojska inspektor armji ger fllnq 
dyw. Jan Romer. Udział w pogrzebie weż” ių 
mą również wszyscy oficierowie polscy, prze Hy 
bywający: we Francji służbowo. Gen. Ко- „a 
mer złoży osobiście kondolencje na ręce LOL 
francuskiego ministra wojny i rodziny zma R 
łego oraz wieniec ze wstęgami o barwa 
orderu virtuti militari. W imieniu rządu pok 
skiego ofiaruje wieniec ambasador polski W 
Paryżu. W. czasie pogrzebu odbędzie się Z 2 
mienia wojska w katedrze warszawskiej U* 
roczyste nabożeństwo z udziałem przedsta” Iie 
wicieli najwyższych władz i korpusu dyplo“ 4; 
matycznego. E 

  

HOŁD ZMARŁEMU. Ок 

PARYŻ. 21.3. (PAT). Hołd zmarłemu maf 
szałkowi Fochowi złożyli dziś akredytowanmi 
w Paryżu ambasadorowie, przyczem атба- 
sador hiszpański i belgijski złożyli na ręce 
prezydenta. Doumergue'a kondolencje swych L 
rządów i monarchów. Ambasador hiszpański 
wyraził również kondolencje w imieniu ger: @ 
Primo de Rivery. Marszałek Joffe także 2107 Fazę 
żył hołd pamięci zmarłego. i 

PARYŻ. 21.3. (PAT). Z powodu zgonu 
marszałka Focha liczne telegramy, nadchodzą 
22 wszystkich stron Francji i z zagranicy. M ) 
in. nadeszła depesza księcia Walji, wyraża” Je, 
jąca kondolencję w imieniu króla i narodu Jl 
angielskiego, dalej depesza króla Alberta bek |. 
gijskiego oraz innych monarchów i prezydeń” M 
tów państw sprzymierzonych i zaprzyjaźnio 
nych. O godz. 10 prezydent Doumergtte przy” 
był złożyć hołd zwłokom wielkiego žolniė“ 

rza. У 

  

PRASA O MARSZALKU FOCHU. 

„ PARYŻ. 21.3. (PAT). Prasa роёулеса @ИЫ 
gie artykuły pamięci marszałka Focha. „L Hłęg 
Matin“ pod tyt. „Francja w żałobie” przypo” Hp 
mina, że Foch wygrał największą w dziejach 

  

wojnę. Dziennik zaznacza, że zwycięzca naj? 
większej z wojen nie troszczył się o zbytek JR, 
i majątek. „Petit Parisien* podkreśla, że maf B 
szałek, niezrównany strategik, posiadający 
niezłomną energję, rozumiejący znaczenie gen 
juszu, wiedzy i niezwruszoneį woli, przyPo“ 
minał Napolegna. „Ftetit Jornal“ pisze: Ježėli“ 
by miało trwać po wojnie jedno imię, które Ji 
streszczałoby jednocześnie bohaterstwo 137 
szych żołnierzy, wiedżę i wytrwałość ich przy a 
wódców oraz genjusz Francji, to byłoby niem | 
imię marszałka Focha. 2 i 

LONDYN. 21.3. (PAT). Dzienniki angiek | 
skie poświęcają naczelne miejsce artykułom 
o marszałku Fochu, nazywając go najwięk 
szym genjuszem wojskowym wielkiej wojny. 
Wszystkie pisma stwierdzają, że śmierć ma? 
szałka Focha jakkolwiek mogła być spodzie 
waną, wywołała głęboki i szczery żal nietyf 
ki we Francji, ale także na ziemi angielskie: 
Zmarły marszałek był bardzo popularny kų 
Anglji, którą często odwiedzał, i gdzie ПНО 
wielu przyjaciół, do grona których zalicze 
się również król Jerzy. 4 ‚ 

(ASUS TSS EST | 

- Myorane loterji państwowej 
W 13:tym dniu ciągnienia 18-tej Pal“ 

stwowej loterji padły następujące УВ 
grane. 4 

350,000 wygrał Nr. 171484, 
75.000 z wygrał Nr. 64325 38. 
Po 5.000 zł. wygrały Nr. 21854 158234 
Po 3,000 wygrały Nry 13067 312 

97410 110382 116763. 2 
Po 2,000 wygrały N-ry: 3028 39013 60097 

118560 168984. 02 
Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 20021 22604 

23549 21765 30769 . 68291 93501 125! 

   

  

126974 142039 152011 152866 155868 165214 i 

173260. 6428 
Po 600 zł. wygrały N-ry. 11603 1 9 b. I 

17154 20132 31036 38650 38769 44064 4410 М, 
44638 50178 50797 58864 61060 67630 72410 6е 
12015 75368 16001 80257 89673 98065 98517 |iwó; 
95820 105905 118155 126171 133193 13901) |lorgu 
140219 152682 153287 174843.    

Po 500 zł. wygrały N-ry: 906 1162 179 М& p, 
6951 7049 7520 8390 15206 15657 116007 ple pp 
17902 18190 18750 10213 21272 26340 27101 Ч 
28037 28215 30044 30595 32629 33722 340% о, 
41434 43409 43810 44319 46123 50935 5 ЗИ 
51530 55240 56224 57690 58763 60827 01 RU im 
61824 64358 65610 69098 69919 71065 21 | 08 
11905 72000 72781 73984 74285 76147 1620 К 
76317 17182 17292 78826 79592 19847 80975 JA w 
82295 82371 83410 85595 87391 89596 8995, уе 
93864 93991 95956 97209 97465 98696 9 е 6 
100752 101497 103159 104093 109548 109725 У, \ 
111219 113054 113738 115032 115681 117 gi kę ©: 
118405. 118647 119192 120136 121643 1240 Zn 
124967 128494 129446 130402 136075 139117 pów 
139807 141274 142417 144105. 144245 145257 | za, 
145487 146178 147178 147102 147272 16 „A 
149278 150345 150337 150524 152422 1521 5 pes, 
15380! 154215 156625 158195 159237 _ 160859 Jężone 
161295 161824 162753 168414 169550 170 tte 
17143i 162471 173207- 173418. й 

wienia, którą tak chętnie napawališm): GF 
się. = 

Drugim czynnikiem  powodzel! 
„Przyjaciół* Fredry w Reducie by”. 
artystyczna, wytrawna i z pełnem z!0 
zumieniem dzieła literackiego piZ“ 

  

prowadzona inscenizacja dyr. Teofil i, „ie 
Trzcińskiego. Na przedstawieniu 2 og 

  

ciążyła indywidualność reżyserska 
Trzcińskiego, przez co  artystyczi 
strona została całkowicie z prezent 
cji teatralnej wydobyta. 1 

Na czoło wykonawców  wysul“ 
się p. Wołłejko w roli Smakos*, 
Ten aktor stworzony jest dla repef!, 
aru Fredrowskiego. W „Dożywociu ! 
w „Zemšcie“, a ostatnio w „Przył, 
ciołach'* daje pierwszorzędne kread“ 
P. Kossocka w roli Zofji wniosła 5 
scenę sporu wdzięku i prostoty. ię 
Mielęcka bardzo udatnie wywiązała 4 
z trudnej roli panny Bobinć. ) 
momenty prawdziwego komizmu. Bal | 
dzo dobrze byly zagrane role 1 
nackiego i Wtorkiewicza. Wspominć | "x 
łem już dlaczego nie bardzo wdziećj | 4 © 
nemi są role Zdzisława i Czesław Vo 
Sztuczność koncepcji tych ról nie d ” d 
większych możliwości wykonawco. su 
P. Pągowski słusznie może się C” у ; d“ Nepale 
pić z sukcesów swoich w rolach SJ; |", 

  

rych służących. Dobry epizod | * Rosy 
młodszy kamerdyner. sk [Via 

Nie pozostaje mi nic innego i ki st 
gorąco zalecić komedję najszerij |" na 
publiczności i szkołom. Bo Frelq ju, P 

$ 2 s Ve; 
pomimo wszelkie pozory—nie znam tmi ie 

W. Piotrowicz. я 
Ма 

% 
jA



Wkademicha Oolna Trybuna 
  

  

ch | 

n- | JUż ukazał się na półkach księ- 
. |. kich nowy, siódmy już z rzędu, 
jj p naszego pisma „„Alma Mater 
ze | iEnsis*, Naszego—bo pismo to jest 
Z (ei Zrzeszenia kół naukowych. 
= | i€ż może będzie na miejscu omó- 

PG tu charakteru naszego pisma. 
“2 harakter ten nie był jednakowy 

Ju j(? Sledmiu numerach. Z począt- 
Te akcją zwracała uwagę przede- 

he em na „reprezentacyjną stro- 
|; PSma, później na stronę artystycz- 

: ecnie coraz bardziej staje się 
Mater“ pismem naukowem. 

1. Zadaniem niniejszego artykułu 
e Zbadanie, w jakim kierunku 
e iść pismo, by spełnić swe 
ną, 

h „Lecz pierwiej musimy spytać, jakie 
ki h „dnia leżą przed Alma Mater. Po- 
> Juz. 52е Obowiązek reprezentowania 

Wnątrz tego, do czego akademik 
dł na terenie uniwersyteckim. 

ję ŻEmy z dumą  skonstatować, że 
u. 9 UASze spełnia tę rolę dosko- 
ń,.| Sdakcja może być całkiem za- 

| „Ona ze swego dzieła. 
km drugiem wedle nas zadaniem 

„ iest łączyć całą Akademję w 
hik.  JSSt— pociągać każdego akade- 
вн WZWyż. Bo jakież inne cele mo- 

Ody: p 5tawione wydawnictwu tego 

    

    
   

    

eg 
h 

ju 

а 
'В 

    

„A Musimy zdać sobie sprawę, że u | 
° я Mater“ pismem naukowem nie 
й ..іе 1 Буё ше “то?е. Nie będzie 
- Jil ° najlepszych prac i rozpraw, 
K ta, D Zamieszczało i jakie zamiesz- 
"B laczego? 
у —‘; nie może spełnić wymagań, 

  

€go rodzaju pismu stawiamy. 
> naukowe musi mieć przed so- 

aj yKTeŚlony zakres działania, musi 
ке się do jakiejkolwiekbądź 
ae — tego wymaga rozwój i 

hiajiczkOwanie się poszczególnych 
bdku naszej wiedzy. W innym wy- 

ы PAdamy w dyletantyzm mimo 
qoSZEj naukowości poszczegól- 

hę... PTAC. Dyletantyzmem bowiem 
Po, almowanie się „wszystkiem”. 

lie zatem pismo tak wszechstronne 
Sdzie miało praktycznie żadnego 
a (poza reprezentacją). Bo o 

ar Porusza wszelkie dziedziny, 
kz, POstÓów do zagadnień  strate- 

я | e ynie będzie ono w prakty- 
į Dae €sowąć nikogo, miast intere- 

ta nie ; zystkich. Bo żaden specjali: 
о. Sdzie miał poprostu czasu 

A madać wszystkich numerów pisma 
‚ |\ыс a wielkiej nadziei znależć dla 
Jhcego £okolwiek bardziej interesu- 

- 

e h 
1 

   

   

  

С 
eż ak na upartego zachować (czy 
NU nakZYĆ) naukowość „Alma Ma- 

dleżałopy chyba poszczególne    

    

Na) Poswięcać dziełom bardziej 
a. naj" a więc: matematyce, histo- 

Ś : dycynie, prawu etc, Ale w tym 
t 

] €Uzūr Autorski S. T. 0. 
Vsłąpjj | Marca w sali Śniadeckich U. S. B. 0 

0 We dobrze ; czorem poetyckim znana już 

  

TĄ na terenie uniwersytetu Sekcja 
óWnaniu Oryginainej Koła Polonistów. W 

5 k UZ af, 2 występem zeszłorocznym Se- 
i pod „(SV wykazał pewne niedociągnię- 

  

Prze Względem technicznym (opóźnienie, 
wz ddzone głosowanie), zaś postęp 

tw. Mo;glEdem dorobku poetyckiego au- 
r Ir Uigga T zdaniem ten postęp najbardziej 
5 и Mowie U kol. kol. K. Hałaburdy i W. 
r la Iie ©0 zresztą w odniesieniu do te- 
Т 50 Nas uznała i publiczność, obdarza- 

(W swygwiekszą ilością głosów. Hałabur- 
lepszych wierszach potrafił wy- 
€szcie niefortunnego brania te- 

hę Vierpya 506! reki Via literatura (Lemań- 
i ko Pardzęj 5 London, Boy) i dał nam sie- 

| fą.Z9am, | Prawdziwego, takiego, jakiego 
ÓW Na terenie Żywej Gazetki i Czwar- 

emickich. jest w nim poza — ale 
„_ Mrejn,, JeSt jego „własną własnością”. 

Łowicz sięga tematów, które zgóry 

nag.) EŚCI: jego wiersze — posta- 
| ryczs0!' došė wyraźnie i rozwiązane 
dzjęć qe. Wciąż” jeszcze dałoby się po- 

Naci rążą, "edociągnięciach formy, może 
tkkogęj cych W lirykach, które mają dużo 

Nie dog iepodrabianego sentymentu. 
z) stępuj ces iono stanowczo pierwszy raz 

p, Falkow, £0 pod sztandarem S. T. O. kol. 
t acosze, 80. Zawinił tu i on sam, dosyć 
Oy, pati traktując recytacje swych 

żą. $Otyckiewź SK takie wiersze, jak 
Niż, ęboką oknie duszy” i „Siatka 14 

  

R ® паг 
Iki 2 dru 

2 
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8 refleksję z wyszukaną formą 
Rugię inieki ; Hężych utworów wieczoru. 

  

płody popisali się 
Biszer cc ią. Dużo odczucia 
sty Tokiego gestu włóczęgi, pewna 
wią © Językowa. To wszystko jed- 

Wrażenie pewnego braku. Wię- w cą Bestu (|: 
„k (nie Pozy, ale gestu), niž przežy- 

    
ch 

przeciw 
    cz ujął ws 

z inwektywami 
     
у zę was w ciężarowe auto, 

а 
Dusza: 

— 
R na latarnię „a ) Przeci szkę Za Е 
zienozęs (TOSZkę Za malo, troszkę 
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Mówiono  dotychczac bardzo pein wo 

    

Do, Wai Mmojęm zdaniem niesłusznie. Nie 
zhyyskięp pić 0 jego talencie i o prawdziwie 

| bz A. zozj je tAwieniu. Może razi w nim late Nitra ewność, zbyt łatwe, a stąd nie- 
ika ą cznycj W)powiadanie ię, nadmiar słów 

* aty, czy, Zle braki te są wyrównane 
| istego poetyckiego odczuwania 

tą o Sosno MAE ' i 

Wa Powięqyśkim i Jędrychowskim trudno 
MANU, żę ZIEĆ. O pierwszym — z tego U, żę į 

jj Nogygim, > Prawie nic nie dał na wieczór, 
' en M Jedy Zcze do „rangi poety” się nie 

je stangwy e „Karjatydy“ są już wier- 
Л с nie jest „Polowanie“. 

jedrychowski ma ta- 

   
z! 

racie, iż nim 

boost jo Prozy, 
ее iąc odb Wrażenie ogólne z wieczoru 

ch Sta ilości „Taków technicznych, od zbyt 
M nągnówczo En utworów (było 

P, d; . dużo) i t. d. — wypadł 
tyczjykregpęśtnio i przyjemnie. P 

Odjąw leży na zakończenie sym- 
zę spłego kontaktu Chóru Aka- 

'Woj, wyęę._ Który mile urozmaicił 
ystępem, 

  

      

| O charakter „Almae Mafris Vilnensis“ 
wypadku rozbiloby się pismo na sze- 
reg wydawnictw poszczególnych kół, 
połączonych jedynie nazwą. 

1 trzebaby było zrezygnować z ce- 
lów reprezentacyjnych, gdyż wówczas 
„Alma Mater“ dochodzitaby tylko do 
rąk specjalistów. 

Alė „Alma Mater“ ma inne zada- 
nia, o których zapominać nie można. 
Ma oto walczyć ze szkodliwemi sku- 
tkami dzisiejszej specjalizacji. Przecię- 
tnie student w ciągu czterech lat pra- 
cy zapomina '0 „wszechstronności 
szkoły średniej i o konieczności kształ 
cenia się nie tylko w kierunku swej 
specjalności. A przecie jeśli ma być 
człowiekiem, nie automatem, musi iw 
czasie studjów i później w  szarem 
swem życiu, musi mieć jakieś jaśniej 
sze przebłyski, które go będą podno- 
siły wyżej, w górę. A jednym z takich 
błysków — (bynajmniej nie najniklej- 
szym) jest piękno. Lecz piękno trze- 
ba umieć znaleźć, czy stworzyć, a my 
mamy przecie poza własna duszą 
dwa źródła piękna — przyroda 1 sztu- 
ka. Otóż pismo nasze ma nam stale 
przypominać o pięknie, ma nas uczyć 
szukać go w sztuce. Musi ono medy- 
kowi wytrącić z ręki choć na chwilę 
skalpel, przyrodnika oderwać od mi- 
kroskopu, historyka od zaśniedziałe- 
go dyplomu średniowiecznego. Musi 
dać mu podnietę do przeczytania pię- 
knej książki. do przyjścia do teatru, 
do zwiedzenia galerji obrazów. Musi 
mu uprzystępnić zrozumienie nowszych 
prądów w Sztuce, Musi wreszcie udo- 
stępnić mu ogłoszenie swych poglą- 
dów, swych tęsknot, musi przyjąć 
nadmiar jego życia na swe karty, mu- 
si być jego powiernikiem. A wtedy 
„Alma Mater* będzie naprawdę łączy- 
ła całą brać akademicką. 

Bezwzględnie, dla redakcji jest to 
zadaniem” trudniejszem, o ile nie chce- 
my, by pismo nasze stało się skarb- 
cem różnych grafomańskich wierszy- 
ków i popularnych reieracikow z o- 
krzykami ach! i och! Jednak nie zdaje 
się, by tego rodzaju trudności decy* 
dowały w tym względzie. 

Odkładając na później szczegółow- 
sze omówienie numeru siód.nego, za- 
praszamy wszystkich zainteresowanych 
do dyskusji na ten temat. Nie należy 
tylko wysuwać przeciw nam argumen- 
tu, jakoby Zrzeszenie kół naukowych 
nie mogło wydawać pisma niedyletan- 
cko-naukowego, a stojącego na wyso- 
kiem poziomie artystycznym. 

"W. Tolinek. 

Organizacyjne zebranie Komitetu Odbudowy | 
Kościoła po-Trynitarskiego na Antokolu 

W ub. niedzielę odbyło się z inicja- 

tywy rektora kościoła po-Trynitarskie- 

go ks. żywickiego organizacyjne zebra 

nie komitetu odbudowy tego kościoła. 
Kościół po-Trynitarski znajdujący 

się na terenie szpitala wojskowego,, po 
wstał w początkach siedemnastego wie 
ku z fundacji książąt Sapiehów, prze- 
robiony w 1864 roku z rozkazu Mūraw- 
jowa na cerkiew a następnie odebrany 
i odrestaurowany w roku 1918, wyma- 
ga obecnie gruntownego remontu tak 
ze względu na bezpieczeństwo jak i 
względów natury estetycznej. 

W intencji projektodawców odbudo 
wy kościoła była też chęć uczczenia w 
ten sposób imienin p. Marszałka Piłsu- 
dskiego, którego wielkie przywiązanie 
do Wilna jest ogólnie znane. Projekto- 
wana odbudowa pociągnie za sobą zna 
czne koszty, których nie jest w stanie 
pokryć wojskowość (kościół jest obe- 
cnie niejako parafją chorych przebywa- 
jących w szpitalu wojskowym oraz kli- 
nikach USB — w ogólnej liczbie 740 
osób), 'ani kasy rządowe i dlatego pe- 
wstała myśl stworzenia komitetu, któ- 
ryby potrafił zdobyć potrzebne środki. 

Zebranie uchwaliło prosić p. Mar- 

szałka Piłsudskiego o przyjęcie protek- 

toratu nad pracami Komitetu, zwrócić 

się do: JE ks. arcybiskupa Jałbrzykow- 

skiego, biskupów Bandurskiego i Galla 
pp. Marszałka Senatu prof. Szymańskie 
go, wojewody Raczkiewicza, JM Rekto- 
ra ks. Cz. Falkowskiego, dowódcę OK 
Ш gen. Litwinowicza, prezydenta Fole- 

* jewskiego gen. Krok-Paszkowskiego, x. 
Zawadzkiego, księcia Eustachego Sapie 
hy, szefa sanit. płk. Ordyłowskiego, pro 
iesora M. Zdziechowskiego i szefa bu- 
downictwa wojskowego płk. inż. Jele- 
niewskiego, o łaskawe przyjęcie god- 
ności członków komitetu honorowego. 
Następnie wybrano komitet wykonaw- 
czy w. osobach pp. dow. szpitala ppłk. 

dr. Dawbor - Markiewicza, rektora koś- 

cioła i kapelana szpitala ks. J. Žywic- 

kiego, konserwatora wojewódzkiego I: 

Lorentza, „kpt. Andrzejewskiego a T. 

Hermanowskiego. Do komisji rewizyj- 

nej wybrani zostali ks. dr. Sopočko i 

inž. Malkowski. Opracowanie i zalegali 

zowanie statutu powierzono kom. wy- 

konawczemu. B E 
Społeczeństwo wileńskie, które z ta 

ką troskliwością odnosi się do wszyst 
kich zabytków kulturalnych przyjdzie z 
wydatną pomocą komitetowi w iego 
zbożnej pracy. w.T. 

Bab i (4,4 

LOU W U 

NA MARGINESIE AKCJI OCZYSZCZANIA ULIE. 
Obecnie w okresie intensywnego. oczy- 

szczania miasta ze śniegu, każdemu intere- 
sującemu się wyglądem miasta, przychodzi 
fakt notorycznego niemal zaniedbywania 
jezdni i chodników przy gmachach państwo- 
wych zwłaszcza zajętych przez oddziały 
wojskowe i instytucje społeczne. 

Karząca dłoń czynników powołanych 
do dbania o bezpieczeństwo i sanitarny 
stan domóstw, ciężka w stosunku do prze- 
ciętnego kamienicznika dziwnie pobłażliwą 
jest w stosunku do zarządów domów skar- 
bowych. Jako przykład może. posłużyć 
nam ul. Ponarska, lgnacowska (na odcinku 

bywany). Za rynsztokiem tym odprowadzo- 
na jest do Wilji woda zužyta na mycie 10- 
komotyw. Woda ta zamarzała i z wyrąby- 
wanego lodu utworzył się wał, wysokości 
około 2 metrów: Dopóki panowały mrozy 
i była sanna, wał ten nie tamował zbytnio 
ruchu sań ciężarowych kursujących tu w 
dużej ilości, gdyż jak wiadomo, ul. Po- 
narska stanowi ożywioną arterję w kierun- 
ku młynów, rzeźni miejskiej i stacji towa- 
rowej. Przyszły pierwsze odwilże i wów- 
czas sytuacja stała się odrazu wręcz kata- 
strofalna, a władze kolejowe, do których 
kompetencji i obowiązków należało oczy- 

  

Usuwanie wału lodowego, utworzonego wzdłuż ul. Ponarskiej 

gmachów zajętych przez wojskowość) i 
wreszcie bodaj Wileńska przy ujeżdżalni. 
Zrzadka oczyszczany chodnik i ani razu 
nie wywożony śnieg przy ujężdżalni był 
dostatecznym tego potwierdzenia. 

Pamiętamy wszyscy, że zwały śniegu, 
usuwanego z chodnika były. tu tak wyso- 
kie, że dorożkarze mający tu miejsce po- 
stoju zmuszeni byli odsunąć się niemal па 
środek ulicy. 

Te same zjawisko obserwowaliśmy na 
ul. Ponarskiej. Wzdłuż całej ulicy ciągnie 
się szeroki rynsztok (w zimie rowek wyrą- 

szczanie ulicy wykazały minimalne zainte- 
resowanie tą sorawą. Narzekaniom wožni- 
ców nie było końca. Wreszcie pod nacis- 
kiem władz administracyjnych zarządzono 
oczyszczenie ulicy. Zjechało odrazu kilka- 
dziesiąt furmanek, które do reszty zatara” 
sowały ulicę. Stan ten trwał przez szereg 
dni. Podobnych wypadków dało by się przy- 
toczyć znacznie więcej. Obecnie sprawa 
ta przestaje już być aktualną gdyż promie- 
nie słoneczne przyszły z pomocą zarzą- 
dom, o których mowa. 

Kołe Królewszczyzny spad! samolof sowiecki. 
W dniu wczorajszym, na nasze terytorjum, spadł samolot sowiecki. Sa- 

molot spianował w odległości jednego kilometra od stacji kolejowej Krolew- 
Szczyzna. Na miejsce wypadku przybyły natychmiast władze miejscowe, które 
ustaliły. że jest to wojskowy aeroplan wojskowy, zaopatrzony w karabin ma- 
szynowy i wszystkie nowoczęsne urządzenia techniczne. W aparacie znajdowało 
się dwuch lotników. Wyjaśniii oni, że wylecieli z Orszy, po drodze jednak zbłą- 
dzili, a wskutek defektu w motorze zmuszeni zostali do lądowania. Lotników 
i aparat przekazano do dyspozycji władz wojskowych. 

Zginął student Uniwersytetu Warszawskiego. 
Właściciel hotelu „Polonja* powiadomił policję o zaginięciu, mieszkającego 

chwilowo w hotelu, studenta Uniwersytetu Warszawskiego Wiesława Warkusa, który 
w dniu 25 ub. mies. wyszedł z hotelu i więcej nie powrócił. 

Wschóć sł. g. 5 m. 21 

Katarzyny Zach. й. 17 т. 30 st. O 
i jutro 

| Pelagji 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zskludu 

Meteorologji U. S. 6. 
z ania 21 - Il. 929 + 

Ciśnienie |, : 
šrednie w m | 3 

Temperatura | _ oc 
średnia | po 

Opad za do- | _ 
bę m. m. | 

Wiatr ! > przeważający | Południowy. 

Uwagi: Pogodnie. 

Minimum za dobę — 69C. 

Maximum na dobę -|- 6*C. 

Tendencja barometryczna: bez zmian. 
RAR 

URZĘDOWA 
— Audjencje u p. Wojewody. W dniu 

wczorajszym zgłosiła się do p. Wojewody de- 
legacja Stow. Dowborczyków z p. M. Bo- 
hdanowiczem prezesem Zarządu głównego 
na czele aby prosić p. wojewodę o przyję- 
cie honorowej prezesury Wileńskiego Komi- 
tetu Budowy Pomnjka, który stanie w War- 
szawie, ku czci poległych żołnierzy I korpu- 
su polskiego. Wspomniany pomnik dłuta ar- 
tysty - rzeżbiarza Michała _ Kamieńskiego 
wzniesiony będzie w Warszawie na bułwarze 

słą u wylotu ulicy Karowej. я 
atem przyjęci byli: prezes Zw. Kup- 
dowskich p. J. Szeskin idyr. Teofil 

Trzciński, który przybył z wizytą požegnal- 
ną przed wyjazdem do Warszawy. 

MIEJSKA 

— (0) Uposażenie 'członków  Magi- 
stratu. Uposażenie członków Magistratu 
w roku bieżącym zostało zwiększone. Do 
zwiększenia przyczynił się dodatek 15 proc. 
oraz dodatek mieszkaniowy. Obecnie upo- 
sażenie prezydenta miasta *wynosi 1559 
zł, wiceprezydenta 1253 zł. i ławników „po 
1126 zł. КЕ 

— Plan gospodarki leśnej. Dotych- 
czas lasy miejskie nie "miały racjonalnego 

  

   

  

   

  

planu gospodarki leśnej. Wobec tego Ma- 
gistrat wstawił do budżetu 2000 zł. na spo- 
rządzenie wzmiankowanego planu. 

— Muzeum miejskie. Zgodnie z uch- 
wałą Komisji Kulturalno-oświatowej Magi- 
strat w roku bieżącym rozpocznie przygo- 
towania do utworzenia muzeum miejskiego 
Na prace Asotdwawcie do zorganizowa- 
nia muzeun: miejskiego i gromadzenia oka- 
zów, Magistrat wstawił do budżetu 
10,000 zł. 

„— Nowe skwery. Magistrat wstawił do 
budżetu 32.000 zł. na urządzenie nowych 
skwerów. Skwery te będą urządzone w па- 
stępujących miejscach: 1) przy ul. Zawalnej 
i Wingry, 2) ul. Lwowskiej i Kwiatowej, 
3) przy kościele św. Katarzyny, 4)na Pióro- 
moncie, 5) Młynowej, 6) przy zbiegu ul. 
Zawalnej, W. Stetańskiej i Mało - Stefań- 
skiej, 7) koło bibljoteki uniwersyteckiej, 
8) Wielkiej przed i do kościoła św. Kazi- 
mierza, 9) przy zbiegu ul. 3-go *maja i Łu- 
kiskiej, 10) przy ul Finna, 11) przy zbiegu 
ulic Ofiarnej i Miexiewicza, 12) ną placu 
Bosaczkowym, 13) przy zbiegu zaułku 
Rajskiego i Głuchego, 14) na rogu Zawal- 
nej i Trockiej, 15) przy zbiegu ul. 3 Baterji 
mostu Zielonego i ul. Zygmuntowskiej. 

— Walka ?z lichwą przedświąteczną. 
Jak się dowiadujemy Starostwo Grodzkie 

    
Z 

„ mając ną uwadze ewentualne wypadki 
"sztucznego śrubowania cen na artykuły 
żywnościowe, które z okazji Świąt Wielka- 
nocnych będą teraz miały wielki zbyt po- 
stanowiło delegować na rynki i do hal tar- 
gowych specjalae komisje lotne, których 
ządaniem będzie sprawdząć, czy kupcy nie 
przekraczają cen. obowiązujących i czy cen- 
niki obowiązujące +<na artykuły spierwszej 
potrzeby. są wywieszane w sklepach i ha- 
lach. Komisje te rozpoczną prace swe w 
przyszłym tygodniu. 

3 KOLEJOWA. 
— Niedawne mrozy unieruchomiły pią- 

tą część taboru kolejowego. Do braku wago- 
nów, który daje się obecnie bardzo odczuwać 
przyczyniło się ostatnio zapotrzebowanie du- 
żej ilości wagonów na mąkę, której transpor- 
ty w okresie przedświątecznym znacznie się 
wzmogły. Władze kolejowe nie mogą zadośc- 
uczynić wszystkim zapotrzebowaniom, gdyż 
20 procent wagonów towarowych  wsku- 
tsk uszkodzeń, jakich doznały w czasie rie- 
dawrych mrozów i śnieżyc, niezdolnych jest 
jeszcze do pracy. Są to przeważnie wagony 
z rozegrzanemi osiami, co tłomaczy się za- 
marzaniem smarów na silnym mrozie. Dyre- 
kcja, Kolejowa wydała w związku z iem 
Frzyśpieszenie naprawy tych wagonów, i 
2 kszenie szybkości wagonów będącyca w 

SZKOLNA. 
— Kursy świąteczne dla nauczycielstwa. 

Zarząd wileńskiego oddziału okręgowego Sto 
warzyszenia Chrz. Nar. nauczycielstwa szkół 
powszechnych organizuje w okresie feryj 
świątecznych między 2—6 kwietnia r. b. 3 
kursy dla nauczycielstwa szkół powszech- 
nych: 1. Kurs informacyjno-przygotowawczy 
do ll-go egzaminu kwalifik., kurs higjeny, 
kurs gimnastyki w oddz. I-ym oraz gier i za- 
baw w młodszych oddziałach szkoły powsze- 
chnej. Zapisy przyjmuje sekretarjat 
rzyszenia, Metropolitalna 1, w godz. 4—6 
po poł. do 26 marca r .b. włącznie. 

— Młodzieży nie wolno chodzić na „Ju- 
dasza*. Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi- 
leńskiego odwołało zezwolenie na udział mło 
dzieży w przedstawieniach dramatu Kazimie- 
rza - Tetmajera Judasz”. Na decyzję tę 
wpłynęły. podobno zabiegi duchowieństwa, 
przedstawiciele którego interwenjowali u p. 
Kuratora. 

KOMUNIKATY 
— Zjazd działaczy oświatowych Ziemi 

Wiieńskiej. Dnia 12 maja r. b. odbędzie się 
Zjazd Pracowników polskiej, tajnej oświaty 
z rzasów zaboru rosyj go. 

elkich informacyj tyczących się Zja- 
ać mogą członkowie Organizacyj- 

omitetu. dr. W. Węsławski, ul. Nie- 

  

    

       
         

  

3. Sz. Reni ul. Mickiewicza 17—3 
L. Życka, ul. Wileńska 29. St. Jarocki, ul. 
Montwiłowska 11. Z. Paszkowska, ul. Kalwa- 
ryjska 6. 

— Opieka rodzicielska przy państwowem 
gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, 
urządza w dniach 23 i 24 marca 1929 roku 
Wielką Łoterję Fantową na rzecz kolonij le- 
tnich. Bardzo dużo pożytecznych  fantów, 
między innemi: indyki, kury, szynki, mąka, 
3-pudowy prosiak i t. p. Cena losu 50 groszy. 
Każdy komu leży na sercu zdrowie naszej 
młodzieży niech kupi los, a przy tej sposo- 
bności zaopatrzy swą spiżarnię na święta. 

= Zarząd Związku niższych funkcjona- 
rjuszy i pracowników państwowych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej Koło w Wilnie ma zaszczyt 
uprzejmie powiadomić członków, że ogólne 
zebranie odbędzie się dnia 24 marca 1929 r. 
o godz. 1 p. p. przy ul. Zawalnej ł, w obec- 
ności delegata. Zarządu Głównego. 

— Zjazd stronnictwa chłopskiego. 15 
kwietnia rb. w Wilnie odbędzie się zjazd 
Stronnictwa Chłopskiego woj. 'W cleńskiego. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski (sala „Lutnia“). „Kwa- 

dratura kola“ dia inteligencji pracujacej. Dziš 
po cerfch najniższych grana będzie pełna 
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Stowa-' 

  

Stanisław Ławrynowicz 
urodzony 4 grudnia 1874 roku w majątku Petruszie, ziemii Kowień- 
skiej zmarł zo krótkich cierpieniach w Warsząwie dnia 19 marca b. r. 

Eksportacja zwłok z dworca kolejowego w Wilnie do kościoła 
Św. Piotra i Pawła odbędzie się w sobotę 23 marca o godzinie 7 m. 30 
rano. Nabożeństwo żałobne o godz. 8 m. 30. 

O powyższem zawiądamiają krewnych, przyjaciół i znajomych 

żona, córka i syn. 

Wice-Prezes Stowarzyszenia Radjosłuchaczy 
zmarł nagle w Warszawie dnia 20 marca r. 
stracie z głębokim żalem zawiadamia 

   
   

    

  

    

  

   

Dezyniektor Kolumny Jezy! pidemicznej 
cierpieniach opatrzony 

w wieku 

pogrzeb. O czem zawiadamiają 

ь 

  

   

  

niach, przežywszy lat 68, nasz 

s Tp 
Stanisław Ławrynowicz 

| Zarząd Stow. Radjosłuchaczy w Wilnie. a 

Šš. P. 1 

Bronisław Kozłowski 

w. Sakramentami zmarł 18 marca 1929 roku 

. Eksportacja zwlok ze szpitala zakaźnego (na Zwierzyńcu) do 
kaplicy na cmentarz Rossa odbędzie się dnia 22 b. m. o godz. 8 rano, 
gdzie zostanie odprawione nabożeństwo żałobne, poczem odbędzie się 

Naczelnik Wydziału zaa Urzędu Wojewódzkiego 

W sobotę 23 marca o godz. 9.30 w oktawę śmierci 

Zygmunia Mieczysława Hr. Mohla 
odbędzie się nabożeństwo żałobne zą spokój Jego duszy w Bazylice w 
Kaplicy Św. Kazimierza. O czem zawiadamiają 

W dniu 20 marca rb. zmarł po krótkich i ciężkich cierpie- 

Izaak CHELEM 
„_ Pogrzeb odbył się w dniu 21 marca rb., o czem zawiada- 

mia pozostała w nieutułonym żalu 3 

b. O tej niepowetowane! 

  

pow. Wil.-Trockiego po krótkich 

lat 29. 

Współp racownicy.    
    

     

Te. 

RODZICE. 

  

ukochany mąż i ojciec 

RODZINA. 

Posiedzenie Rady Miejskiej. 
Nagroda artystyczna i literacka— Kłopoty ze statutem- Rada pro- 

testuje przeciwko rządowemu projektowi budowlanemu. 

Na początku posiedzenia wpłynęło 
szereg wniosków nagłych, rozpozna- 
nych następnie wobec przyznania ich 
nagłości. 

Przewodniczący proponuje przystą- 
pić odrazu do punktów 10 i 11 po- 
rządku dziennego tj. projektow statu- 
tow nagrody artystycznej m. Wilna 
oraz nagrody literackiej m. Wilna za 
pracę twórczą w językach miejsco- 
wych. Przy odczytywaniu pierwszego 
2 nich okazało się, że przedłożony 
tekst statutu nie odpowiadał tekstowi 
opracowanemu przez komisję kultu- 
ralno-oświatową. Wobec takiej niespo- 
dzianki przewodniczący zmuszony był 
zdjąć punkt ten z porządku dzienne- 
go i dopiero dzięki pomocy radnych 
odszukano prawdziwy tekst, a nastę- 
pnie pod koniec posiedzenia projekt 
zatwierdzono jednogłośnie. 

Projekt statutu nagrody literackiej 
(mniejszościowej) przyjęto ze zmia- 
ną, polegającą na tem, że nowy tekst 
brzmi: „za pracę twórczą w języku 
białoruskim, litewskim i żydowskim”. 

Pozatem uchwalono wnioski doty- 
czące: przeniesienia kredytów w bud- 
żecie 1929—30, podatku ryczałtowego 
od koni i hoteli, przyznano podwyżkę 
w wysokości 30 zł. miesięcznie kie- 
rownikóm szkół powszechnych (za 
opiekowanie się nad inwentarzem miej- 
skim) i 20 zł. dla nauczycieli szkół 
specjalnych. Zatwierdzono projekt kosz 
torysu na budowę szkoły powszech- 
nej przy ul. Sierakowskiego, wniosek 
zaś o zwiększenie kosztorysu na bu- 
dowę szkoły powszechnej na Antoko- 
lu z powodu znacznej różnicy kosz- 
tów (przeszło 500.000 zł.) przekazano 
do komisji finansowej i technicznej. 

Przystąpiono następnie do wnio- 
sków nagłych. 'W pierwszą kolejkę 
uchwalono jednogłośnie wniosek Ch.- 
D. treści następującej: „Rada Miejska 
wypowiada się stanowczo przeciwko 
podwyżce komornego jako obciążają: 

cej całą ludność i wobec tego uważa 
projekt rządowy, wniesiony do Śej- 
mu, w sprawie budowy tanich miesz- 
kań za chybiony, a to ze względu na 
proponowany sposób załatwienia tej 
sprawy. 

Pozatem uchwalono polecić Magi: 
stratowi zatrudnić przed Świętami (na 
okres tygodnia) dodatkowo około 100 
bezrobotnych Oraz przyznać robotni- 
kom stałym, służbie szkolnej i zre- 
dukowanym robotnikom po 50 zł, 
pierwszym dwum kategorjom tytułem 
zaliczki na przyznaną już 13-tą pen: 
sję, a ostatnim jako zapomogę. 

W trakcie debat nad tem, jaką 
robotę możnaby znaleźć dla wSpom- 
nianych wyżej stu bezrobotnych radny 
Ehrenkreutz zaproponował kazać im 
wyczyścić wnętrze Magistratu słynące 
z brudu. Oświadczenie to wniosło nie- 
małą dozę humoru. 

_ Najcięższym orzechem do zgryzie- 
nia był wniosek przedstawiciela 8-ki 
inż. Trockiego w sprawie natychmia- 
stowego przeprowadzenia wyborów 
komisji opinjodawczej przy Magistracie 
w sprawach podań o ulgi podatkowe. 

W dniu 11 października ubr. za- 
padła już uchwała dotycząca utworze- 
nia Komisji i dokonania wyborów 
Sprawa, jak twierdzi wniosek, była 
rozmyślnie przechowywana pod suk- 
nem. 

Za natychmiastowem  przeprowa- 
dzeniem wyborów wypowiedziała się 
cała Rada z wyjątkiem PPS., która 
dla niezrozumiałych względów stanęła 
w opozycji. 

, Ostatecznie ustalono skład Komi- 
sji na dziesięć osób. Po krótkiej 
przerwie zadecydowano, że wybory 
odbędą się na  następnem posie: 
dzeniu. 

Wobec ustawicznych utyskiwań na 
system ściągania podatków miejskich 
Komisja ta będzie miała napewno 
dużo roboty. Met 

O III AS INRI CSI RECZNE 
  najzabawniejszych sytuacyj i dowcipów 

„Kwadratura Kola“, w. której przedstawiony 
jest pełen realizmu raj bolszewicki. Satyra ta 
w Teatrze naszym, zarówno jak i w war- 
szawskim osiągnęła rekord powodzenia. Ce- 
ny od 20 groszy. 

— „Pochwała kradzieży”. Jutro, w sobo- 
tę po raz ostatni komedja Signorini „Pochwa- 
la kradziežv“ 2 K. Wyrwicz-Wichrowskim, I. 
Jasińską, H. Sziętyńskim i Z. Opolskim w ro- 
lach głównych. Komedja ta, o niezmiernie 
wytwornym dowcipłe, nie jest odpowiednią 
dła szerszej publiczności. 

— Popołudniówka 'niedziełna. W niedzie- 
lę o g. 3-ej p. p. grani będą dla uczącej się 
młodzieży, wojska i najszerszej publiczności 
— „Ułani ks. Józefa”, pełna humoru i tężyzny 
krotochwila żołnierska. Ceny od 20 groszy. 

— Występy najznakomitszych humory- 

stów polskich w Teatfze Polskim. Artyści Oui Pro Ouo i „Perskiėgo“ Oka“ z Romual- 
dem Gierasińskim i Marjanem Rentgenem na 
czele, dadzą w Teatrze Polskim dwa wieczo- 
ry pod nazwą „Humor rządzi”. Będzie to nie 
lada okazja dla tej części publiczności, która 
tęskni do tego rodzaju wesołych produkcyj. 
Obadwaj wymienieni artyści słyną w War- szawie jako najznakomitsi humorzyści, któ- 
rzy stworzyli swoisty, im tylko właściwy 

styl gry. Zainteresowanie wielkie. Początek 
sobotntego wieczoru o g. ll-ej wiecz., nie- dzielnego zaś o g. 8 m. 30 wiecz. 

„ — Wieczór uczniowski Konserwatorjum. 
W sobotę, dn. 23 b. m. odbędzie się wieczór 
uczni i uczenie Konserwatorjum Muzycz. w 
Wilnie. Klas: fortepianu, śpiewu sol., zespo- 
łów i instrumentów dętych. Początek o g. 7 
wiecz. Karty wstępu w sekretarjacie KonSer-



watorjum (Dominikańska 5) od g. 4—7 w. 
— Reduta na Pohulance. „Przyjaciele. 

Dziś, po raz czwarty komedja Al. hr. Fredry 

RADJO. 
Piątek, dnia 22 marca 1929 r. 

p.t. „Przyjaciele', która cieszy się ogromnem 
powodzeniem, dzięki wybornej grze wyko- 11.56 — 12.10 Tr. z Warszawy, Sygnał 
nawców, zestrojonych reżysersko przez dyr. Czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
T. Trzcińskiego. kowie, oraz komunikat meteorologiczny: 

Początek o godz. 20-ej. 15.35 — 16.00: „Dobry łotr* V konteren- 
— Przedstawienia szkolne. Zamiast przed cja religijna dlą radjosłuchaczy, którzy nie 

stawień szkolnych ,„Judasza”, które miały się mogą lub nie chcą chodzić do kościoła. 
odbyć jutro i w sobotę, dana będzie po po- 16.00—16.20: Odczytanie programu dzien- 
łudniu tylko w sobotę, dnia 23-II1. komedja nego, repertuar teatralnokinowy i chwilka 
AL hr. Fredry p. t. „Przyjaciele'. litewska. 16.20 — 16.35: Kurs języka wło- 

Początek o godz. 16-ej. skiego.16. 35 17.00: Audycja , dla dzieci. 
Bilety wykupione na przedstawienia 17.00 — 17.25. Tr. z Warszawy. Odczyt 

„Judasza“ na dz. 22 i 23 b. m., mogą być dla maturzystów: „Mickiewicz*. 17.25 — 
wymienione na sobotnią popołudniówkę ko- 17.50. „O przyjaźni i o dzieciąch* feljeton. 
medji Al. hr. Fredry p. t. „Przyjaciele, 17.55 — 18.50. Tr. z W-wy. Koncert ork. 
względnie kasa zwróci pieniądze. mandolinistow. 18.50 — 19,10: Tr. z W-wy 

Bilety w cenie od 30 gr. sprzedaje biu- Muzyka z płyt gramofonowych. 19,10 — 

ro „Orbis“ — Mickiewicza Nr. 11. 19.35: Tr: z W-wy. Odczyt „Higjena: 'i 
— Reduta prowincji. Dziś, w Kamieniu medycyna* 19.35 _ 20.05: „Skrzynka fpo- 

Koszyrskim komedja Józefa Korzeniowskiego cztowa. 20.05 — 20.15: Odczytanie progra- 

p. t« „Wąsy i peruka”. Bi na dzień PAD KW I 
gnał czasu z Warszawy. 20.15 — 22.00. 

WYPADKI I KRADZIEŻE Transmisja z W-wy. Koncert symfoniczny. 
— Usiłował powiesić się. Z powodu Po transmisji komunikaty: P.A.T., poli- 

nieporozumień ze spólnikami usiłował po- Cyiny, sportowy i inne oraz „Spacer detek- 
wić 2 as Varai S torowy.po Europie. 
Andrzej Grinis (Raduńska ypadek w 

: у Radjo w Watykanie. czas zauważono i Grinisa z pętli zdjęto. 
Stan jego zdrowia obaw nie budzi. 3 й 

— Zasłabł z głodu. W lokalu Opie- Władze „watykańskie postanowiły 
ki-Społecznej Województwa zasłabł nagle wznieść własną stację . nadawczą. Marconi 
z wycieńczenia zamieszkujący stale w Woł- przedłożył już Papieżowi odpowiedni plan. 
kowysku Józef Miłoszewski. Może. e" BC p po MIRY, 

— Kradzież ze strychu. f atolickich radjosłuchaczy usłyszą prze 

domu Nr. 7 przy Zine aż radjo głos Papieża. Prasa katolicka zazna- 
jawnieni sprawcy skradli bieliznę wartości €Z2+ by katolicy jaknajpilniej zwracali uwa- 
400 złotych. gę na radjo, jako na jeden z najpotężniej- 

— Zatrzymanie przemytników. Na SZYch. środków , duchowego [porozumienia 
ulicy. Zwierzynieckiej policjant zatrzymał 7 Światem. 

onisława Andrzejewskiego i Stanisława 
Andrzejkowicza zam. w Mejszagole, u któ- 
rych podczas rewizji znaleziono 25 kig. 
tytoniu pochodzenia litewskiego. 

— Zatrucie denaturatem. Na ulicy 
Mickiewicza znaleziono na chodniku nie- 
przytomnego mężczyznę. Wezwany lekarz 

" stwierdził, że nieznajomy zatruł się dena- 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
21 marca 1929 r. 

Dewizy i waluty: 
turatem i odwiózł go w stanie ciężkim do —„ Tranz. Sprz. Kupno 
szpitala żydowskiego. Funty angielskie 43,24 43,35 43.13 

Belgja 123.84 124.17 123,53 

Z SĄDÓW. Londyn 482, 48407 48,18% 
Howy-York 8,90 8.92 8.88 PODPALACZ PRZED SĄDEM. Pó 34,84, 34.98, 34.72 

Każdy mieszkaniec wsi, zwłaszcza wsi Praga 26,40, 26.46, 26.34 

kresowej gdzie domy kryte są słomą, wie Szwajcaria 171,56 171.99 17113 
jakim strasznem nieszczęściem jest na wsl и 

pożar. W przeciągu godziny zamożni gospo- Stokholm 238,25. 288,85 23765 
darze stają się niemal żebrakami. Ogień za- Wiedeń 125,30 125.61 124,99 
rzucony przez nieostrożnego albo podłożony Kopenhaga 237,80 238,40 237,20 
przez zemstę przerzuca się na sąsiednie do- Holandja 357,20 358,10 356,60 
mostwa i wówczas wszelki ratunek jest już 90 8,92 88 
niemożliwy. Cała wieś ponosi straty kolosal- Dolary 8, + 8, 
ne nic więc dziwnego, że w wypadku podpa- Franki franc. 3487 — 34,96 34,75 
lenia złoczyńca, o ile nie zdołał ukryć się Włochy 46,71 46,83 46.59 
przed gniewem tłumu, otrz ymuje doražną ka- + re 

rę — nieraz kalectwo. Marka niem. 211.59,5 

Mieszkaniec wsi Korywice gm. Subot- Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,57, — 
nickiej ]. Marcinkiewicz mając urazę do są 
siada swego o miedzę, ale zamieszkałego we 
wsi Koziany A. Bliźniaka podłożył mu „czer- 
wonego koguta.  Spłonęły zabudowania 
wraz z plonami i żywym inwentarzem. 

Po dckonaniu tego czynu Marcinkiewicz 
zbiegł. Po tygodniu złapano go w lesie i o- 
sadzono w więzieniu. Sąd Okręgowy po roz- 
poznaniu sprawy wyniósł wyrok skazujący na 
4 lata więzienia, Sąd Apelacyjny, do którego 
odwołał się zasądzony złagodził karę do 
trzech lat i czterech miesięcy. 

ZNÓW WIELKI PROCES KOMUNISTYCZ. 

Ostatniemi czasy sądy wileńskie rozpo- 
znawały szereg dużych procesów komunisty 
cznych. Wszystkie one są wynikiem anty- 
państwowtej działalności „Hramady*, która 
stworzyła podatny grunt do tworzenia jacze- 
jek komunistycznych. Przygotowywano się 
w ten sposób do powstania proklamowanego 
przez działaczy hramadowskich, będących 
na usługach kominternu. 

Po zlikwidowaniu „Hramady* ilość ja- 
czejek wzrosła i policja miała niemało ktopo- 
iu z likwidacją ich. 

Wczoraj, Sąd Okręgowy, któremu prze- 
wodniczył p. prezes Bzowski, rozpoczął ro2- 
poznawać sprawę 26-ciu mieszkańców pow. 
Dziśnieńskiego oskarżonych o należenie do 
jaczejek K.P.Z.B. Sprawa prowadzona jest 
przy drzwiach otwartych. 

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy 
zbadał jedenastu świadków oskarżenia. Są 
to przeważnie osoby, które występowały w 
ostatnim procesie 28-miu mieszkańców tegoż 
powiatu. 
„Sprawa potrwa jeszcze kilka dni. Oskar- 
ża w niej prok. Szaniawski, broni kilkuna- 
stu adwokatów z prof. Petrusewiczem, Kuli- 
kowskim, Czernichowym i Dąbrowskim (z 
Warszawy) na czele. 

OFIARY. 
W dniu imienin Marszałka Józefa Piłsud- 

. skiego, na ochronę tegoż imienia, składają 35 
złotych Wanda Nosowiczówna i Maryla So- 
becka. 

Na schronisko dla nieuleczalnie chorych 
ku uczczeniu świetlanej pamięci Edwarda Mi- 
ssuny od dozgonnie wdzięcznej inieutulonej 
w żalu zł. 25. 

Ku uczczeniu dnia imienin p. Józefa Ra- 
kowskićgo, naczelnika Wydziału Samorządo- 
wego Wojew. Wil. urzędnicy tego Wydziału 
składają „na najbiedniejszych” 25 zł. 

W. WILIAMS. 

* TAJNY KURJER 
P Powieść historyczna. 
Tłomaczenie z angielskiego 

  

Hektor przypomniał sobie pełną 
trudu i niebezpieczeństw drogę, którą 
przebył. Nagle w oczach jego stanął 
straszny obraz: gdy w Paryżu, przed 
swym wyjazdem, znalazł się na placu 
wśród tłumu, nagle rozstąpiła się ciż- 
ba ludzka i ujrzał Robespierre z obwią- 
zaną okrwawioną chustą twarzą, bose- 
go z opadającemi pończochami. Oczy 
miał zamknięte, głowę w tył odrzuconą 
Obok niesiono na noszach Couthona, 
który rzucał się w ataku konwulsyjnych 
drgawek. Głowę miał również obwiąza- 
ną a twarz bladą i wykrzywioną prze- 

* rażeniem w szklanych oczach widniała 
rozpacz. Rzucał błagalne spojrzenia 
dokoła. A dalej, otoczony łańcuchem 
żandarmów, szedł piękny i elegancki, 
jak zwykle Saint-Juste, w piaskowym 
surducie. Jedynie nerwowy ruch pal- 
ców zdradzał w nim zdenerwowanie, 
poprawiał niemi koronkowy nieposzla- 
kowanej bieli, żabot... On to skazał 
wczoraj Lison na Śmierć! A oto stra- 
Szną procesja. przesunęła się przed 
oczyma Hektora. Wiedziono ich na 
śmierć. Ciężkie podwoje Conciergerie 
zamknęły się za nimi z hukiem, i że 
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OGLOSZENIE 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ARCHI- 
TEKTONICZNEGO. 

Zarząd Budowy Kolei Państwowych Her- 
by - Inowrocław i Bydgoszcz - Gdynia niniej 
szem podaje do wiadomości osób zaintere- 
sowanych, że konkurs na projekt typowego 
dworca na małych stacjach ogłoszony w sier 
pniu r. ub. został rozstrzygnięty w dniu 23 
lutego br. 

„ Specjalna Komisja wyznaczona przez Mi- 
nisterstwo , Komunikacji nagrodziła następu- 
jące prace: 

Nagroda I-sza godło „Proszę Wysiadać — 
autorzy por. T. Kosicki i arch. S. Nowak z 
Dęblina. 

Nagroda Il-ga godło + + + — autor 
arch. F. Markowski ze Lwowa. 

Nagroda Ill-cia godło „Czarny trójkąt'— 
aut. arch. T. Pisiewicz i A. Krzywobłocki ze 
Lwowa. 

Autorzy prąc nienagrodzonych winni zgo- 
dnie z p. 9 „warunków konkursu* odebrać 
w Zarządzie Budowy w terminie 2-miesięcz- 
nym od daty niniejszego ogłoszenia swoje 
prace, lub też zakomunikować Zarządowi 
Budowy adresy, pod któremi prace te ma- 
ja być im odesłane. Po upływie tego termi- 
nu prace nieodebrane przechodzą na włas- 
ność Zarządu Budowy. 

DYREKTOR ZARZĄDU 
(—) J. Nowkunski inż. 

złowieszczym zgrzytem, którego nie za- 
pomni nigdy ten, kto go słyszał! 

Obraz rozwiał się zwolna. 
zdaleka doleciał do Hektora głos: 

— Teraz pozwoli pan, że podam... 
O Boże, sir krzyknęła przerażona go- 
spodyni. — Pan płacze?! 

Młody Anglik wstał i wytarł ręką 
oczy. 

— To nicl.. Miałem ciężkie 
ście bardzo jestem zmęczony... 

Jednym tchem wypił szklankę wina. 
Anglja — drogi kochany kraj ro- 

dzinny! otworzyła mu swe ramiona mat 
czyne i rany zbolałego serca zabli- 
Źniały się powoli. Pod wpływem  bli- 
skich i kochanych pól i łąk otucha i 
spokój wstępowały w jego serce. 

Konie biegły raźno po równej, ubi- 
tej drodze: uciekały przydrożne drze- 
wa, gaje, samotne folwarki. Księżyć 
ukazał się na ciemnem niebie, powie- 
trze było orzeźwiające. Głęboko oddy- 
chał Hektor ożywczem powietrzem ro- 
dzinnych pól. Radosne uczucie ciszy i 
spokoju wstępowało w jego serce. 

Cisza nocna, łagodne mruganie da- 
lekich gwiazd, palących się na pogod- 
nem niebie, miarowy stuk kopyt koń- 
skich i rytmiczne kołysanie się powo- 
zu na resorach, uspokoiły zmęczonego 
podróżnego. › 

Rozparty wygodnie wśród poduszek 
zwrócił twarz ku gwiazdom i chciwie 

Jakby 

przej- 

st 

OGŁOSZENIE. 
Rada Giełdowa Wileńskiej Giełdy Pienię- 

żnej zawiadamia członków giełdy, że w dniu 
5 kwietnia r. b. o godz. 17 w lokalu Giełdy 
Pienieżneji odbedzie się zwyczajne walne ze- 

branie członków giełdy. 
Porządek obrad: 
1. Zagajenie, 
2. Odczytanie protokułu organizacyjnego 

zgromadzenia. 
3. Sprawozdanie Rady Giełdowej z czyn 

ności do dn. 31. - 12 1928 r. 
5. Zatwierdzenie bilansu oraz protokułu 

Komisji Rewizyjnej za rok 1928. 
6. Uchwalenie preliminarza na rok 1920. 
17. Wybory. Е 
8. Wolne wnioski. 
a) Wybór 3 cztonkow do Rady Gietdo- 

we 

: b) Wybór, 3 członków do Kom. Rewi- 
zyjnej. 

c) Wybór 3 członków do Komisji Dy- 
scyplinarnej oraz 3 zastępców. 

d) Wybór 7 członków do Kom. Rozjem- 
czej. 

da Wolne wnioski. $ 
Uwaga: W razie nieprzyb ycia odpo- 

wiedniej ilości członków — 2-gie zebranie od- 
będzie się tegoż samego dnia o godz. 18 w 
tymże lokalu. 

SPRZEDAZ DR EWNĄ 
W DYREKCJI ŁASÓW PAŃSTWO- 
WYCH W WILNIE UL. WIELKA Nr. 

66, telefon 12-53. 
1. Papierowka šwierkowa — 45.000 m.p. 

okorowana w wymiarach długości 1,10 - 2,20 
m. . 

2.р Dłużyce i kłody tartaczne świerkowe— 
1.000 m3 o wymiarach średnicy w górnym 
przekroju od 25 cm. wzwyż oraz długości 8 
m. i wzwyż, 10 proc. ogólnej wartości o wy- 
miarach długości 6,5 m. wzwyż. 

3. Bloki sosnowe Ca 1.000 m3 —1I ga- 
tunku w wymiarach średnicy w cienkim koń- 
cu od 30 cm. i wzwyż oraz długości odd 5 m 
i wzwyż dowiezione do st. kolejowej Parafja- 
nowo, Kurzeniec, Jaszuny, Stasiły, Gudogaj. 

4. Sosna użytkowa — 1.500 m3 — w dłu- 
życach i kłodach pierwszej klasy grubości — 
średnicy zrównanej ponad 40 cm. 

Sosnowe dłażyce oraz kloce — 3.800 m3 
— I, Il, i III kategorji grubości pierwszorzęd- 
nego gatunku. “ 

5. Szlipery redukcyjne — 4.000 szt. 
6. Osika zapałczana — 1.600 m3 — I ga- 

tunku o wymiarach średnicy w cienkim końcu 
od 25 cm. i wzwyż oraz wymiarach długoś- 
ci od 1,60 m. 

7. Olsza użytkowa — 2.900 m3 w dłuży- 
cach I gatunku nadająca się na wyrób forni- 
rów i matterjał tartaczny. В 

8. Olsza użytkowa — 1.000 m3 w dłu- 
życach II i III gatunku. 

9. Brzoza użytkowa — 600 m3 w dłuży- 
cach I gatunku, nadająca się na wyrób forni- 
rów. 

10. Brzcza użytkowa — 670 m3 w diu- 
życach II i III gatunku. 

11. Dąb użytkowy — 500 m3 kloce użyt- 
kowe (rundy) I i II gatunku. 

Szwele dębowe eksportowe — 4.570 sztuk 
Klepa Binderówka ca 600 lag podwójnych 
Klepka memelska — 20 kop redukcyjnych 
12. Jesion użytkowy 300 m3 w dłuży- 

L dyaiy "iwo m aw 
cach i klocach I i II gatunku. 

14. jawor użytkowy — 250 m3 w dłuży- 
cach i klocach I i II gatunku. 

15. Lipa użytkowa ca 600 m3 w dłuży- 
cach i klocach Ii II gatunku. Ч 

16. Opał w szczapach i okrąglakach róż- 
nych gatunków drzew — 75.000 m.p. -: 

Wyszczególnione materjały znajdują się 
na składach przy stacjach względnie '*torach 
kolejowych w obrębie Wiłeńskiej* Dyrekcji 
Lasów. 
Szczegółowych informacyj udzielą Wydział 

Handlowy Dyrekcji. 4 
Oferty na kupno pośzczególnych partyj 

drewna w zalakowanych kopertach z napisem 
„Kupno drzewa” z podaniem konkretnych cen 
składać w Kancelarji Dyrekcji. 

Tranzakcje będą dokonywane z wolnej 
ręki na podstawie cen rynkowych konkuren- 
cyjnych w miarę zgłaszania ofert. 

Warunki płatności: 25 proc. zaliczki przy 
zawarciu tranzakcji na resztę należności mo- 
że, być udzielony 3-miesięczny kredyt. 

Dyrekcja w Państwowych 
w Wilnie. 

uunnznznunozNnAARNZuUnNzEKU 

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

złotemi medalami 
Biura Fabryki Ch. Perlmuttera, 

Lwów, Słoneczna 20. 

Wszędzie do nabycia. 
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wciągał do płuc świeże nocne powie- 
trze, zapach pól rodzinnych. 

Po wszystkiem, co przeżył, po gło- 
dzie, nędzy 1 szaleństwie rządzącem w 
kraju, z którego powracał, rodzinne 
strony i dawne wspomnienia budziły w 
nim uczucia, których nie znał dawniej. 
Dopiero teraz zdawał sobie sprawę, jak 
głęboko i gorąco ukochał swą Ojczy- 
znę.. Z prawdziwą rozkoszą spoglądał 
na porządny, czysty gościniec, na drze- 
wa rosnące po jego stronach. Jakże mu 
miło było zatrzymywać się w gospo- 
dach, gdzie spotykali go uprzejmi go- 
spodarze, gdzie podawano mu dosko- 
nałe pożywienie na czystych obrusach. 
Z radością patrzał na wesołe i spokoj- 
ne tłumy podróżnych, dążących do. Lon 
dynu... ai ORA 

Wyobrażał sobie, jak radośnie i 

szczęśliwie byłoby jechać tą drogą z 

Lison. Wyobrażał sobie radość nieszczę 
snej dziewczyny, gdyby mogła się zna- 
leźć w kraju, gdzie panuje porządek i 
spokój. Gdyby wyszła nareszcie z bez- 
ładu i potwornego terroru, gwałtów i 
krwi! I ostry ból przeszywał serce He- 
ktora, gdy uświadamiał sobie, że ta ja- 
sna, osiemnastołetnia dziewczyna, zgi- 

nęła z ręki katów.... 

Przytulał w marzeniu jej wątłą po- 
stać, całował ze czcią jej złociste loki 
i łzy, których sam nie zauważył zale- 

оо 

  

НО Ritematograf 
Od dnia 20 do 24 marca 1929 r. włącznie będzie wyświetlanyź film: 

„Prado Szpady I Krol | 
  

  

  

Kulturalno-Oš viatowy 
SALA MIEJSKA + 

1 Ostrobramska 3. Aktów 10. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-8 
ы O m __| Wroli głównej: RYSZAFA Dix. Następny program: „Przygoda na lodowych A 

Aino-Teatr Tuz stynnego _ 088] 
Dziś! Atrakcyjny film światowej sławy! Noe miłosna skazańca РУ 

Potężny dramat miłosny pięknej arystokratki i oficera rywal. | 
(ista Elma i najpiękniejsza Karina Ball „Szalone napięcie. Pojedynek nerwów i siły. Tłumy, „ 

„ kobieta północy 1 e _ ludzi. Film ten z ogromnem powodzeniem demonstrowdl? 
w Warszawie w najwytworniejszem kinie „Filharmonja”. Najnowszy dziennik „Gaumont*. 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

S. MICHAELISA: 
W rolach głównych ulubieniec kobiet | „HELIOS“ 

Wilefiska 38, 

М 
  

DZISI AM ee OE opowieść miłosną z za kulis intryg dworów królewy 
według nieśmiertelnej powieści " е W rolach głównych mistrz Bygd 

HUGO (L'HOMME QUI RIT) Człowiek ŚMIEGNU ConkAD Erol tzgjąca 
RY PHILBIN znaną z obrazu „UPIOR w ORERZE* й 

GŁOSY PRASY: „Najpotężniejsza kreacja genialnego Conrada Veidta, który potrafił wiełe uczucia 1 
włożyć w postać Człowieka Śmiechu (London Times). Najmłodsza gwiazda ekranu MARY PHILBIN, jako 3; 
dziewczyna Dea, stworzyła kreację niepowszednią, porywającą czarem dziewiczości i siłą (N.Y. Daily Mi” 

Dvrekcja uprasza Sz Publiczność o przybycie na początki seansów o godz. 4. 6. 8, 10.20. 

KINO-TEATR 

66 

„РОБОМА 
Mickiewicza 22. 

   

" Dziśl Wspaniałego, pełnego olśniewających momentów filimul Wspaniała bajka „Z tysiąca i “Jė 
i jj** Dramat erotyczny wschodni w 12 w. aktach. W rolach głównych: CH 4 

nocy!* „Szejk Fazil Farreli bohater „Siódmego Nieba* i Anioła Ulicy* i Sdarajaka Greta No 

  

Kino „Pircadilly“ 

    

  

  

  

  

Е „Kulisy Hhafemow“. Fantastyczny przepych palacėw władców wschodnich! Jeden z naįpiekniejszych агат Ch 
WIELKA 42. orientalnych, którego akcja toczy Się wśród tajėmniczej przyrody Wschodu i w wytwornych sal], Te 

Paryża i Wenecji. ARA и ' 

T ss koo % 
“ Dziś! Wielkie arcydzieto filmowe! Wolna przerobka stynneį powiesci DOSTOJEWSKIEG и r 

a Wanda (czyli TRAGEDJA ROSJI) Potężny dramat w 12 akt. pulsujący wszystki z 
" '”'от 66 akcentami ludzkich namiętności. W rolach głównych: niesorównany „Myj . 

Wielka 30. 89 2 maski LON CHANEY, sławny rywal RUDOLFA VALENTINO — RICA*] szą 
zj CORTEZ i urocza BARBARA BEDFORD. | BB 

Šioje Dziś! Rekord pikanterji! 56 zachwyc. dramatejj 14- 
ga HAR, Rekord piękności i szyku! „Dama Z rekordem światowym Semi spOBŚ A 4 iai 

9 Światowid akt. z czarodziejsko piękną LEE SARRY. Kolosalne sceny zbiorowe. Przepiękne kobiety. Akcja rozgrywa * ob 
ul. Mickiewicza 9. | Berlinie, Paryżu, Wiedniu i Londynie. Miłość — sport — erotyzm. Wszechświatowy sukces. ‚ ВЫ da 

  

  

  

  

  

      
   
   
    

              

    

    

  

  

  

     
  

  

  

     

MEBRÓNELENEAZNECZEM DOKTOR 
Ki ‚ i | B.ZELDOWICZ 
m UIZ6WKĄ | KIZGWJ OWOCOWE B |<, venas 38 B sytilis, narządów 

jabłonie, grusze. śliwy, czereśnie, wiśnie, agrest, EB Modi ych M 
E porzeczki, maliny, oraz ozdobne, B -- 

& Zaaklimatyzowane, wychowąne na miejscu w szkółkach, EJ Kobieta-Lekarz | sk 

E NOWY WIELKI PEC polecają в Ё.}Е'Ё%‘!}[}Зі 2 M 
na sezon wiosenny SZKÓŁKI MAZELEW- IECE, WENE- Czopki he- gnoje (z kogutkiė ' 

Bl SKIE przy KOLONJI WILEŃSKIEJ UB] RYGZNE, NARZY- | Ą moroidalae „WATCÓJ usuwają 25) mi 
"m WILNO ŽAWALNA 62 @ | Ga 12-21 04 4-0, krwawienie, swędzenie, piecze) jak 

į —2, „Mi i 4 zmniejszają guzy aki) e. EB ’ : z NWZA ZY, Sprzedają apteki i skłądy apteci Rz 
Cen rzyst n e. OD A ay - SA 

m и s k $ W. Zdr. Nr. 152. dg) c 

ŚIRACZSEZESEZNMEKEEGM sama DO" ROWY  Poszukiję| m 
EIBIGE EB w Srodmiešcii Z Н 5 

h ogrodem sprzedamy ałużącejić A Pr 

OGŁOSZENIA GEM [i anais ata e 
. ! '-'- SPA 70 Mickiewicza 121 

sezonowe i przedświąteczne w „Słowie* i innych gazetach Lekarz-Dentysta P. a 4 # 1 le B tę 
‚ "ZAMIESZCZA FACHOWO MARYA — н o 

Wileńska Agencja Reklamowa |] Grzosy jeny esej Z Ooświesczioi:-* YJ ч A Choroby jamy ustnej. 48 Doświaaczalną w й” idz 
JANA  DYSZKIEWICZA. - Plombowanie i usuwa Bieniakoniach  (Tyg. “i 

Wielka 14, telef. 12 — 34 nie zębów bez bólu. Rola. NN 11-12 z r. b.) mmm "24 
SEM elka 14, telef. p. Eorceanowe i złote ow 49 aa Ч ИЫ Sp 

BEWCZGNE Z AEZZTZEWRESTA ооп Sztuczne zx: @0 $ оаа r i A Wojskowym, u- ж й „dej suni, m k 
rzędnikom i uczącym i . kujemy nto 

REESE S się zniżka. _ Ofiarna 4 Ss ie, Ra oproć ma 

= Е ® a ъ й rzyjmuje: + Findling, й w: he 

t Wody mineralneg="""" "SU... nk w 
ы Wydz. Zdr. Nr. 37 wycięzca | Mickiewicza WY gr 

Karlsbad, Vichy, Franc Joseph i inne poleca: tel. 9-05. _ 0 

й wiosennego czerpania 1929 roku. B sma sra) WI AE = A SŁ 
я czy Syndykat Rol- OKUJE y 

й NĄDESZŁY!!! — си-1 Į EB AMUSZERKI 8 Biczy Wilno, ul. Za- bai na odj оь 
‚ walna 9. tel. 323. | centowanie doby 8 

B U, Prużan Egz. od 1890 r. Uumun anna VEll El nie u os0b “| Stą 

AB Mickiewicza 15, vis-a-vis Hot. Georges. Tel. 482. © sa 54 lidoyci p щ 

TTT LL LL ВЕЭ . Mickiewicza J lan : -Mnmkadnałowia Kupię LYS) ® 
EMSSEUCEEZENSKEM BWAWAWE a o alba łóżeczko sias A „p 

i = używane, w dobrym й 
: : ы B LEKARZE Bea, piegi, wągry, stanie, oferty do adm. SEB „4 ; 

5 UNNNNKRUZNENNNNNNANUNNNA M | | B łupież, brodawki, ku-. „Słowa* pod „P.R.W.* ю° Na 
: : WAWAWAŃ Sypie wł VV zGU o y 
s = KAA Mickiewicza = J 3 aa“ | Dr 

и m : śe ł LICZNY  mają- 5 m 
u " DOKTOR 5 teczek przy sa- gubioną KSyfj | ) 
" s L. GINSBERG mej stacji kolejo- wojskowdr y, I UV 
R m choroby weneryczne AWWAWAW wej, obszaru Oko- przez P+ "Po 
B m syfilis i skórne. Wil- ło 27 ha z zabu- |Lida, rocznik 
a m no, ul. Wileńska 3, te- KUPNO | SPRZEDAŻ dowaniami sprze- ną imię Ni 
m m lefon '567. Przyjmuje ‘ damy niedrogo |Rekiecia, Zam „| 
a u od 8 do 1iod4do8. W AWAWAW D HK. „Zacheta“ |Iyje koło Lióg 4, 
m sa . EE , Mickiewicza 1, |Nowogródzka / 

: Dbajcie o swoje zdrowie! : entralna Mleczarnia _tel: 9-05 ее 
" е Ziemiańska w Wil- K : Vi SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOLA“ ž оВЕ Е gubioną 

z marką „Kogut“ są stosowane przy & DOKTOR 4 др zat: macię, | no 
s chorobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, awryłkiewiczowa Piko o at io ADEO 3 ORA FA TAKA przez Gimfóij d 

: OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO- i etaż takei POSADY Bi. "Kr. УЙ ® 
i WYCH, „SZWAJCARSKIE GORZKIE ž przyjmuje од 11—122.000 metr. Kuadr. gAuzusta w WiIBiJĄ Cz 
: ZIOŁA” są naturalnym łagodnym ® j od 5—6. Choroby(50x40 metrów) przy usanuzzawnunaaa imię ucznia kjx 
z środkiem E Da uła- z skórne, leczenie wło- ulicy skanalizowanej. Iwanowskiego 4 
z twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 3 sów, operacje kosme- Oferty kierować do Р kui Nr 51. z data. sd nii WIENIA i działającym przeciwko 2 tyczne i kosmetyka Zarządu: « -Gentralnej OSZUKUJĘ mości do dnia | wi 

OTYŁOŚCI. LLSS—0 z lekarska. Wilno, Wi- Mleczarni  Ziemiań- posady _ gospodyni, pnia 1929 7» | м 
Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7. z leńska 33 m. 1. skiej, czasowe  ul.mam poważne refe- wążnia SiĘ- 8 

й 2 W.Z.P. 77. Wileńska 30—15. _ rencje. Nowa Wilejka, | ni 
NANARENZNONANENNNNNZRNAM cęl1—0 ul. Podgórna 12 - 4. A s 

= „ogó Pi 
wały mu wynędzniałą twarz, opałoną — krzyknął gwałtownie do woźnicy, twarz gościa. Wyciągnął P Pl 
wiatrem morskim. który zatrzymał konie na chwilę. Oparł dłoń i dotknął łachmanów, 14“ 8 te 

Szybko zmieniając konie w zajaz- się na poduszki i zamknął oczy. chcąc przekonać, że do pokoju W na 
dach przydrożnych, śpieszył Hektor ku Chociaż nie: było jeszcze siódmej, istotnie żywy człowiek, a nie du" | Ni 

swemu domowi. Słońce różowemi bla- master Gray był już na nogach i pił cielesny. „t ! 
skami zalewała Londyn, gdy powóz ranną czekoladę, w swem skromnem L Terror skończony! — © mi 
podróżnika wjechał na jego przedmie- 
ście. Na wstępie spotkał wojsko, ma- 
szerujące z głośnem bębnieniem. Fala 
burzliwych wspomnień ogarnęła He- 
ktora, lecz mimo to wpatrywał się ze 
wzruszeniem w czerwone mundury 
gwardji. 

Tak, była to gwardja! Za wysokim 
doboszem szły miarowo szeregi w czer- 
wonych mundurach z wyszytemi na rę- 
kawach szafirowemi literami. Boże! 
Wszakże to był jego własny, 3ci pułk! 
A na przedzie szedł wysoki oficer z nie- 
wzruszoną twarzą, z dużemi, jasnemi 
wąsami — był to Montgomerry. A obok 
Mac-Donald i młody Corfax i stary 
Sierżant Bihin i kapral Fayndler — 
Wszystko znajome twarze, bliskie, a je- 
dnak tak dalekie teraz! Miarowo, spo- 
kojnie, szły szeregi w pięknych mundu- 
rach, w białych getrach; z błyszczące- 
mi guzikami miedzianemi, w których 
świeciły promienie porannego słońca.. 

Przed kilku tygodniami Hektor ma- 
szerował z nimi razem, w takim samym 
mundurze. w białych jak śnieg getrach! 
A teraz przepaść leżała między nimi, 
przepaść, pełna krwi i łez. — „Ruszaj! 

mieszkaniu. Był jeszczę bez peruki i 
Hektor w pierwszej chwili nie mógł go 
poznać. Krótko ostrzyżona okrągła, si- 
wa główka, podobna była do małej 
głowy kapuścianej. 

Niezgrabna pokojówka otworzyła 
drzwi Hektorowi i na pytanie jego od- 
powiedziała tylko kiwnięciem głowy, 
wskazując mu drzwi do stołowego po- 
koju. Sama zaś wbiegła na schody, 
śpiesząc widocznie do przerwanej pra- 

cy. : 
Hektor zjawił się niespodzianie 

przed panem domu i teraz dopiero zro- 
zumiał, że ten zimny i niewzruszony, na 
pozór starzec, podlega rozmaitym uczu 
ciom, podobnie jak inni śmiertelnicy. 
Gdy drzwi otworzyły się nagle i stanę- 
ła na progu wynędzniała postąć, Gray 
ze zdumienia upuścił łyżeczkę i z o- 
krzykiem zdumienia i radości zerwał się 
przewracając krzesło. 

„— Master Foteringay! Na Boga! — 
krzyknął wytrzeszczając oczy, jakby 
nie wierzył pierwszemu spojrzeniu. Na 
Boga, wyglądasz tak, jakbyś wrócił z 
tamtego świata! 

„Małe, bystre jego oczy wpiły się w 

    

  

   

drewnianym głosem Hektor. —* 
spierre, Couthon i SainteJuste, sob 
swymi przyjaciółmi zostali Zgł 
wani przed trzema dniami, w tel" Q 

   

  

właśnie, gdy opuszczałem Pa 
«działem ak prowadzonych prze? ą 
darmów na kaźń!... < 4 

Master Gray zbladł. Wypuść | ę 
Hektora i zadzwonił gwałtownić „gf b 

— Maurycy, Maurycy! — K“ | "a 
— gdzie on się podział, przeklęj U 

We drzwiach ukazało 516 20° 0 
oblicze służącego. et ża 

— Aha, jesteś! Prędko p | ŽD 
surdut! Każ natychmiast zajeżc”+ | jų 
dziemy na wieś! ; не й | 

Nie zwracając uwagi Na Ё gd | 
śpiesznie zdjął szlafrok i rzuć! „A te 
rękę służącego. tąścił gł kc 

‚ — Pitt jest na wsi, — WJ! „i 
gle. — Cierpi znów na podagi mA р 
my natychmiast opowiedzi rafi Ч 
wszystko. Tyrani zostali pok 0d e" 
drogi, mój drogi. Cóż to za W о 
domość! | lę 

(Dokończenie nastąpi)* A nė 

L 8 
  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
TTT    

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie ZŁ > z 

w Kwaszelna ©


