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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk | NIEŚWIEŻ xf Paa Jaźwińskiego: 

NOWOGRO — kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIECIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolrrej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia 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*. 

BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch* 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“ 

ЭОЫА — ul. Suwalska 13, 5. Matecki. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

     
Redakcja i      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. 

  

- PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 

 Brzesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Kento czekowe P.K.O. Redakcja rękopisów niezamówicnych nie zwraca. Administracja 

Nr. 80258. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego Nr. 20 gr. 

Opiata pocztowa uiszczona ryczalieza, 

| nie uwzgiędnia zastrzeżeń wo do rozmieszezania ogłoszeń, 

NRONIKI SEJHOOE. 

REKOSZET. 

Wniosek o pociągnięcie min. Cze- 

cza do odpowiedzialności przed 

Tybunałem Stanu otrzymał 240 gło- 
SÓw. Znawcy stosunków parlamentar“ 
Nych, zwłaszcza ci, którzy przeszli 

' Szkołę austrjackiego parlamentu, wzru- 

SZają ramionami z politowu. "A 
BB. Cóż było łatwiejszego—powiada- 
Ią=jak oderwać od tych 240 głosów 
Jakieś dwa tuziny głosujących, drogą 
obietnic drugorzędnych, a wniosek od- 
dania pod sąd, wymagający, jak wia: 

| MO, wiekszości 35 nie otrzymałby 

 Wymaganej ilości głosów. Ze strony 
'ugiej pan marszałek Szymański w 

SWOim wywiadzie tłumaczył, że budżet 

erstwa Spraw Wojskowych tylko 

. dlatego otrzymał pewne porażki w 

€nację, że przewodniczący Senator- 
| skiej grupy BB., p. Walery. Roman, 

NIE chcjął poprostu gadać z senatora- 
MI żydami, że ci senatorzy żydzi, za 
Jakąś małą koncesyjkę gotowi byli za 
Rządem w tej sprawie głosować. 

Szystko to jest prawda. Ale tout 

_ *Omprendre, tout pardonner. ,.Trzeba 

žrozumieč linję pułkownika Sławka. 
ezes BB, od początku działalności 

Przez siebie zorganizowanego Klubu 
Wiedział sobie: żadnych konszach- 

W, żadnych irymarczeń, żadnych 

: alnych konwentyklów z innemi partja- 
| sią, dziemy drogą uczciwą i jasną, 

„„€my drogą patrjotyczną, nie bę- 
spra 9 się z nikim układali w żadnej 

Awie. To Sikorski i Grabski de- 

Oalizowali Sejm systemem koncesyj, 

czy SSyjek, targów i kubanów polity- 
szo To, co w Wiedniu nazwanoby 

Iko aktywizmem _ parlamentarnym, 
&а Parlamentarną, to dla puškownika 

„Vaka jest nie do przyjęcia. 
5 Raz jeszcze powiedzmy, że Osobi- 
W Uczciwość jest główną cechą po- 

"HCI pułkownika Sławka. 
а Ale qie uprawiając aktywizmu par- 

mentarnego, politycy tego typu, CO 
Pułkownik Sławek, t. zw. powszechnie 
»Pulkownicy“, jak się zdaje byli zwo- 

 ,fhikami aktywizmu anty-sejmowego 

VII zwolennikami poskramiania Sejmu 
€z akty siły tego rodzaju, jak za- 

"ykanie sesyj, jak lekceważenie par- 
: vi Sejmowych. Te akty siły są w 
i e możliwe, gdyż naród rozczaro- 

ANY jest do partji politycznej, a ko- 
"a Marszałka, nimb imienia. którego 

Przyświeca czynom BB. 
wie ależy skonstatować, że w spra- 
„„ Min, Czechowicza nie zastosowa- 

ani Ani aktywizmu parlamentarnego, 
„. Aktywizmu anty-sejmowego i min. 
Zechowicz oddany został pod sąd. 

Ptymiści twierdzą, że nic w tem 

sz złego. Trybunał Stanu Oczy: 
"e min, Czechowicza uniewinni, a 

n V Partje, które stawiały oskarże- 
zaj daly kompromitować Rząd, 
papi bardziej będą przed opinią 

žną skompromitowane. Niewąt- 

e bardzo dużo prawdy jest w 

nai S akonaniu. Oczywiście "Trybu- 
е Anu uniewinni min. Czechowicza. 

ulegą to żadnej wątpliwości. Prze- 
ja Wienie tak znakomitego prawnika, 
03 Prof. Wróblewski, wykazało, że 

+ arżenie min. Czechowicza nie ma 

staw jurydycznych, ale kto czyta 

w" artykuły, pamięta, że nie jesteś- 
gn, demokratami, nie  przypisujemy 

| publicznej decydującego zna- 

b Mia, zwłaszcza w takim kraju jak 

Ч Ska, to jest w kraju o niskiej kul- 
Ze mas ludowych. Jeśli już jednak 

Т іаг: Opinję publiczną chodzi, to uwa- 
ё Pali, že dalsza kompromitacja partyj 

już Cznych potrzebną nie jest, bo 
Sk 2 maja 1926 roku partje te są 

leczą Promitowane w sposób  dosta- 
k e Atmosiera jest nasycona tą 

partyj politycznych. 

    

   

      

    

     

    

    
    
   

    

    
    

   
   
     

    

     

  

     

    

    

     

  

    

   

    
     
   

  

       

    
     

   

    

     
    

   
   
   

   

niem, 

Dago mitacją EO tež dopuszczenie do oddania 

Sąd min. Czechowicza, aby to 

AE dało _ kompromitację 

lowę Ycieli, nie wydaje się nam ce- 

jest = Ważamy, że cała ta Sprawa 
wy E alta ma drodze do napra- 

Qju w Polsce, Mamy żal do 

  

  

ECHA.STOLICY -5 ZAKORDONÓW Przed zamknięciem sesji sejmowej 
й 

Riedy zbierzz się Tryhunal 
Sfanu. 

Przewodniczący Trybunału Stanu, 
I-szy prezes Sądu Najwyższego Leon 
Supiński udzielił przedstawicielowi je- 
dnej z agencyj dziennikarskich nastę- 
pującego wywiadu o mającym odbyć 
się po raz pierwszy procesie przed 
Trybunałem Stanu w sprawie b. min. 
Gabryela Czechowicza. „Proces przed 
Trybunałem stanu o pociągnięcie do 
odpowiedzialności min. Czechowicza 
będzie się mógł odbyć najwcześniej 
w początkach m. maja, wobec konie- 
czności upłynięcia proceduralnie prze- 
widzianych terminów: doręczenia aktu 
oskarżenia, wezwania Świadków i t.d. 
Ze względu na to, że obrady Trybu- 
nału Stanu są publiczne, szukamy od- 
powiedniej sali —najpewniej rozprawy 
odbędą się w Sądzie Najwyższym. 
Formalne postępowanie wszczęte zo- 
stanie po doręczeniu Trybunałowi 
Stanu odpisu uchwał Sejmu w spra- 
wie min. Czechowicza. W przyszłym 
tygodniu . po dokooptowaniu przez 
Senat wakujących członków Trybunał 
Stanu zwoła pierwsze posiedzenie, na 
którem odebrana będzie od członków 
Trybunału przysięga sędziowska i z 
tą chwilą Trybunał rozpocznie formal- 
ne urzędowanie 

Przedłużenie ferminu sfabilizacji 
urzędników. 

WARSZĄWA, 22. III. PAT. Przed po- 
rządkiem dziennym dzisiejszego posiedze- 
nia sejmowej komisji _ administracyjnej 
przedstawiciel Prezydjum Rady Ministrów 
prosił o postawienie projektu rządowego, 
zmieniającego ustawę o państwowej służ- 
bie cywilnej, na pierwszy punkt porządku 
dziennego. Projekt rządowy przedłużą moc 
obowiązującą art. 116. W rezultacie dy- 
skusji, która się nad tą sprawą rozwinęła, 
komisja uchwaliła przedłużyć termin stabi- 
lizacji urzędników i funkcjonarjuszy pań- 
stwowych tylko o 3 miesiące. W dalszym 
ciągu „posiedzenia komisja uchwaliła w 
drugiem czytaniu wniosek zxposła Putka i 
tow. w sprawie zmiany galicyjskiej ustawy 
o konkurencji kościelnej. 3 

Przy następnym punkcie porządku 
dziennego — sprawozdanie podkomisji ad- 
ministracyjnej w sprawie ustaw samorzą- 
dowych, referent pos. Putek zaproponował, 

aby komisja w drugiem i trzeciem czyta- 
niu w trybie uproszczonym uchwaliła 
sprawozdanie podkomisji przedłożyć peł- 

nemu Sejmowi, jako sprawozdanie własne. 
Przeciwko temu wystąpił pos. Polakiewicz 
i pos. Dzierżawski. Po przemówieniu kilku 
mówców postanowiono „Sprawę odroczyć 
do następnego posiedzenia. [Następnie, wo- 
bec sprzeciwu pos. Pragiera, trzecie czy- 
tanie projektu ustawy w sprawie zmiany 
niektórych postanowień ustawy o państwo - 
wej służbie cywilnej, odroczono do na- 
stępnego posiedzenia. 

Zmiany w armii. 

W związku z doniesieniami o bliskich 
przesunięciach na stanowiskach general- 
skich, krąży w kołach wojskowych wiado- 

mość, że pierwszy wiceminister spraw woj- 

skowych, gen. Daniel Konarzewski, przejść 
ma w najbliższym czasie na emeryture. 
Wśród kilku kandydatów na to stanowisko 

wymieniany jest obecny prezes Najwyższe- 

go Sądu Wojskowego, dr. Krzemiński. 
Dotychczasowy szef biura personalne- 

go M. S. Wojsk. gen. Karasiewicz-Toka- 
rzewski, opuszcza to stanowisko i otej- 
muje dowództwo dywizji w Kaliszu. 

Obecny zastępca szefa Administracji 
Armii, gen. Brygady Zarzycki, zostanie 
przeniesiony na stanowisko dowódcy Э-К 

w Brzešciu nad Bugiem. Gen. Trojanowski 
dowódca O. K. Brześć ma być przeniesiony 
na stanowisko dowódcy Korpusu Ochrony 
Pogranicza po zwolnieniu gen. Minkiewi- 
cza, obecnego dowódcy K. O.P., który 

odchodzi do Generalnego Inspektoratu 
Armii. : : 

Wreszcie obiega koła wojskowe wia- 

domość, że obecny Szef Gabinetu General- 
nego Inspektora Sił Zbrojnych, płk. Pry- 

stor, przejdzie w najbliższym czasie w t.zw. 

stan nieczynny. 

Wielka aiera antysemicka haptystów 
SENSACYJNE REWELACJE Z MIŃ- 
SKA. — Z FILADELFJI DO BIAŁO- 

RUSI. 
'Urzędowe źródła sowieckie w Miń- 

sku podają sensacyjne rewelacje o wy 

kryciu wielkiej afery antysowieckiej zor 

ganizowanej przez sektę religijną bap- 
tystów. Według tych wiadomości w r. 

1920 odbyła się w instytucie baptystów 

w Filadelfji, w Ameryce konferencja, na 

której zapadła uchwała organizacji an- 

tybolszewickiej propagandy religijnej 

baptystów. W tym celu wydelegowano 

z Ameryki do Białorusi Sowieckiej 25 
członków sekty wybierając najbardziej 

wybitnych z pośród ogółu. Tych dwu- 

dziestu pięciu organizatorów przybyło 

do Londynu, gdzie poczęli starania w 

tamtejszym konsulacie sowieckim 0 0- 

trzymanie wiz wjazdowych do ZSSR. 

Wszelako poselstwo sowieckie odmówi 

ło im. W dalszym ciągu źródła sowiec- 

kie podają, że wysłannikami zaopieko- 

wał się angielski wywiad, oraz angiel- 

skie ministerstwo spraw zagranicznych 

Wszyscy baptyści zaopatrzeni zostali 

w paszporty zagraniczne angielskie, za 

pośrednictwem których udało się im do 

trzeć przez Niemcy i Polskę do granic 

Białorusi Sowieckiej. Po przekroczeniu 

granic Białorusi Sowieckiej nielegalnie 

baptyści w ciągu kilku lat organizują 

wielki spisek, prowadząc jednocześnie 

energiczny wywiad na rzecz amerykań- 

skiego i angielskiego sztabów general- 

nych, za ce otrzymywali duże pienią- 

dze i poparcie tych rządów. Wysłani z 

Ameryki baptyści byli przeważnie naro- 

dowości rosyjskiej lub też białoruskiej 

i ukraińskiej. Po kilku latach tworzą oni 

kilkaset gmin, domów ludowych, czy- 
telni, prowincjonalnych organizacyj, po 
siadają własną giełdę pracy w Mińsku. 

Akcja baptystów świetnie była masko- 

waną, ponieważ do swej roboty wcią- 

gnęli oni cały szereg najwybitniejszych 

urzędników sowieckich. Modlitwy odby 

wały się w prywatnych domach. Pro 

wadzili oni agitację antysowiecką w ró- 

żny sposób: naprzykład każdy z człon- 

ków sekty musiał przysięgnąć że nigdy 

nie będzie służył w armji czerwonej i 

zawsze będzie walczył z ustrojem so- 
wieckim. Na czele organizacji na Bia- 
łorusi stał niejaki Jurżyc, członek partji 
baptystów jeszcze z roku 1913, który 

następnie wyemigrował do Ameryki. 

Pozatem głównemi sprężynami całej 

akcji byli: Polakow, Aksiuczyc, Drozd 

i inni. Organizacja posiadała kilka tysię 

cy członków zarówno pośród robotni- 
ków jak też chłopów. Jak się dowiada- 

jemy działała głównie na terenie Biało- 

rusi Sowieckiej, jako na gruncie naj- 

ba*dziej podatnem dla religijnej propa- 

gandy. W związku z wykryciem afery 

aresztowano setki osób. Dokładna ilość 
aresztowanych trzymana jest w tajem- 

nicy. 
i 

Sprawa polskiego oficera w litewskim 
gąltie wnjemym. 

Z Kowna donoszą: Wczoraj sąd 
wojenny w Kownie przystąpił do roz- 

© poznawania sprawy polskiego oficera 

Pos. Niedziałkowski refereniem 
lewicowego projektu zmiany Kon- 

sftyfucji. 

WARSZAWA, 22 III. PAT. Sejmowa ko- 
mjsja konstytucyjna przydzieliła na dzisiej- 
szem posiedzeniu referat wniosku lewicy 
w sprawie zmian konstytucji posłowi Nie- 

działkowskiemu. Sprawę wniosku P.P.S. i 

Wyzwolenia o wolności związków  religij- 

nych odroczono do czasu przedłożenia 

projektu przez rząd, przyczem wyznaczono 

termin prekluzyjny 6 miesięcy na złożenie 

projektu. Po dyskusji szczegółowej przy” 

jęto wnioski posłów Langera, Liebermana 

i Hartglassa, z poprawkami rządu zaakce- 

ptowanemi przez referenta pos. Lieberma- 

na, w sprawie ustawy © uchyleniu  ograni- 

czeń wyznaniowych. Wobec sprzeciwu Klu- 

bu Narodowego drugie czytanie tej spra- 

wy odroczono. 

 SDARTOWERZEPETO ZOZ AEJEOZ 

p. Premiera Bartla, na którego spada 
odpowiedzialność za politykę Rządu 

wobec Sejmu, że nie potrafił przeciw 

stawić się w jakiś sposób. w tel 

sprawie demagogii sejmowej. Cat. 

Szeligowskiego, oskarżonego o to, że 
pochodząc z Litwy, służył w polskiem 
wojsku. 

Runda amtypolsta na przedstawieniu. 
molskiem w Kownie. 

_Z Kowna donoszą: Jak należało 
przypuszczać, zerwanie afiszów, oznaj- 
miających o przedstaw ieniu polskiem 
w Domu Ludowym, nie bylo samo- 
rzutnym aktem „nieznanych spraw- 
ców", lecz częścią planowej akcji, ma- 
jącej na celu zerwanie samego przed- 
Stawienia. jakoż istotnie we czwartek, 
około godz. 10 i pół, usłyszano na 
sali podczas przedstawienia brzęk szyb 
za kulisami. jednocześnie zamachow* 
cy usiłowali przeciąć druty elektrycz- 
ne, omyłkowo jednak przecięli druty 
w sąsiednim hotelu, który pogrążył 
się w ciemności. Szczęśliwym więc tra: 
iem zamachowcom nie udało się wy- 
wołać paniki na sali, przedstawienie 
trwało dalej. Przybycie policji poło- 
żyło kres burdzie. 

WARSZAWA. 22.3. (Tel. wł. „Słowa'). Jutro, w sobotę po- 

siedzenia Sejmu nie będzie. W poniedziałek ma się odbyć ostat- 
nie posiedzenie Sejmu, a następnie sesja sejmowa ma być zam- 
knięta. W kołach dziennikarskich notują dwie wersje: pierwsza 
głosi, że sesja zamknięta będzie do jesieni, druga, że zaa 

w tylko do 15 kwietnia. Opozycja zapowiada, że w razie, 
gdyby Sejm miał być zamknięty „aż do jesieni, skorzysta z art. 
25 konstytucji, który przewiduje, że Prezydent powinien zwołać 
sesję nadzwyczajną na żądanie 1/3 ilości ;posłów i że prosić bę- 
dzie Prezydenta o zwołanie tej sesji wcześniej. 

Sąti marszałkowski w sprawie pos. Woźnickiego 
WARSZAWA. 22.3 (Tel. wł. „Słowa”). W sprawie posła Wožnickie- 

go, oskarżonego przez posła Jędrzejewicza o roztrwonienie pieniędzy ko- 
operatywy „Przysziošė“ w Lubrańcu, w Kutnowskiem, ukonstytuował się 
sąd marszałkowski. Marszałek Daszyński powołał na superarbitra b. mar- 
szałka Rataja, arbitrem ze strony posła Jędrzejewicza jest poseł Podoski 
(BB), arbitrem ze strony przeciwnej poseł Ziemięcki (PPS). Wice-marsza- 
łek Woźnicki przejął się oskarżeniem tak dalece, że zaniemógł na serce. 
Stan jego choroby nie biłdzi obaw. 

0 śmierci sen. Miklaszewskiego 
WARSZAWA, 22.III. (tel. wł. „Słowa”*). W sprawie Śmierci sen. Mik- 

laszewskiego ogłoszono komunikat twierdzący, że umarł on na anewryzrz 

serca, jednak utrzymują się pogłoski, mające wszelką cechę prawdopodo- 

bieństwa, że sen. Miklaszewski popełnił samobójstwo, mianowicie otruł się 

weronalem. Prokurator odstąpił od żądania sekcji zwłok ze względu, iż 

niema żadnego powodu do podejrzenia, żeby Śmierć sen. Miklaszewskie- 

go nastąpiła na skutek samobójstwa. Swego czasu sen. Miklaszewski figuro- 

wał w słynnej sprawie Dojlid. Obecnie w Senacie reprezentował  Stron- 

nictwo Chłopskie. 

(t BSK ZEW OR PERRY RKT BRIKETAI 

"Po zgonie marszałka Focha 
Tłumy publiczności składają hołd zmarłemu Fochowi 

PARYŻ. 22.3. (PAT). Defilada tłumów publiczności, składających osta- 
tni hołd marszałkowi Fochowi, trwała bez przerwy w ciągu całego popołud- 
nia. W pokoju, gdzie spoczywa marszałek, znajduje się jeden tylko wieniec 

kwiatów z wielką wstęgą o barwach polskich, przysłany przez ambasadora 
Chłapowskiego. Wczoraj wieczorem we wszystkich paryskich kinematogra- 
fach wyświetlano filmy, przedstawiające główniejsze etapy karjery wojskowej 
zmarłego. Wyświetlana na ekranie scena wręczenia marszałkowi Fochowi Vir 
tuti Militari przez Marszałka Piłsudskiego w czasie wizyty tego ostatniego w 
Paryżu w roku 1921 wywołała gorącą manifestację na rzecz Polski. . 

Wzniosły gest króla Belgów. 

PARYŻ. 22.3. (PAT). Dzienniki podkreślają wzniosły gest króla Bel- 
gów, który przybył złożyć ostatnie pożegnanie wielkiemu wodzowi. Prasa za- 
mieszcza nadal ustępy artykułów z dzienników zagranicznych, omawiających 
cnoty wojskowe i obywatelskie marszałka, stwierdzając, że francuska sława 
marszałka Focha jest sławą wszechświatową w związku z jego rolą wodza 
10 milj. walczących i z jego osobistemi zaletami. Dzienniki uważają, że ten 
wielki wódz był głęboko przekonany, że zwycięstwo to miała posłużyć dla u- 
niknięcia powrotu wojen. Niektóre pisma szkicują portrety marszałka Focha, 
jako człowieka dostępnego, skłonnego trochę do drwin, lecz pełnego dobroci 
i ludzkości, 'a nadewszystko okazującego cechy rzeczywistego Frańcuza. Mar- 
szałek Foch był niemal równie popularny w Londynie, Brukseli, Nowym Jor- 
ku, Warszawie, Bukareszcie i Pradze — wszystkie serca przywiązały się 
do niego. 

Depesze kondolencyjne Prezydenta Mościckiego i min. 
Zaleskiego. 

WARSZAWA. 22.3. (PAT). Z okazji śmierci marszałka Foscha Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki przesłał na ręce Piezydenta Republiki Francuskiej Ga- 
stona Doume rgue'a depeszę treści następującej: + 

„Do Jego Ekscelencji Pana Gastona Douergue, Prezydenta Republiki 
Paryż. 

Ż najgłęószem wzruszeniem pośpieszam zapewnić Waszą Ekscelencję o bardzo szcze 
rym udziale, jaki wraz z: całą Polską biorę w bolesnej żałobie, jaka dotknęła Francję 
przez śmierć jednego z jej największych synów Ferdynanda Focha, Marszałka Francji i 
Polski. Sława i zasługi znakomitego zmarłego wypróbowanego przyjaciela naszego na- 
rodu, pozostaną wyryte nazawsze we wszystkich sercach polskich. 

1GNACY. MOŚCICKI. 
Pan minister spraw zagranicznych przesłał na ręce p. ministra Brianda następują- 

cą depeszę: { 
„Do Jego Ekscelencji. Brianda, Ministra Spraw Zagranicznych. Paryż. 
Pośpłeszam wyrazić, Waszej Ekscelencji moje najserdeczniejsze wyrazy. współczu- 

cia z okazji bolesnej straty, jaką poniosła Francja, tracąc w osobie Marszałka Focha jed- 
nego z najwybitniejszych synów, prawdziwe wcielenie genjuszu i bohaterstwa narodu 
francuskiego. 

0 prowizoryczny obroi iowarowy pomiędzy 
Polską a bitwą | 

Kowno trwa nadal przy wyłączeniu granicy wileńskiej. 

BERLIN. 22.3. (PAT). „Berliner Tageblatt* donosi z Kowna, że rząd 

litewski za. pośrednictwem poselstwa polskiego w Berlinie przesłał wczoraj 

rządowi polskiemu zapowiedziane „projekty uregulowania prowizorycznego 

obrotu handiowego między Polską i' Litwą. Propozycję litewskie mają propo- 

nować wymianę towarów na podstawie klauzuli największego uprzywilejowa- 

nia. Bezpośredni obrót towarowy poprzez granicę wileńską uważa Litwa, tak 

jak dawniej, za niemożliwy ze względu na kwestję wileńską, wobec czego pro 

ponuje inne punkty graniczne, przez które mógiby się odbywać obrót towa- 

rowy. Punktami temi byłyby granice: litewsko - niemiecka, litewsko - łotew- 

ska oraz droga przez Gdańsk i Kłajpedę. 

Osfra nofa Włoch do bitwy 
Bankructwa firm litewskich naraziły na straty przemysł 

włoski, 
BERLIN. 22.3. (PAT). „Berliner Tageblatt'* donosi, że włoski przedsta- 

wiciel dyplomatyczny na Litwie wystosował do rządu litewskiego notę, wska- 

zująca na ciężkie straty, jakie poniósł przemysł włoski przy ostatnich bankru- 

stwach litewskich przedsiębiorstw włókienniczych. Nota włoska podnosi, że 

ustawy litewskie nie dostatecznie bronią wierzycieli i prosi o zmianę tych 

ustaw w kierunku rozszerzenia tej ochrony wierzycieli. 

Czang-Kai-Szek walczy z Fengiem 
Pierwsze potyczki pod Hankou. 

WIEDEŃ. 22.11. PAT. Dzienniki donoszą z Pekinu: Urzędo- 
wa agencja chińska podaje wiadomość kwatery głównej gen. 

Czang-Kai-Szeka, że na obszarze położonym na 60 mil na pół- 

nocny wschód od Hankou nastąpi pierwsze starcie między woj- 

skami Czang-Kai-Szeka a wojskami marszałka Fenga. Wojska 

A spodziewają się obsadzić w najbliższych dniach 
Hankou. 

Francuskiej 

Obrady Sejmu 
Posiedzenie [zby Poselskiej. 

WARSZAWA. 22.II. PAT. Na 
wstępie Marszałek zawiadomił lzbę o 
zrzeczeniu się mandatu przez posła 

-« Bobrowskiego (PPS). 
Izba przyjęła w trzeciem czytaniu 

projekt noweli do ustawy O zaopat- 
rzeniu emerytalnem  funkcjonarjuszy 
państwowych i zawodowych wojsko- 
wych wraz z rezolucjami, z których 
jedna wzywa do zrównania poborów 
emerytów z czasów zaborczych z po- 
borami emerytów polskich, druga do-. 
maga się przedstawienia w ciągu 3 
miesięcy projektu ustawy © zaopat- 
rzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów 
i wojskowych z b. zaboru  austrjac- 
kiego, dla uzgodnienia ustawy eme- 
rytalnej z konwencją wiedeńską. Trze- 
cia wreszcie domaga się' nowelizacji 
ustawy emerytalnej z 1923 roku. 

Następnie przyjęto w trzeciem czy- 
taniu projekt ustawy o taksie nota- 
rjalnej i rezolucje domagające się wy- 
dania rozporządzenia o szacunku 
prawnym rzeczy nieruchomych oraz 
wniesienia projektu o organizacji no- 
tarjatu. 

W imieniu komisji budżetowej po- 
seł Diamand zreferował wniosek w 
sprawie położenia gospodarczego 
kraju i konieczności przedsięwzięcia 
środków zaradczych. 

Nzstępnie zabrał głos premjer 
Bartel, wygłaszając swe przemówienie 
o sytuacji gospodarczej. Przemówie- 
nie to w strzeszczeniu zamieszczamy 
na kolumnie 2-giej. Po przemówieniu 
premjera marszałek zarządził krótką 
przerwę. 

Po wznowieniu posiedzenia głos 
w dyskusji zabrał pos. Rybarski (KI. 
Nar.), dopatruje się przyczyn ciężkie- 
go—zdaniem jego—położenia gospo- 
darczego w biernym bilansie handlo- 
wym oraz w rozroście gospodarki 
państwowej. Pos. Zaremba (PPS) 
oświadcza, że rozwój wypadków do- 
prowadzić musi albo do przechylenia 
się szali na stronę kapitalizmu, albo 
do ujednolicenia programu żywiołów 
na lewo od B. B. Mówca nie podzie- 
la optymizmu premjera. Na tem“ dy- 
skusję przerwano. : 

Dalej Izba między innemi przyjęła 
uchwałę, wzywającą rząd, aby przed- 
stawił Prezydentowi Rzeczypospolitej 
wniosek 0 niezwłoczne zarządzenie 
wyborów do sejmu. śląskiego. Zara- 
zem przyjęto bez dyskusji w drugiem 
i trzeciem czytaniu projekt ustawy o 
ordynacji wyborczej do sejmu šląskie- 
go. Pozatem przyjęto dwie nowele do 
ustawy O zabezpieczeniu na wypadek 
bezrobocia. Wreszcie lzba przyjęła 
nagłość wniosku 0 wezwanie rządu 
do cofnięcia zarządzenia lwowskiego 
starosty grodzkiego, którem zawieszo- 
no działalność t. zw. „Sojuzu Ukra- 
inek* we Lwowie. 

Na tem obrady zakończono. Na- 
stępne posiedzenie w poniedziałek 25 
bm. o g. 11 rano. 

W sprawie pomocy ludności do- 
ftknięfej klęską żywiołową. 
WARSZAWA, 22 III. PAT. Na  dzisiej- 

szem posiedzeniu komisji budżetowej Sej- 
mu, pod przewodnictwem posła Byrki, pos. 
Kościałkowski referował wnioski poselskie 
w sprawie pomocy dla ludności, dotknię- 
tej klęską żywiołową. W rezultacie dyskusji 
komisja przyjęła rezolucję treści następu- 
jącej: sód. 

Sejm wzywa rząd do dalszej wydat- 
niejszej jeszcze akcji celem przyjścia, w 
porozumieniu z organizacjami rolniczemi, z 
dóraźną pomocą w formie ulgowych kre- 
dytów i zapomóg dla ludności wiejskiej, 
zwłaszczą małorołnej, i małomiasteczko- 
wej, która wskutek niezwykłych mrozów i 
śnieżyc obecnej zimy poniosła lub wskutek 
brakuewentualnej pomocy poniesie znaczne 
i groźne dla gospodarstw straty, przez po- 
większenie i natychmiastowe uruchomienie 
przez Państwowy Bank Rolny kredytów 
siewnych na warunkach ulgowych, przy- 
czem w miejscowościach dotkniętych klę- 
ską żywiołową gotówką zamiast w naturze, 
wydatniejsze uruchomienie kredytów na 
nawozy sztuczne, prolongowanie terminów 
płatności, przyznanych przez Państwowy 
Bank Rolny wspomuianyin na wstępie rol- 
nikom i odpisanie kar za zwłokę, jak rów- 
nież wstrzymanie restrykcyj przez Pań- 
stwowy Bank Rolny spółdzielczym organi- 
zacjom kredytowym, zmniejszenie wymiaru 
podatków gruntowych, prolongowanie ter- 
minów ich płatności, przynajmniej do jesie- 
ni oraz odpisanie kar za zwłokę. 

Dotknięte kilkoletnim nieurodzajem 
i klęską głodową Podkarpacie i Wileń- 
szczyzna wymagają natychmiastowej po- 
mocy w wyżej wymienionym zakresie i 
ponadto znaczniejszych, aniżeli dotych- 
czas, niezwłocznie udzielanych zapo- 
móg na akcję dożywiania głodnych, 
zaopatrzenia ludności w ziemniaki. 
przyznanie zniżonych taryf kolejowych 
przy przewozie do wymienionych po- 
wiatów żywności, uruchomienia w jak- 
najszerszym zakresie robót państwowych 
przy drogach państwowych i meljora- 
cjach oraz przy budowie kolei Druja- 
Woropajewo.
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"Expose premjera Bartla 
o położeniu gospodarczem w kraju : 

wygłoszone na wczorajszem plenu Sejmu 

WARSZAWA. 22.3. (PAT). Na dzisiej- 
szem plenarnem posiedzeniu prezes Rady Mi 
nistrow prof. Bartel wygłosił dłuższe prze- 
mówienie na temrat sytuacji gospodarczej * 
państwa. 

Pan prezes Rady Ministrów Bartel, nawią- 
zując do końcowych słów p. Diamanta, 
stwierdza, że jest szefem rządu prawowitego 
i konstytucja pod tym względem została za- 
spokojoria, gdyż został powołany do formo- 
wania rządu przez Pana Prezydenta i za rząd 
nieprawowity uważać się nie może. 

„Pan Diamant zastrzegł się na wstępie, 
że nie dotknie spraw politycznych, dotknął 
ich jednak na końcu. Ja trzymać się będę 
ściśle wniosku, rozszerzając jednak jego Za- 
kres. Wezmę pod uwagę nie pojedyńcze zda- 
rzenia, lecz charakteryzować będę przebieg 
całych procesów od 1924 roku do ostatnich 
tygodni, ilustrując je graficznie". 

WZROST PRODUKCJI. 
Pan premjer, posługując się wtelkiemi wy- 

kresami, które na specjalnych szaragach są 
kolejno umieszczone, wykazuje wzrost pro- 
dukcji w różnych działach, który dowodzi, 
że produkcja ta w zestawieniu nietylko z 
dawniejszemi latami, ale i z rokiem ubieg- 
łym bynajmniej nie spada łecz wzrasta stałe, 
choć linja tego wzrostu jest złamana. Wzrost 
ten dotyczy także wydobycia węgla i kok- 
su wykazując pewną zniżkę w lutym 1929 r., 
jednak nie poniżej poziomu produkcji z przed 
roku. Co do produkcji węgla, przekroczyliś- 
my już produkcję przedwojenną. Wskazanie 
przez premjera na znaczne obniżenie krzy- 
wej produkcji węgla z roku 1924 wywołało 
uwagę na prawicy, że powodem tego był 
strajk na Górnym Śląsku. Premier odrzekł, 
że nie wchodzi w przyczyny, traktuje bo- 
wiem te sprawy naukowo, i nie robi z nich 
żadnego politicum. Następnie mówca charak- 
teryzuje stan zatrudnienia w kopalniach wę- 
gla kamienrego, w górnictwie, hutnictwie, w 
przemyśle przetwórczym i t.p. Liczba robo- 
tników zatrudnionych w kopalniach węgla 
wynosiła w styczniu rb. prawie 120 tysięcy 
W przemyśle przetwórczym jest również sta- 
ły wzrost liczby zatrudnionych. 

SYTUACJA NARYNKU DRZEWNYM I EKS 
. PLOATACJA LASÓW PAŃSTWOWYCH. 

Ponieważ wniosek porusza także sprawę 
lasów państwowych, przeto zaznaczę, że 
eksploatacja lasów z reguły odbywa się w 
jesieni z wyjątkiem okolic górskich gdzie 
odbywa się latem. Ostra zima nie opóźniła 
więc wyrobu i eksploatacja naogół została 
ukończona. Opóźnienie było tylko tam, gdzie 
dokonano sprzedaży na pniu. Sytuacja na 
rynku drzewnym wyjaśniła się po zawarciu 
układu z Niemcami z 24 stycznia br. Wywóz 
więc drzewa uległ zwłoce raczej z tego po- 
wodu, niż wskutek watunków atmosterycz- 
nych. Naogół sytuacja na rynku drzewnym 
uległa osłabieniu wskutek gorszej konjun- 
ktury na rynku niemieckim i późniejszego za- 
warcia układu drzewnego. Wywołało to zniż- 
kę cen około 22 proc., co się jednak nie od- 
bije na zobowiązaniach budżetowych admi- 
nistracji lasów państwowych, na co wskazu- 
ią dotychczasowe wpływy z tego tytułu do 
kasy państwa. Do 15 marca br. lasy państwo 
we przekazały 47 miljonów Ponieważ zaś, 
plan finansowo - gospodarczy od 1 paździer 
nika 1928 r. do 30 września 1928 roku prze- 
widuje 87 miljonów dochodu, przeto: plan ten 
dotychczas wykonany jest z nadwyżką /prze- 
szło 5 miljonów i niema obaw, by druga 
część planu zawiodła. 

SPRAWA ZATRUDNIENIA BEZROBOT- 
A NYCH. 

Wielką troskę nietylko Sejmu, lecz i rządu 
jest zatrudnienie o ile możności wszystkich 
bezrobotnych z nadchodzącą wiosną. Pro- 
blemu tego nie zdołamy załatwić bez urucho- 
mienia ruchu budowlanego. Jak się przed- 
stawiają horoskopy w roku ob, tenym w tej 
sprawie? Z budżetu inwestycyjnego zużyto 
w roku 1928 - 29 34 miljony, pozostaje więc 
na rok bieżący 54.251 tys. zł. W budżetach 
poszczególnych  Ministerstw przewidziany 

jest kredyt budowlany w łącznej wysokości 
744.370 tys. zł. co razem z porzednią kwo- 
tą wynosi 798.621 tys. zł. W roku ubieg- 
łym kredyty budowlane na budownictwo pań 
stwowe wynosiły 616 miljonów, a zatem 
horoskopy przedstawiają się bardzo «dobrze. 

KWESTJA MIESZKANIOWA. 
Przechodzę do zagadnienia mieszkanio- 

wego. Komisja ankietowa obliczyła, że w mia 
stach polskich 14,8 proc. ludności mieszka 
tak, że w jednej izbie znieści się przeszło 5 
osób. W Warszawie za rok 1926 brak miesz- 
kan wynosił przeszło 60 proc, a w Łodzi 
stosunki są | » gorsze. Według teore- 
tycznych obliczeń, w ciągu lat 20 musieli- 
byśmy do zaspokojenia głodu mieszkaniowe- 
go wybudować 1.900 tys. — 2 miljony izb, 
co wymagałoby kosztów 14 miliardów zł. 
Prywatna inicjatywa finansowa tych sum nie 
dostarczy, a jeżeli częściowo dostarczy, to ka 
pitał ten będzie tak drogi, że budować tego 

„nie będzię można, gdyż czynsze musiałyby 
być zbyt wysokie. 

      

   

    

1. LITERACURY „PROLETNRJĄCAIJ”. 
| 

Stanowczo byłoby o wiele ak tu- 
alniej pisać w tej chwili—o Troc- 
kim! Aktualność jest przecie dla ga- 
zety istnem przykazaniem Bożem... 

Więc np. czy my wiemy wszyscy 
„na pamięć, że Leon Trockij (on-że, 
jak wiadomo, Leo Bronstein) ma w 
chwili obecnej dopiero 49 lat? A gdzie 
urodził się? W pewnej wiosce w Oko- 
licach Mikołajewa ukraińskiego gdzie 
Boh wpada do morza Czarnego. Oj- 
ciec jego rodowity Żyd - trudnił się 
rolnictwem, co wśród Żydów rzadko 
się zdarza. 

Już, jako 17-letni uczeń gimnazjum 
w Mikołajewie wdał się w propagan: 
dę—rewolucyjną. Napisał Odezwę... 
wydrukował... Zesłano go na Syberię 
skąd uciekł w 1902 do Szwajcarii. 
Wybuch „rewolucji* 1905 r. sprowa- 
dza go do Rosji. Jest jednym z fila- 
rów petersburskiej Rady robotników 
a rychło potem rewolucji w Moskwie. 
Po raz drugi zesłany na Sybir, ucieka 
powtórnie—tym razem do Wiednia, 
gdzie pisze rozgłośne dzieło (po nie- 
miecku) „Russland in der Revolution“ 
i wydaje czasopismo „Prawda“. W6w- 
czas z żoną i dwoma synami mieszkał 
skromniutko na wiedeńskiem  przed- 
mieściu Sievering... \ 

W wir i chaos wojny europejskiej 
rzucił się Trocki jak ryba do wody. 
Próbuje agitować w Szwajcarji, przę- 
nosi się do Paryża; pisze w prasie, 
przemawia na wiecach; wydaje czaso- 
pismo rosyjskie, w którem żyć nie 
daje głównym prowodyrom . Koalicji. 

Bez sięgnięcia do źródeł podatkowych 
rozwiązanie kwestji. mieszkaniowej nie da 
się pomyśleć. Tą drogą poszedł rzą, propo- 
nując podwyżkę czynszów w starych domach 
Mamy w Polsce przeszło 25 proc. ludności 
miejskiej, która nie ma własnych mieszkań 
i w roli sublokatorów jest straszliwie wyzy- 
skiwana. Gdybyśmy pozostawili sprawę nor- 
malnemu biegowi rzeczy, to za lat 15 za- 
ledwie połowa ludności miejskiej posiadałaby 
mieszkania i płaciłaby niskie komorne, a dru 
ga połowa musiałaby: uiszczać niesłychany 
haracz mieszkaniowy. Gdyby chciano zara- 
dzić temu przez budowę mieszkań z kapita- 
łów prywatnych, to niieszkania te. musiałyby 
być trzykrotnie droższe, niż w domach sta- 
rych. Stworzonoby w ten sposób ludność 
uprzywitejowaną i nieuprzywilejowaną. Pro- 
jekt rządowy ma na celit wyrownanie tej 
przepašci. 

Podatek zamierzony nie jest za wielki, 
gdyż przeciętne komorne po tej podwyżce 
osiągnie wysokość 15 proc. w stosunku do 
czynszów z roku 1914, a więc poniżej wska- 
źnika złota. Muszę zaznaczyć, że państwo 
samo nie zamierza budować tych mieszkań. 
Troską państwa będzie tylko dostarczenie ta- 
niego funduszu i czuwanie, ażeby on był 
przez budujących racjonalnie użyty. 

Ponieważ pożyczka premjowa przyznana 
na poparcie budowli już rozpoczętych nie bę 
dzie mogła być wypuszczona w pierwszej 
połowie tego roku ze względu na stan ryn- 
ku pieniężnego i narazie nie będzie mogła 
przekroczyć 50 miljonów zł., więc rząd zwró 
cił się do Sejmu z wnioskiem o upoważnienie 
do ulokowania dalszych sum z zapasów ka- 
sowych w listach zastawnych budowlanych 
Banku Gospodarstwa Krajowego, który tą 
drogą zwolni odpowiednie sumy dla kontynu- 
owania akcji budowlanej. Rząd będzie dążył 
do tego, aby kontyngent budowłany w roku 
obecnym nie był niższy, niż w roku ubiegłym 

STAN KOLEI PO OFENSYWIE MROZÓW. 
Ostra zima odbiła się fatalnie na stanie 

kofei i żeglugi. Straty kolei przekraczają 70 
miljonów, żeglugi — są oczywiście mniej 
sze, lecz również stosu 'nkowo znaczne. 

Zima tegoroczna przyczyniła się w sposób 
katostrofaly do złamania tej najlepszej li- 
nii, która osiągnęła poziom nieznany nam od 
listopada 1925 roku. Tak znacznie upadły 
transporty kolejowe. Mnóstwo strat wskutek 
pękania szyn,, niszczenia parowozów i wago- 
nów. W styczniu i lutym pękło 1237 szyn, 
dziennie bywało po 111. 

Przy oczyszczaniu torów pracowało w 
połowie lutego we wszystkich dyrekcjach po 
85 tys. ludzi. Razem za okres 2-miesięczny 
przepracowano blisko 4 miljony dniówek, pod 
czas gdy w roku ub. było w tym czasie tylko 
850 tys. 

Aby uchronić oczyszczone tory od dalsze- 
go zasypania ustawiono wały z kostek z za- 
mrożonego śniegu na przestrzeni przeszło 2 
tys. klm. Na przyszłość zamierzamy się zao- 
patrzyć w znaczniejszą ilość pługów typu ro- 
tacyjnego, które mogą opanować nawet kil- 
kometrowi' zaspy. Wszystkie obserwacje in- 
żynierów pracujących nad problemem zawiei 
śnieżnych (Głos: Żasypały się) — niech bę- 
dzie tak, gdzieindziej jednak dopisały. Stwo- 
rzono nawet zapasy odpowiednich narzędzi, 
ulepszono władanie zwrotnicami. Dla służby, 
która bardzo dzielnie znosiła mróz, trz 
jednak przygotować zapasy ciepłej Odz 
Ministerstwo b„dzie miało (stale zabezpieczo- 
ne rezerwy gotówką w. kasach na te cele. W 
tej chwili trzeba mu będzie zwrócić ze skar 
bu 23 miljony. Sytuacja powoli wraca do nor 
malnego stanu. Naładunki wzrastają. 

Ruch w żegludze w lutym spadł aż do 
zera wskutek zamarźnięcja Bałtyku. Lody 
wyrządziły wielkie straty rybakom. Najwię- 
cej ucierpiał eksport paliwa. Główną pozycją 
jest węgiel Rząd stara się o podtrzymanie wła 
snej żeglugi i o zwiększenie zdolności kon- 
kturencyjnej naszych portów. 

SYTUACJA FINANSOWA. 
Następnie premier przeszedł do szcze- 

Gai omówienia sytuacji finansowej i sy 
tuacji Banku Polskiego. W Banku Polskim 
widać objawy naogół dodatnie, bo przej- 
ściowe zmniejszenie się zapasów walut w sty 
czniu wynika z konieczności pokrycia zobo- 
wiązań na roczne ultimo, w lutym zaś zazna- 
cza się już dość znaczny przyrost waluty. Co 
się tyczy kredytów długoterminowych, to sy- 
tuacja jest tu gorsza w związku z pogor- 
szeniem się konjuktury amerykańskiej. Kurs 
naszej pożyczki stabilizacyjnej, który od pa- 
ru dni wykazuje znowu tendencję zwyżkową, 
gdyż 14 marca wynosił 83,75, a 18 marca 
85,5. Są także widoki na lokatę na rynkach 
zagranicznych polskich papierów rolniczych, 
do czego przywiązujemy dużą wagę. Co się 
tyczy obiegu weksli, to w lutym obserwuje 
się już pewne odprężenie sytuacji. Obserwuje 
się stały wzrost oszczędności. W sprawie bi- 
lansu handlowego, pomimo trudności, które 
nie dadzą się złamać w krótkim czasie, mo- 
żemy jednak stwierdzić wolną ałe stałą po- 
prawę w samej strukturze bilansu, choć jesz- 
cze nie w cyfrach. 

W ostatnim czasie w prasie pojawiły się 

   

  

Rząd francuski wysiedla go z Paryża. 
Trocki wystosowuje do ministra-socja- 
listy, Guesde'a, list pożegnalny gdzie 
polityków Entente'y maluje w naj- 
czarniejszych barwach. -Lloyd George 
--powiada między innemi ależ to coś 
pośredniego między pastorem i bok- 
serem! Jedzie Trocki do Hiszpanji — 
Stamtąd go też wysiedlają. Jedzie do 
Ameryki. Na wieść o upadku caratu 
chce co rychlej wracać do Rosji—lecz 

  

I. Babel. 

w kanadyjskim Kalifaxie władze an- 
gielskie aresztują go na pokładzie 
statku mającego odpłynąć do Europy 
i internują w jakimś piekielnym obo- 
zie koncentracyjnym... 

„ Ale nie o Trockim przecie miało 
się mówić? Prawda? 

Od pięciu lat wychodzi w Berlinie 
suto ilustrowany, okazały pod wzglę- 

  

  

Konfrofensywa powsfańców w Meksyku 
„ Trudna sytuacja wojsk Callesa 

WIEDEŃ, 22.H1. PAT. Associated. Press donosi z Meksyku: Rząd 
meksykański przyznaje, że kontrofeńsywa powstańców zagraża miastu Ma- 
rathan. Nadeszły tu rano niepokojące wiadomości o ruchach powstańców. 
Między innemi donoszą, że powstańcy usiłują obejść armję Callesa w 
pobliżu miasta Durango. Ponadto przygotowuje się atak na miasto gra- 
niczne Nacko w stanie Sonora. Zastępca ministra wojny oznajmił, że wy- 
słał natychmiast 6 tys. żołnierzy z Torreonu do Marathan. Rząd sądzi, że 
gen. Carillo zdoła się oprzeć powstańcom aż do nadejścia posiłków. Pow- 
stańcy twierdzą, że zdobyli miejscowość, położoną o 10 mil. na południe 
od Marathan. ! . 3 : 

Wódz wojsk rządowych przechodzi na stronę powstańców 

" ryką Południową, ale wszystko 

WIEDEŃ, 22. Ill: PAT. Dzienniki donoszą z Meksyku, że en. Mustieles, 
który kierował operacjami wojennemi-wojsk rządowych, miał przejść rzekomo 
na stronę powstańców. Krążą również pogłoski, że powstańcy odnoszą na wszy- 

Wylew Mississipi 
wskutek przerwania wału nadbrzeżnego. 

stkich frontach zwycięstwo. 

NOWY-JORK, 22. III. PAT. Wat' nadbrzežny na rzece Mississipi został 
przeruany na 6 mil od Quiney. Niemal 20 akrów ogrodów zostało zalanych i 
wiele chat porwanych przez powódź. Szkody są olbrzymie. 

Sto czfernaście osób pastwą płomieni | 
Pożar kina we wsi Igołkino 

MOSKWA, 22, III. PAT. Podczas pożaru, jaki wybuchł w czasie seansu ki- 
nematograficznego we wsi Igołkino gub. Włodzimierskiej zginęło 114 osób. 
Prócz tego 11 osób zostało ciężko poparzonych, 6 zaś lżej. Ogień płonącego 
filmu przesunął się z niesłychaną szybkością na drewniany budynek, wznieca- 
jąc panikę wśród obecnych, którzy rzucili się tłumnie ku jednemu wyjściu. 
Dla przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie i udzielenia pomocy poszkodowa- 
nym wyznaczona została z ramienia rządu specjalna komisja. ° 

alarmy w sprawie ceny chleba, stwierdzające 
że rząd w tej akcji poniósł klęskę. Otóż mu-. 
szę powiedzieć, że jeżeli gdzie, to, właśnie 
w akcji chlebowej, rząd odniósł całkowity 
sukces. Mówca pokazuje na specjalnych wy 
kresach wahanie się ceny chleba w 18 mia- 
stach polskich i wskazuje, że dnia 1 stycznia 
1929 r. wszędzie cena chleba o jakie. - 10 
groszy była niższa, niż w dn. 1 stycznia foku 
ubiegłego. 

Zapytywano o zarządzenia rządu co do 
poszczególnych terenów, zwłaszcza Wileń- 
szczyzny. Zarządzeń takich wydano cały sze 
reg. Już w listopadzie ub. r. poczyniono licz- 
ne ulgi podatkowe dla niektórych powiatów 
Wileńszczyzny, dotyczące podatku  grunto- 
wego i majątkowego. Prócz tego Bak Rolny 
udzielił kredytów na zakup zbóż jarych. Ot- 
warto pewne kredyty z budżetu nadzwyczaj- 
nego na roboty dla bezrobotnych, na doży- 
wianie ludności, poczyniono ulgi w podatku 
przemysłowym i obrotowym. Słowem, wszę- 
dzie gdzie zachodziła potrzeba, rząd przy- 
chodził z pomocą i obowiązek swój sp ełnił. 

PRZECIWKO DEFETYSTYCZNYM NA- 
й STROJOM. 
Przedstawiłem w największem skrócie sy- 

tuację w kraju, stan faktyczny pewnych tyl- 
ko dziedzin naszego gospodarstwa narodo- 
wego w związku z niezwykle ciężkiemi wa- 
runkami atmosierycznemi, których okres nie 
jest jeszcze bynajmniej zakończony. Zdaje mi 
się, że stworzyłem obraz bez zniekształceń. 
Przynajmniej do tego zdążałem i nie było mo 
im zamiarem przeiskrawienie in płts lub in 
minus, gdyż zarówno jedno jak drugie było- 
by, mojem zdaniem, szkodliwe. Stwarzanie 
sobie złudzeń, wytwarzanie atmosiery. błogiej 

' szczęśliwości uważam przy właściwościach 
naszej umysłowości za zgubne. Gb i 

Od czasu do czasu sezonowo niemal Opano- 
wują niektórych ludzi uczucia łęku przed ka- 
tastrofami wszelkiego rodzaju. Są to specy- 
ficzne paradoksy naszego życia. Charaktery- 
Zują je słowa jednego z posłów, wypowie- 
dziane na posiedzeniu Sejmu w dniu 30 mar- 
ca 1928 roku, a więc przed rokiem: „A chwi- 
la dzisiejsza jest taka, że zakłopotanie rządu 
wobec rzeczywistości uwidacznia się w każ- 
dym calu. Proszę panów, którzy byli na ko- 
misji budżetowej, zwrócić uwagę, że już mi- 
па! okres reklamowego krzyku o powodze- 
niach. No, i nic dziwnego. Niemiecki instytut 
konjunkturalny stwierdza, że już cztery mie- 
siące temu minął okres korzystnej konjunk- 
tury i zaczynamy spadać, zaczynamy wcho- 
dzić w, okres zniżenia konjunktury“. Przypo- 
minam, że wypowiedziane to było 30 marca 
1928 r. Nie įestešmy jak nie byliśmy wówczas 
zakłopotani, chyba że tak nazwać się komuś 
zechce naszą czujną uwagę i czynną wole 
pokonywania nasuwających sęi trudności. Z 
pomocą przychodzą nam zdobycze trzylet- 
niej pracy i doświadczenia. Znamiona kryzy- 
su są: gwłatowna redukcja wytwarzania, sil- 
ny spadek cen, masowe bankructwa i ostre 
bezrobocie. Tych symntomów nie tylko do- 
tąd nie widać, ale sądząc z charakteru do- 
tychczasowego rozwoju gospodarczego w na 
szym kraju, O ile nie wejdą w grę czynniki 
nieznane i przewidywane, oczekiwać ich nie 
należy. Idąca wiosna przyniesie potrzebne od- 
prężenie w szeregu gałęzi produkcyj, sparali- 
żowanych dotąd jeszcze warunkami kończą- 
cej się wyjątkowo surowej zimy. Ze spoko- 
jem przeżywać będzie można każdy dzień i 
oczekiwać następnego. (brawa i oklaski w 
centrum). 

dem — typograficznym _ miesięcznik 
„Das Neue Russland", po- 
święcony, jak sam tytuł wskazuje, 
obrazowaniu wszechstronnemu —Rosji 
Bolszewickiej. 

I trzeba przyznać, że „Das Neue 
Russland" spełnia wzorowo swoje— 
posłannictwo. Jakie zaś jest ono, po 
ucza dostatecznie fakt, że nad: wyraz 
powabny co do zewnętrznej swej sza- 
ty, żywo i umiejętnie redagowany 
miesięcznik wydawany jęst przez ber- 
lińskie Towarzystwo... Przyjaciół No- 
wej Rosji. 

Nie trzeba chyba dodawać, że 
często-gęsto pojawiają sie w „Das 
Neue Russland“ artykuly i studja ko- 
ryfeuszów rosyjskiej literatury współ- 
czesnej, „proletarjackiej* tudzież dzia- 
łaczów partyjnych i politycznych byłej 
„Matuszki“. > 

Niedawno, w piątym przeszłorocz- 
nym zeszycie niemiecko-rosyjskiego 
wydawnictwa sam p. minister oświaty 
A. W. Łunaczarskij  naszkicował . w 
treściwem ujęciu rozwój literatury w 
Rosji Sowieckiej. Tekst przeplataly 
wizerunki „proletarjackich*  belletry- 
stów. 

W zaraniu „złotej ery bolszewiz- 
mu' Oczywiście, że nie mogła litera- 
tura „proletarjacka" powstać jakby na 
skinienie różdżki czarodziejskiej. Od- 
zywali się tylko literaci ze szkoły 
Gorkiego... lirycy... niebardzo Świado- 
mi dróg, któremi mają kroczyć. Na- 
tomiast wielu  futurystów — jak np. 
sam Włodzimierz Majakowski — zde- 
cydowało się odrazu przystosować 
się do nowego regime'u. ° 

Po pewnym przeciągu czasu spró- 

Wyorane. loferji państwowej 
W 14-tym dniu ciągnienia 18-tej Pań- 

stwowej loterji pądły następujące  wy- 
grane. ь 

Po 25.000 zł. wygrały N-ry: 6291 86917. 
«Po 10.000 zł. wygrały N ry: 4745 23775. 
Po 5.000 zł. wygrały N-ry. 67076 70326 

SS 163693. i 
o 3,000 zł. wygrały N-ry 39482 61923 

170211. A e 
Po 2,000 zł. wygrały N-ry: 43756 83343 

110885 125389 133293 143701, 
- __ Po 1,000 zł. wygrały N-ry: 325 3081 
1556 26843 37245 50190 83901 84604 92:99 
103043 111125 114137 114961 115647 121332 
135037 AI 149763 153057. 

Po 600 zł. wygrały N-ry. 12376 16918 
19011 26442 27118 38445 75592 79687 88743 
99111 93589 106071 134279 149672 156287 
171596, , 

Po 500 zł. wygrały N-ry: 616 2523 4172 
4477 5692 6910 9330 9746 12345 14981 
15611 16392 17766 19652 20274 20949 22571 
24827 29759 30611 31177 31939 33542 33661 
33816 34316 35588 37484 38196 38769 38619 
38634 38953 40818 42649 46273 46589 47078 
48971 49394 49803 50807 52569 53831 55422 
56362 60271 60730 61856 646>4 65212 66203 
68753 69982 72091 74022 74820 75039 75749 
75806 77912 78218 79634 82123 82450 83288 
84106 86281 88228 88445 89559 91800 93134 
93682 97533 97999 99364 99575 99727 100115 
103766 105920 106010 106689 106764 106846 
107793 108583 111203 113071 113919 116454 
116947 120426 123794 124422 124506 124822 
125126 125535 128360 131235 131431 146822. 
132029 132793 132946 133481 133531 137438 
141802 142125 143331 143826 145408 146594 
146868 147521 147706 148162 153036 153879 
155693 157100 160635 163923 166688 171876 
172533, 
LABTEC ITNNTNNNTNNETI LITS NTYINS LSNKSRNENS 

Zanim kupisz towar zagraniczny 
— Dbejrzyj towar krajowy. 

172727 SORKA RA US RAA GEA ES 

Giiarnašei Sz. Gzyfelnikbw 
polecamy wdowę po pułkowniku arm. 
ros. schorowaną i dlatego niezdolną 
do żadnej pracy znajdującej się w 
opłakanych warunkach materjalnych. 
Łaskawe ofiary przyjmuje Adm. Słowa 

dla M. 

& __——м—и 
ЕЧШЩЕАЕНОЛЫО 

  

bowała spora grupa literatów narzu- 
cić publiczności czytającej twórczość 
literacką według własnego widzi-mi- 
się, nie licząc się—o ile to było moż- 
liwe—z czasów gruntowną przemianą. 
Ten.. zamach wprowadził, przyznać 

  

owi 3 
' W. Iwanow. 

trzeba, sporo nowych pierwiastków 
do literatury rosyjskiej przedwojennej. 
Najwybitniejszym przedstawicielem gru- 
py, o której mowa, jest llja Ehren- 
burg. 

Nie pomija też Łunaczarskij mil- 
czeniem tych, którzy okazali „z punktu” 
Sporo sympatji nowemu stanowi rze- 
czy w kraju (welche sympathisierend 

. 

"na puszczenie w ruch tego 

poleca Szanownym odbiorcom znane ze swej dobroci, nagro- 

dzone wieloma medalami na Wystawach w kraju i zagranicą 

Projektowana wypraw Zeppelina na biegun |, 
- | północny “ 

Poniewierka Nobile'a. 

Olbrzymi sterowiec niemiecki Graf 
Zeppelin po odbyciu dwukrotnego prze 
lotu nad Atlantykiem, jest zupełnie bez- 
czynny. Hiszpanie dużo krzyczeli o 
swych zamiarach nabycia sterowca dla 
utworzenia stałej komunikacji lotniczej 
między półwyspem Pirenejskim a Ame- 

roze- 
szło się po kościach, żadne 'Towarzy- 
stwo, nie miało dość wielkich kapitałów 

interesu, 
przytem widoki na powodzenie były 

"minimalne, pasażerów mogących opła- 
cać niesłychanie kosztowne przejazdy 
brakłoby z pewnością. 

' Zeppelin tkwi tedy w swym han- 
garze w „Friedrichshafen i butwieje po- 
wolutku. Nie mogą na to spokojnie pa- 
trzeć jego twórcy — tyle pieniędzy ko- 
sztowało to monstrum, niechże choć 
zadziwia świat, niechże ludzie nie prze- 
stają o niem mówić. 

Coby zatem wymyśleć nadzwyczaj- 
nego? Gdzieby polecieć? „ Głowili się 
nad tem niemiaszkowie przez trzy mie- 
siące i wreszcie postanowili starym 
zwyczajem wybrać się na biegun Pół- 
nocny. Zawsze to zainteresuje świat. 
«/l nie zwlekając ułożona co nastę- 
puje: Graf-Zeppelin otrzyma nowy mo- 

"tor o sile 4.000 koni, pozwoli mu on 
- przebyć 12.000 kilometrów jednym 
tchem. Załoga będzie się składała z 27 
ludzi — z samych Niemców. Dowód- 
cami wyprawy będą dr. Eckener i Nan- 
sen słynny podróżnik polarny, który 
próbował dotrzeć do bieguna na. sa- 
niach w psy zaprzężone. Finansować 
będą wyprawę przysłowiowi.... Amery- 
kanie. 

Gdy postanowiono wyprawę i uło- 
żono główne punkty, zatroszczono się 
również o jakieś naukowe cele, o pozo- 
ry właściwe, bo xomuby tam napraw- 
dę na tem zależało. 

A więc ekspedycja zbada, о- 
kreśli najkrótszą drogę powietrzną 
między Europą i cieśniną Behringa. Ja- 
kie to pożyteczne i palące zagadnienie? 

No a oprócz tego badania elektro- 
magnetyczne, astronomiczne, fizyko- 
geologo-chemo-geograficzne. Będzie 
przecie paru uczonych na pokładzie Ze- 
ppelina. 

Ale nikt już chyba nie daje się na- 
brać na te szumne zapowiedzi nauko- 
wych badań i odkryć. Bluff, bluff i je- 
szcze raz bluff. Jedynym i wyłącznym 
celem wyprawy jest reklama. Chodzi o 
to by wszyscy mówili, o Grafie-Zeppe- 
linie, czytali o doktorze Eckenerze, my- 
śleli o bohaterskiej załodze w pikelhau- 
bach, sławili pruski genjusz. Ekspedy- 
'cja Nobilego była przecie przedsięwzię- 
ta w tymże samym propagandowym 

celu. 
A propos Nobile'a! 

Smutny jest los tych, którym szczę- 
ście nie dopisuje. Z bohatera narodo- 
wego, z generała opromienionego au- 
reolą boreałlną staje się Nobile corąz 
bardziej pomiataną, odsądzaną od czci 
i wiary nędzną w oczach ziomków kre- 
aturą. ° : 

Specjalna komisja prowadząca śle- 
dztwo w sprawie katastrofy Italji, uzna 
ła go winnym niedbalstwa, nieumiejęt- pl 
ności i tępoty. Zachowanie jego zosta- 
ło oficjalnie potępione. Nie dość tego 
zmuszono go podać się do dymisji i @ 

Pierwsza Wileńskaśp. Wini Prześworów Owotowychiź 
$. a Av ŁUBKOW$YCY 

О1а OWOCOWE 
ŻĄDĄĆ WSZĘDZEE. 

das Antlitz des neuen Landes betrach- 
teten). Do nich zalicza Łunaczarskij w 
pierwszej linji Aleksego Tołstoja. 

W; chwili obecnej czoło literatury 
rosyjskiej „prołetarjackiej" stanowi 
grupa belletrystów najmłodszych, któ- 
rzy nie wszyscy— powiada Łunaczar- 
skij mogą pretendować do tytułu 
„proletarjacki“ Iecz których utwory 
nacechowane są niewątpliwemi prze- 
życiami rewolucyjnemi. Tacy są np. 
Leonow, Sejfulina, Ławrentjew. Wsze- 
lako nową, naprawdę nową literaturę 
w Rosji ugruntowało słynne czaso: 
pismo „Na postu* (Na posterunku). 
Oczywiście, że zarówno „Partja” jak 
rząd sowiecki dały tworzeniu się no- 
wej literatury w Rosji potężne po- 
parcie. Usiłowanie to uwieńczył zna- 
komity rezultat. Po stronie proletarja- 
tu— pisze Łunaczarskij— stanęła inte- 
ligencja!, 

Najwybitniejszą cechą tej nowej 
literatury jest „socjalny realizm". Za: 
kwitla „proletarjacka“ nowela; ukazał 
się cały szereg utworów  powieścio- 
wych zaczerpniętych z życia Rosji So- 
wieckiej, odezwała się bujna liryka i 
poezja opisowa; powstała nowa 
dramaturgja. Proletarjacką literaturę 
godnie dziś reprezeńtują: 
Lebedinskij, Fadiejew, Utkin, Szarow, 
Bezsiemienskij, wielu innych jeszcze. 
Pod najświeższą datą zaczął budzić 
najpiękniejsze 

   
    
     

   
    

  

zrzec się tytułu generała — jest to Z4% 
tem najformalniejsza degradacja. Nobi- 
le jest dziś cywilem i to cywilem pod“ 
pręgierzem opinji publicznej. 

Biedny Nobile. Tem biedniejszy, ŻE 
wszyscy jego towarzysze, wszyscy ©О 
do jednego zostali uznani za dzielnych 
i zasłużonych faszystów, ich zachowa: 
nie się wśród lodów wzbudzać winno; 
zdaniem komisji, powszechny zachw, 
i uwielbienie. 

niepowodzenia i błędy wyprawy spadły 
na głowę Nobile'a na głowę wodza. 

przeświadczenie, że zawsze tak byłó. 

„Clou sezonu!!! < | 

    

        
   

    

      ukazało sie ich sporo już tomów 
wydaniu 
Iwanow może najwięcej posiada ta: 
tu wśród wszystkich młodych bellet 
tów, którzy „czerpali tematy z dziej 
przełomu 
niejszą jest powieść Iwanowa „Poć 
opancerzony *, 
scenę. Leonid Leonow 
powieści „ТаКзу“, utworu powie: 
wego może w: dzisiejszej *Rosji 

  

Gładkow, 

nadzieje B. Olesza, bardziej 
młodociany autor powieści „Zawišč“. skij 

Gładkowa powieści przypominają rykiem 
utwory Zoli. Zwłaszcza znamiennym wieści 
jest „Cement“. Zoszczenko pisze no- sarzowie“ ' 4 
wele i szkice z życia codziennego. ces wśród publiczności. M. 
Pełno ich po czasopismach rosyjskich; ski napisał powieść. „ 

    

  

    

   

    

Cały srom, wszystkie nieszczęścia; 

Jedyną pociechą może mu służy: 

K..l. 

  

BURAKI  Eckendorfy żółte i czer- 
wone 

+ Mamuty, 
: Półcukrowe. 
MARCHEW białą z zieloną główką, 

St. Valery, 
żółto-pomarańczowa. 
„Najwcześniejszy Nie- g Ę 
mierczański AL 

© Е m “ 

znanej hodowli nasion „K. Buszczyń* | 
ski i Synowie" ZEM 

posiada na składzie 

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY 
SYNDYKAT ROLNICZY 

w Wilnie, ul. Zawalna Nr. 9. 

    

    

   
     

   

    

  

   
   

   

WILEŃSKI SPÓŁDZIELCZY SYKDYKAT 
RANCH w Wii, В 

Koniczynę czerwoną gwarantowaną: 
bez kanianki, o wysokiej 
czystości i kiełkowaniu, 
w workąch zaplombowa” 
nych i atestowanych przeż 
Stację Oceny Nasion, 

Tymotkę, 
SRAJZ 3 

Rajgrasy i inne trawy pastewne, 

Seradelę, 
Nasiona warzyw. 

Wszystkie nasiona z gwarancją czy” 

stości i siły kiełkowania. £€ELI" 

„Lilas dmnerial A 3 
„dłezana "| 

-G03 

  

  

4 

książkowem. _ Wsiewoló” 
J 

1917—1920. * Najpopulė! 

    
    

   

  

   

    
        

    

   

przerobiony też 
jest auto! 

M. Zoszczenko. 

czytanego. Juryj s 

jest powiešciowym || (P ‹ 

rewolucji bolszewickiej 5 

jego „Tydzień* i » sul 
i iał największy mi "Sion 

Ławrowo



Lė wi 3 
  

Pamięci Stanisława kawrynowicza. 

   
   

— 

niu dzisiejszym spocznie w ziemi cia 
tanisława Ławrynowicza. 

iż 1Y 4 grudnia 1874 r. w majątku 
za „Ziemi Kowieńskiej śp. Stanisław 

za- M owicz ukończył w r. 1894 szkołę re- 
bi l ibawie. Wyższe studja odbył па 
dE k dok Rolniczym Uniwersytetu w Krako- 
pod hy, a wstąpił posłuszny życzeniu ro- 

Chociaż pierwotnem. marzeniem jego 
niy W Nie Się studjom medycyny. Po ukoń- 
® działu į odbyciu praktyki w mają- 

  

  

  

    
    

Co do zów w Małopolsce wraca w roku 
ych demi Ko, Todzinnego majątku Dzierżany w 
Na: jcńskiej, którym odtąd administru- 

   zielńie, wkładając w pracę ogromne 
lie do ojczystej złemi, które cecho- 
aż do chwili żgonu. Jeden z pier- 

ród ziemian przeprowadza meljo- 
majątki, wznosi zakłady przemysło- 

Dzie falac sję przed nakładami. Wkrót- 
In, ANy wysuwają się na czolo mająt- 
Pradinis! gospodarowanych. 
ji je wybitny udział w. pracy oświa- 

bo .,, Kulturalnej, zwalczanej przez rząd 
blizję *> Z którym niejednokrotnie wpada w 
up", Od Skutków której broni go obawa 
by PZed mirem jakim się $.p. Št. Lawry- 

sg сс „gleszył wśród szerokich warstw 
rur wa. Dziś odgłos ziemi sypiącej się 
0 a W niejednym obudził wspomnie 
wizy dzięcza śp. Stanisławowi Ławry- 

   

    

    
    

    
    

  

„Vi W owym. czasie zmagania Się 
polskiej ód zaborczym. 

W pracy społecznej &.р. Тамтупо- 
rzeczywiście wszechstronny. Dość 

оар < 90 wybuchu wojny światowej 
| - „Stanowiska: korespondenta mini- 

jące gipictwa i dóbr państwowych, za- 
ym pzo kowieńskim rejonem mobiliza- 

I tolniccz Sa Sekcji rolnej  rosieńskiego 

czego, Członka rady nadzorczej 
iczej w Powierkszniach, Członka 

„ komisji remontowej wileńskiego 
lennego, Prezesa rady nadzorczej 

B ia pożyczkowo -. oszczędnościo- 
Е u pole, Prezesa zarządu: sklepu 

etygole, pierwszego w Ko- 
ka 2.16, którego był założycielem, 

Pełna zadu rosieńskiego t-wa hodowli 

do Omocnika kowieńskiego t-wa rolni- 
i ge praw hodowli, Członka komisji re- 

id lecz;  wieńskiego t-wa wzajemnych u- 
3 e od ognia, Wice-prezesa związku 

c, bydła holenderskiego w Ko- 
B ynie, Zarządzającego  stadninami 

), da w Trakenach (Prusach Wscho 
itp czas okupacji tej prowincji przez 

/а 

0 

       

   

dnione względy zmuszają 5. p. St. 
R uchodzić przed armią nfemie- 

zającą do Wilna. W październiku 
Znajduje się w Petersburgu peł- 

  

аа 
Saros 

    

    

  

3 ъЁ“”РОшо‹піоша. 

he, Nastepujacy 
okojo "aa T 

žiežy do lat 14 ok ' 700. 

  

"D 
pk Bociański — dowódca 86 P.p. 

: ka ZPSK., 
kor upe 10, Kazimie        

"AKCJA PRZEEIWPOWODZIOWA NA PROWINEJI. 
gotowania do ewentualnej powodzi czynione są nie tylko w Wilnie. Dowiadu- 

nie o powstaniu szeregu komitetów na 
akcji przeciwpowodziowej. W Mołodecznie odbyła się pod przewodnic- 

ty Żurawskiego z udziałem przedstawicieli 86 pp 1i 10 Baonu KOP konfe- 

No że w wypadkach większych niż zazwyczaj rozlewów powódź 

niąc obowiązku pełnomocnika T-wa Rolników 
żiemi Wileńskiej, Kowieńskiej i Grodzieńskiej 
w sprwach hodowlanych. Praca na tem sta 
nowisku miała na celu przechowywanie ewa- 
kuowanych z wyżej wymienionego terenu 
bydła i koni jak również zakupywanie raso- 
wych sztuk by po wojnie przewieźć je do 
kraju. Rząd rosyjski ocenia należycie facho- 
wą wiedzę śp. St. Ławrynowicza. W dniu 
1-go marca 1916 roku niepomny za „niebła- 
gonadiożność* mianuje go urzędnikiem do 
specjalnych złeceń w 5-ym stopniu służbo- 
wym przy ministerstwie wojny. Polacy któ- 
rzy w tym czasie spotykali się z św.p. St. 
Ławrynowiczem pamiętać muszą tę postać o- 
wianą zrozumieniem obowiązku ciężkiego 
względu swych rodaków. 

W lipcu 1918 r. uc ieka do Polski, mia 
nowicie do Dzierżan, gdzie pozostaje do 9 
maja 1921 r. będąc następnie wysiedlonym 
przez władze litewskie za nieprawomyślność 
i sprzyjanie rządowi polskiemu. 

Od 20 czerwca 1921 r. jest w służbie rzą- 
dowej dla dobra Państwa Polskiego. Na wyż- 
szych stanowiskach organizuje dział rolny. 
Jemu zawdzięczając nastąpiła w czasach b: 
Litwy Środkowej t. zw. rewindykacja koni, 
których u nas wówczas był brak zupełny, Je- 
go staraniem organizowana była pomoc kwa- 
krów, z Jego inicjatywy zwrócono poważniej 
sżą uwagę na sprawy hodowlane, w których 
niewątpliwie był wyrocznią. 

Po przyłączeniu Litwy Środkowej do Pol- & 
ski piastował pierwotnie stanowisko inspekt. 
rolnego, później Majątków Państwowych, za 
wsze ogólnie lubiany. „Człowiek czasów 
przedwojennych* — mówiono o nim — od- 
dając część prawości Jego „charakteru. 

I chociaż nękany przejściami chociaż gnę- 
biony myślą o rozłące z rodzimemi Dzierża- 
nami, jednak z głębi nie pożytych swych sił 
czerpać umiał nadal podniętę do dalszego u- 
działu w życiu społecznem. Widzimy go na 
stanowisku «czynnego członka Wileńskiego 
T-wa Wyścigów Konnych, Wiceprezesa Sto- 
warzyszenia radjosłuchaczy w Wilnie, Organi 
zatora wystawy radjowej w Wilnie w r. 1928 
Organizatora i członka najbardziej czynnego 
wystawy rolniczo - hodowlanej przy Pierw- 
szych Targach Północnych w Wilnie, Człon- 
ka wielu organizacyj i ich oddziałów o cha- 
rakterze rolniczym. ; 

Za zasł ugi swe odznaczony został zło- 
tym krzyżem zasługi. Nie ubiegał się o to 
Nieraz w rozmowie ze mną mawiał, że ma- 
rzeniem Jego jest umrzeć, widząc że Ojczy- 
źnie nic nie zagraża. 

Umarł śmierci nie przeczuwając — dotknę 
ła go nagle. 

Cześć Jego pamięci. Cześć Człowiekowi 
Prawemu. 

Z. Hartung. 
ROWE CI ль ай 

prowincji, które prowadzą już przy- 

mogłaby | 
osiedlom: w gminie kraśnieńskiej — Olechnowicze, Plebanja i m. 

tok osób), w gminie gródeckiej — m. Gródek (około 60 osób), m. Rado- 
Około 200 osób), w gminie bienickiej — Rodnia, Oleniki, Przewóz i Biel- 

00 osób), w gminie lebiedziewskiej — m. Lebiedziewo, Słobódka, Plisa 
Anei, r. Markowo, Kowalce, Młyn-Prudy (około 360 osób). Ogólna liczba ewaku- 

A ntualnie w najgorszym wypadku ludności sięgnęłaby cyfry 950 osób, w tem 
б2ду 
Мі%_ omówiono zasadnicze kwestje pomocy powodzianom. 
p. pły, ie od tego powstał komitet pomocy powodzianom. W skład komitetu we- 

! Puciato — prezes Zw. Ziemian, J. Sowiń- 
„ Dabulewicz, ks. Morozow, Paszkiewicz — zawiadowca sta- 
Sarol, aptekarz, Władysław Weriier mecenas, Feliks Banel in 

| jj i Włocpięczeniowy, Elterman Bencja—prezes Związku Kupców Żydowskich, Stra- 
ierz ziemianin, inż. Żeleźniak. 

w... „Zabójstwa przy ul. M. Stelańskiej: 
ha! kona 9. Przy ul. Małej Stefańskiej 
3 i towskię: 0 zabójstwa 19letniego ucz- 

а 23…1 Szkoly technicznej Leona Gen 
dzin Szkującego stale w Równem: 

ych del właściciele mieszkania u 
1 dzeni z mann był sublokatorem, zosta- 

że snu kilku strzałami, które roz 
JEgo pokoju. Nim zdołano zorjen- 

5 05331;11!ас1'і od Gendelmanna wy- 
iący = nik który trzymając w rę- 

eM SR rzucił się do a: 
ego przerażenią uciekają- 

r cię NANO nawet zatrzymać,a 12 
Gendet 16 па ratunek  ociekającemu 
Ek Dos jw, który otrzymał bar- 

odwie. Izal w głowę. Rannego już 
ce w. CZIONo do Szpitala żydowskiego 

którą padku przybyła zaalarmowana 
я Przystąpiła do wyjaśnienia pó- 

 Bójstwa i osoby zbiegłego za- 

       

  

   

  

   
    

   

   

     

  

  

ft, StaliĆ że cała sprawa: że | sprawa: ma podło- 
a Pod jednym dachem 26 

A córka właścicieli mie- 
A niej la Anna Podzińska w której 

įZiaki Geller (Subocz 48). Ostat- 
a dowiedziała się że jej adora- 

х 'д'Е nauc zycieli wileńskich 
SWadzij: „subsydjowania szkolnictwa, | 

2 
cy dzieci 
dye rezultatów, 

1 ść 
ty Normalnie, й 

    

    

     

    

    

W T ) bardzo obecnie w Rosji 
ej ; Ay to dzieje rodziny rosyj- 

"ikonas Wojny i rewolucji pa- 
Dek Ek Druga jego powieść 
lejszej Todkowy“ jest obrazem 
raze | rosyjskiej „dulszczyzny* 
Rytniet Wyśmienity daje obraz 

niejsze: Praktykowanego w Rosji 
din Sag wielką skalę. Konstan- 

Wie, Najbany. „przebywa w Leningra- PNI ardziej znaną jest jego po- węże pliasta i latą“, Eug. Siemiati O Doychologiate, sji. Šiemnjatin ty ajęz,, © Ogiczne studja powieścio- 
) a <]JSza jego powieść nosi 

Ira 6) a ae Babel jest rodowi: 
ią sie” Synem kupca odeskiego. 

aj "l 4 W 1894 r. Do 16 roku ży- 
kanal p. czynienia z talmudem i 
nie loyg*zną; po ukończeniu szkoły 

\ зцщ Ww Odesie spróbował za: 
00 ра Petersburgu „gdzie nie 
miał 2 osiedlać się Żydom. Cię- 
.Disać Policją przeprawy. Próbo- 

ie p O rosyjskich gazet, i ro- 
Owelki.., Nie udawało się. 
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dny: 16. z którym zbliżył się 
Rak, ludzi pz mu: aajpierw po- 
lęk wiat a dopiero potem też 2 S twórczości literackiej. Bił si el uczynił. Pod koniec | In 1 > na froncie rumuńskim, "h Omisari zekistą, potem pracawal — № “ п!асіе oświaty, potem ucze- AO, bora Dravie przeciwko Jude- p Z Polaka m, jako kawalerzysta bił m był mi aż pod Warszawą, A am w alkiem sowieckim w tyfliskich ył współpracownikiem Eee, wj 3. Petersburskich — aż a twórz 3:cim zabrał się do _Iczego. Pierwsze opowia: 

     

       

tor ma być rzekomo notowany w policji ja- 
ko zawodowy złodziej i wobec tego postano- 
wiła-z nim zerwać. Nie pomogły grožby i 
prośby — Podzińska nie cofnęła raz po- 
wziętej decyzji. Geller widząc Podzińską stale 
przebywającą w towarzystwie Gendelmanna 
powziął podejrzenie że to on spowodował 
ujawnienie jego kryminalnej przeszłości i po- 
wziął zamiar zemsty. Nie mając pretekstów 
wiejścia do mieszkania Podzińskich i nie bę- 
dąc pewnym w jakich godzinach Gendel- 
mann bywa w domu, Geller po dłuższym na- 
myśle postanowił użyć podstępu. Udał się 
więc do urzędu telegraficznego i nadał do 
Podzińskiej terminową depeszę z powiado- 
mieniem, że wyjeżdża. Po nadaniu depeszy 
Geller poszedł na ulicę M. Stefańską przed 
dom Podzińskiej oczekując przybycia depe- 
szowego. W chwili gdy służąca otworzyła 
drzwi w celu odebrania depeszy ukryty wpo- 
bliżu Geller wpadł nagle do mieszkania i skie- 
rował się do pokoju Gendelmanna. Do śpią- 
cego na otomanie oddał on kilka strzałów, 
z których dwa trafiły w głowę. ° 
‚ ‚ Geller po dokonaniu zabójstwa ukrył się 
i jest poszukiwany przez policję. 

Strajk nauczycieli — żydów. 
szkół żydowskich z gminą wyznaniową na tle 

y g o czem įdonosilismy przed paru tygodniami, 
hnych przewidywaliśmy, co strajku nauczycieli zatrudnionych w szkołach p ysję « Porzuciło pracę około 130 nauczycieli. Strajk nauczycieli spowodował l zostało pozbawione nauki. Próby zlikwidowania zatąrgu narazie 

‚ ponieważ strajkujący żądają natychmiastowego uregulo- 
gwarancji że pieniądze na szkolnictwo będą w przyszłości wypła- 

dania Babla ukazały się w 1924-tym, 
zwracając odrazu na siebie uwagę. 

Na wety tego zaledwie  ...Śniadan- 
ka podajemy własny p. komisarza 
Łunaczarskiego dosłowny frazes, 
brzmiący jak następuje: 

„Stanowcze zwycięstwo odniesione 
przez potęgę bolszewizmu tudzież wy- 
stępujące na wszystkich polach w 
Rosji postępy w dziedzinie gospodar- 
czej i kulturalnej (oho, ohol) zgładziły 
przeciwieństwa dzielące poszczególne 
grupy. w literackim Świecie Rosji So- 
wieckiej. Obecnie już nastąpiła gene- 
ralna federacja wszystkich pisarzy so- 
wieckich“. 

Frazes ten daje dostateczne chy- 
ba wyobraženie o rodzaju propagandy 
uprawianej przez „Das - Neue Russ- 
land“ z wolnej i co się zowie euro- 
pejskiej placówki berlińskiej. 

U nas, w Polsce—za nic w Świecie, 
broń Boże, nie dopuszczonoby nigdy, 
przenigdy nawet samego p. ministra 
Łunaczarskiego do takiego rozpowsze- 
chniania swoich idej w jakiemkolwiek 
czasopiśmie w Polsce wychodzącem. 

U nas ...u nas my tylko sami za- 
lewamy nasz rynek księgarski prze- 
kładami współczesnej beletrystyki ro- 
syjskiej, „proletarjackiej*, w wydaniach 
książkowych jaknajtańszych... jaknaj- 
tańszych... aby się jaknajszerzej wśród 
polskiej czytającej publiczności roz- 
chodziły! 

Cz. J. 

AIG 

zaszczytne odznaczenie p. Ministra Aleksandra 
Meysziowicza, | 

W dniu wczorajszym p. wojewoda 
Raczkiewicz w towarzystwie wicewoje- 
wody Kirtiklisa wręczył p. Ministrowi 
Aleksandrowi Meysztowiczowi odzna- 

kę wraz z dyplomem członka honoro- 
wego. Królewskiej Akademji Nauk 
Prawniczych w Madrycie. 
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SOBOTA 
25 Dzis Wschód sł. g. 5 m. 21 

Pelagji Zach. sł. 0 g. 17 m. 30 
jutro 

Palmowa 
  

raeteorołogiczne Zakładu 
Meteorologji U. S. B. 

„ z dnia 22 — III. 1929 r. 

Ciśnienie ! | ] 77 

Temperatura Į dni 1 + 20C 

Opad za do- | 
bę m. m. } 

Wiatr l i przeważający 1 Południowy. 

Uwagi: Pogodnie. Rano i wieczorem 
gęsta mgła. 

Minimum za dobę — 6:€. 
Maximum na dobę -I- 4 © * 
Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia 

URZĘDOWA 

— Konferencje i audjericje u p. wojewo- 
dy. Pan wojewoda Raczkiewicz: odbył wczo- 
raj konferencje z ks. J. Žywickim kapelanem 
szpitala wojskowego w sprawach komitetu 
dla przeprowadzenia restauracji kościoła po- 
Trynitarskiego, na Antokolu, poczem przyjął: 
gen. Krok - Paszkowskiego, który przybył z 
ramienia komitetu rodzicielskiego w sprawie 
urządzenia wycieczek na Powszechną W.K. 
dowódcę 3 D. A. K. pułk. Fryderyka Ho- 
enla, przechodzącego w stan spoczynku oraz 
kpt. Edwarda Błaszczyka, którym powierzo- 
no tymczasowe_  oełnienie obowiązków do- 
wódcy 3 DAK, dowódcę 3 pułku saperów 
mjr. Połubińskiego, prezesa Pol Czerwonego 
Krzyża p. L. Uniechowskiego i p. Babickie- 
go wsprawach budowy schroniska akade- 
mickiego w Legaciszkach. 

onferencja w sprawie pomocy głodu- 
jącym. Pan Wojewoda Raczkiewicz odb ył 
wczoraj konferencję z prezesem Komitetu po 
mocy ludności dotkniętej nieurodzajem p. Al. 
Meysztowiczem. Omawiano sprawy akcji za- 
pomogowej. 

— Rozporządzenie w sprawie ewentual- 
nego aresztowania studentów. Min. Spraw 
Wewnętrznych nadesłał do Urzędu Woje- 
wódzkiego okólnik zawierający zarządzenie 
w sprawie interwencji policji w wypadkach 
przestępstw, popełnionych przez studentów. 

'W wypadkach popełnienia przez studenta 
wykroczenia karnego wystarczy stwierdzić 
jego tożsamość. Zatrzymanie może mieć 
miejsce jedynie wówczas, jeżeli student nie 
wylegitymuje się lub zajdzie konieczność 
zapobieżenia powtórzeniu się wykroczenia 

„ Odpis protokółu przesłany powinien być Rek- 
torowi. Zabieranie legitymacji jest niedopu-. 
szczalne. Zatrzymani powinni być umieszcza- 
ni w oddzielnych celach. 
.— Wyjazd p. Wojewody. W dniu wczo- 

rajszym p. wojewoda Raczkiewicz wyjechał 
na kilka dni do Warszawy w sprawach urzę- 
dowych. 

— Raport drużyfńy strzeleckiej po powro- 
cie z Warszawy. W dniu wczorajszym p. wo- 
jewoda Raczkiewicz w towarzystwie wice- 
wojewody Kirtiklisa i sekretarza kom. PW i 
WF mjr. Fieldorfa udał się na plac przed gma 
chem Urzędu. Wojewódzkiego gdzie przyjął 
raport od komendanta drużyny strzeleckiej, 
która odbyła marsz Wilno - Warszawa, przy- 
jawszy raport od komendanta, zwrócił się p. 
wojewoda do strzelców z krótkiem przemówie 
niem wyrażając uznanie dla jej sprawności i 
hartu jaki wykazała w trudnym marszu do 
stolicy, którym złożyła dowód swego wiel- 
kiego umiłowanią dla Marszałka Piłsudskiego. 
P. Wojewoda przyrzekł strzelcom iż dopo- 
może im w ufundowaniu chorągwi dla tu- 
tejszego obwodu. 

WOJSKOWA. 
- — Meldunki wojskowe dla mężczyzn. 

Władze administracyjne w porozumieniu się 
z wojskowością ustaliły nową procedurę 
meldunków osób w wieku wojskowym. 
Na. przyszłość każdy 'mężczyzna przy 
zmianie adresu, lub nawet przy czasowym 
wyjeździe obowiązany będzie poza doko- 
naniem meldunku administracyjnego zgło- 
ić swój wyjazd jako też przyjazd. W ten 
sposób, o ile ktokolwiek przybywa do Wil- 
na na okres ponad 2-tygodniowv będzie 
musiał cztery razy zgłosić się do biura 
meldunkowego: przy wyjeździe, po przyje- 
ždzie na nowe miejsce, opuszczając to 
miejsce i po przybyciu z powrotem do 
miejsca stąłego zamieszkania: Meldunki te 
będą prowadzić biura meldunkowe przy 
komisarjatach.$ Właściciel domu w razie 
czasowego wyjazdu lokatora będzie obo- 
wiązany posiadać adres fnieobecnego a to 
w celu podania go w razie potrzeby od- 
nośnym władzom.. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dn. 23 bm. 

o godzinie 13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 
Kokiela Chaima Bera, Sakowicza Kazimierza, 
Piotrowskiego Adama, Janowskiego Izraela 
Dawida, Gwozdowskiej Janiny, Porucznika 
Lemieszewskiego Witolda Wiktora, Harka- 
wiego Gierszona. Wstęp wolny. 

SZKOLNA. 
— Zmiana terminu ieryj świątecznych 

w szkołach żydowskich. ы A 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego powiadomi- 
ło dyrekcje szkół żydowskich, że zgodnie z 
rozporządzeniem Min. W. R. i O.P. zarzą- 
dzona zostaje zmiana w sprawie, świąt żydo- 
wskich w ten sposób, że z przypadających na 
ferje wielkanocne ł4 dni prywatne szkoły 
średnie, ogólnokształcące, do których uczę-- 
szcza wyłącznie młodzież wyznania mojże- 
szowo świętowąć będą tylko cztery dni 
(od 29 bm. — 1 kwietnia włącznie) a pozo- 
stałe na 10 dni przeznacza się na święta Pesach 
ad 23 kwietnia do 3 maja rb. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — Odczyt ks. Walerjana Meysztowicza. 

Dnia 24go b. m. punktualnie o godzinie 6-ej 
wieczór w sali gimn. im. Jul. Słowackiego 
wygłosi ks. profesor dr. Wałerjan Meyszto- 
wicz odczyt „O pojęciu honoru". Żyjemy w 
okresie etycznego chaosu i średniowiecznych 
samosądów i oszczerstw, wielka więc aktual- 
ność tematu zgromadzi niewątpliwie | liczne 
zastępy słuchaczy starszych i młodszych. Ca- 
ły dochód z odczytu przeznaczony jest na 
niezamożnych uczni gimnazjum. Bilety do 
nabycia przy wejściu w cenie od 50 gr - 
do 2 zł. Г 

— Organizacyjne zebranie chrz. zw. zaw 
prac kamieniarskich. W niedzielę, 24 b. m. o 
godz. 15-ej w łokału Centrali Chrz. zw. zaw. 

    

   

  

   

    

(ul. Ś-to jańska '3) odbędzie się organiza- 
cyjne zebranie nowopowstającego związku 
pracown. kamieniarskich. 

Zebranie ów chrz. zw. zaw. rze- 
źników i mtasarzy odbędzie się w niedzielę 24 
b. m. o godz. I8ej w lokalw Centrali chrz. - 
zw. zaw. (ul. Ś-to Jańska 3). 

"— Zebranie członków chrz. zw. zaw. pie- 
karzy odbędzie się 24 b. m. o godz. 9-ej rano 
w lokalu, związku (ul, Ś-to Jańska 3). Nie- 
zależnie od ilości obecnych zebranie będzie 
prawomocne o godz. 10-ej rano tegoż dnia. 

—Qiiara Wil. Banku Handlowego na 
, akcję zwalczania raka. Prof. St. Władyczko 
komunikńje nam, iż na jego ręce wpłynęło z 
Wil. Prywatnego Banku Handlowego 250 zł. 
na akcję zwałczania raka. 

— Akces do Komitetu Powodzio- 
wego. Organizacje Wychowania Fizyczne- 
go zgłosiły swój akces do komitetu na wy- 
padek powodzi, Członkowie tych organiza- 
cyj w razię powodzi będą użyci przez ko- 
mitet 40, pomccy zagrożonym. M 

— Kontrola, miejsc schadzek. W celu 
stwierdzenia czy zarządzenie władz w spra- 
wie utrzymywania w środmieściu domów 
schadzek jest należycie przestrzegane po- 
licja otrzymała polecenie przeprowadzania 
lotnych kontroli i pociągnięcia winaych do 
oapowiedzial ści. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sała „Lutnia*). „Po- 
chwała kradzieży”. Dziś, na jeden tylko wie- 
czór (początek o godz. 8 m. 30 wiecz), wra- 
ca na repertuar ostatnia nowość naszego te- 
atru, niezmiernie dowcipna komedja włoska 
„Pochwała kradzieży”, posiadająca w swej 
fakturze nięzmiernie dużo paradoksów, Śmia- 
łych powiedzeń, świetnych sytuacyj i wrecz 
niespodziewane dla widza rozwiązanie. „Po- 
chwała kradzieży” przypadła do gustu zwła- 
szcza publiczności wytwornej. 

— Dzisiejszy występ artystów warszaw- 
skich. Dziś, w Teatrze Polskim, (początek o 
godz. ll-ej wiecz.) najwybitniejsi artyści 
warszawskich teatrów „Qui Pro Quo* „Per- 
skie oko“ z Romualdem Gierasińskim i Ma- 
rjanem Rentgenem na czele, korzystając z 
krótkiego urlopu, wystąpią dziś, jutro (po- 
czątek o g. 8 m. 30 wiecz.) i pojutrze z 
wieczorami humoru pod nazwą „Humor rzą- 
dzi“. Wieczory składać się będą z tak zw. 
„Przebojów stolicy" jednem słowem będzie 
produkowanem to wszystko, co w chwili bie- 
żącej mówi, śpięwa i tańczy Warszawa. 

Początek jutrzejszego i poniedziałkowe- 
go widowiska o g. 8 m. 30 wiecz. 

Popołudniówki niedzielne. W niedzie- 
lę o godz. 3-€j p. p. Teatr Polski gra kroto- 
chwilę żołyierską ze śpiewami 1 tańcami 
„Ułani ks. Józefa". O g. 6-ej p. p. po raz 
ostatni grana będzie satyra na stosunki bol- 
szewickie! „„KWadratura: Koła”. - mać 

Ceny na: oba widowiska najniższe t. į. 
od.20 gr. do 2 zł. 50 gr. 

lajbliższe premjery. Najbliższą nowo- 
ścią repertuaru Teatru Polskiego będzie jed- 
na z najweselszych fars repertuaru teatrów 
paryskich „Hułaka* — Hennequina. Farsa ta, 
pod względem humoru, jest wprost rekordo- 
wą. Następnie zaś grana będzie komedja He- 
mara, będąca obecnie na repertuarze Teatru 
Polskiego w Warszawie, „Dwaj panowie B". 

— Koncert religijny. Jutro w niedzielę 
24 b. m. w sali Śniadeckich U. S. B. odbę- 
dzie się koncert religijny z udziałem chóru 
mieszanego T-wa „Lutnia“, orkiestry i so- 
listów: W. Hendrich (sopran) N..-Pekertów- 
ny (alt) prof. Ą. Ludwiga (baryton) E. Ol- 
szewskiego (tenor). W drugiej części progra- 
mu usłyszymy przepiękne „Requiem'** Mozar- 
ta w wykonaniu chóru, orkiestry i solistów. 
Dyrekcja spoczywa w rękach ]. Leśniewskie- 
go, akompanjuje prof. Gałkowski. Organiza- 
cja T-wa Muzycznego „Lutnia“. i 

Połowa czystego zysku przeznacza się 
na rzecz Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej 
im. ks. Piotra Skargi i Elizy Orzeszkowej. 

Bilety nabywać można przy wejściu od 
godz. 5 w. Początek o godz. 8 wiecz. (20) 

— Reduta na Pahulance. „Przyjaciele. 
Dziś po raz piąty wesoła komedja Al. hr. 
Fredry — „Przyjaciele'* w premjerowej ob- 
sadzie — która cieszy się dużem powodze- 
niem. 

Początek o godz. 20-ej. ży: 
— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o godz 

16-ej przedstawienie popołudniowe „dla mło- 
dzieży szkolnej — znakomitej komedji Al. 
hr. Fredry p.t. „Przyjaciele”. 3 

Bilety w cėnie od 30 gr. wcześniej do 
nabycia w biurze „Orbis“ i od godz. 14-е] м 
kasie teatru. Jis is 

Bilety wykupione na przedstawienia „Ju- 
dasza“ na dz. 22 i 23 bm mogą być wymie- 
nione na dzisiejsze przedstawienie komedji 

Fredry — „Przyjaciele*, względnie kasa zwró 
ci pieniądze. 

— „Niedzielna popołudniówka „„Judasza”. 
Jutro o godz. 16-ej przedstawienie popular- 
ne dla najszerszych warstw publiczności 
wstrząsającej tragedji K. Przerwy-Tetmaje- 
ra p.t. „Judasz* ze Stefanem Jaraczem, nie- 
zrównanym odtwórcą postaci tytułowej. 

Biiety w, cenie od 50 gr. do nabycia w 
biurze „Orbis*. Wieczorem o godz. 20-ej — 
„Przyjaciele. % : 

— Reduta na prowincji. Dziś w Chełmie 
komedja Józefa Korzeniowskiego „Wąsy i 
Peruka.“ 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Kradzież garderoby. Podczas nieobec- 
ności domowników do mieszkania Szlomy 
Chackielewicz (Nowogródzka 4) dobrali się 
złodzieje i wynieśli różną garderobę wartości 
kilkuset złotych. 

— Nagłe zesłabnięcie. W mieszkaniu wła- 
snem przy ul. Kwaszelnej 21 zasłabła nagle 
Elżbieta M aciejewska którą w stanie nie- 
przytomnym odwieziono do szpitala żydow 
skiego. Powód zasłabnięcia bada policja. 

— Trup noworodka w przesyłce poczto- 
wej. Onegdaj po południu pracowniczka szpi- 
tala św. Jakóba Jadwiga Romanowska (Kał- 
waryjska 55): po powrocie do domu otrzy- 
mała pocztą przesyłkę w której po RC 
ciu znaleziono trupa noworodka. Oględziny, 
paczki ujawniły kartkę tej treści: „Matka pro- 
si by dziecko pochowano ponieważ sama do 

konać tego nie może”. jako nadawca: prze- 
sylki tej figurowała Celina Hutor zamieszka- 
ła przy ulicy Niemieckiej 12. Po sprawdze- 
niu okazało się że przy tej ulicy Hutor nie- 
zamieszkuje i że nazwisko na przesyłce było 

fikcyjne. ZZM х 
Ujecie poszukiwanego. Policja ujęła nie 

jakiego Mełameda vel Balbę który po do- 
konaniu w Wilnie całego szeregu włamań u- 
ciekł do Litwy, a ostatnio powrócił do Wilna 
i usiłował dokonać kradzieży sklepowej. 

— Świąteczny przemyt. Koło Pod- 
broczia zatrzymano transport rodzynek 
wagi 300 klg. które zost 
Litwy” 

   

э 

Stanisław Ławrynowie 
zmarł nagle w Warszawie dnia 20 marca r. b. 

O niepowetowanej strącie nieodżałowanego Współpracownika i 
Kolegi zawiadamia z żalem 

Zarząd Wileńskiego T-wa Wyścigowego, 

Z SĄDÓW. 
WYROK W SPRAWIE 26-ciu. 

Toczący się od kilku dni wielki proces 
polityczny, przeciwko 26-ciu mieszkańcom 
pow. Dziśnieńskiego zakończył się jak i po- 
prezdni — gremjalnemh uniewinnieniem — о- 
skaržonych. Z ogólnej liczby zaledwie trzy 
osoby zostały ukarane. Wł. Misiula o trzy- 
mał 2 lata domu poprawy z zaliczeniem 15 
mies. aresztu prewencyjnego, Miechowicz 1 
rok i 6 mies. i tyleż mu zaliczono i wreszcie 
Czeczukiwcz 6 miesięcy z zawieszeniem na2 1. 

W poprzednim procesie analogicznym i 
też z terenu pow. Dziśnieńskiego z 28 oskar- 
żonych skazano zaledwie czterech. Wyroki 
te wskazują wyraźnie, że coś tam jest nie 
zupełnie w porządku. Albo policja nie umiała 
dostarczyć Sądowi dostatecznego materjału 
udawadniającego winę oskarżonych albo, co 
zresztą wydaje się prawdopodobniejszem, 
zet pochopnie oskarża ludzi o czyny godne 
ary. 

CIĘŻKIE ZEN WE WYWROTOW- 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznając na | 
sesjj wyjazdowej w Święcianach sprawę 
trzech osób oskarżonych o działalność anty- 
Boa wyniósł wyrok skazujący Jana 
ukszę i Berka Lewina po 4 lata ciężkiego 

więzienia, Hip. Bujko na trzy lata domu po- 
prawy Oraz uniewinnił całkowicie Jana Ste- 
powicza. 

W innej sprawie z tego samego artyku- 
łu KK (102) oskarżony Gordon Sznejder 
skazany został ną 5 lat ciężkiego więzienia. 

KARY ZA RADJOPAJĘCZARSTWO. 
Sąd Grodzki w Wilnie po rozpoznaniu 

spraw szeregu osób oskarżonych o uprawia- 
nie radjopajęczarstwa skazał: 

Nosela Jana, Sokołowskiego Izraela i We- 
deckiego Leona łącznie ną karę grzywny 20 
zł. oraz tytułem powództwa na łączną sumę 
102 zł. i 45 zł. kosztaów prowadzenia sprawy. 

Czarnocką Helenę, żemczugowa Aleksan- 
'dra, Bejnarowiczównę Stanisławę ,Wonogir- 
szskiego Chaima, Abramowicza Mojżesza, Gu 
rwicza Arona, Gurland Gitę, Wołk - Łaniew- 
ską Elżbietę — łącznie na karę grzywny 275 
zł. oraz tytułem powództwa na łączną sumę 
150 zł. i 75 zł. kosztów prowadzenia sprawy. 

Acuta Tadeusza, Zalewski Franciszek. Ju- 
rewicz Ignacy, Karetnikow Jan, Kończy Ta- 
deusz, Szczepański Albin, Sobolewski Wiktor, 
Zdanowicz Roman i Antokolska Anna na karę 
grzywny w łączriej sumie 225 zł. opłat sądo- 
wych oraz wszystkich na opłacenie kosztów 
sądowych. 

SPORT. 
KLUBY WILEŃSKIE PRZED ROZPOCZĘ- 

CIEM SEZONU PIŁKARSKIEGO. 
Wobec zbliżającego się sezonu rozgry- 

wek piłkarskich kluby robią przegląd swego 
inwentarza ludzkiego. Nie wiadomo jeszcze 
kto jakie nabytki poczynił, jaka nowa gwia- 
zda w czyich barwach zabłyśnie, kto kogo 
stracił ale mówi się o tem wiele. Więcej о- 
czywiście k'wsuje plotek niż prawdy. 

  

I tak "nio Express puścił kaczkę że 
sekci Pogoni przystępuje in gre- 
mio do 1 > e sprawozdawca sportowy 
Expressu ‹ a kaczki to nie no- 

  

wina dla nik tym wypadku sprawa 
przedstawia się  .stępująco: ; г 

Mistrz Wilna ma drużynę, która 5е 0- 
bejdzie doskonale bez tak wielkiej dozy obce- 
go materjału, ze swej strony Pogoń ma zbyt 
wiele tradycji by tak łatwo zwinąć sekcję, 
która przecie w swoim czasie była najlep- 
szą w Wilnie. Wiemy, że Pogoni ubywa paru 
graczy, ale nie może to wpłynąć aż tak de- 
prymująco na resztę, by dezerterowali grem- 
jalnie. ь 
! W niedzielę odbędzie się walne gebranie 
sekcji p. ri. Dopiero po niem będzie można 
powiedzieć coś konkretnego o losach Pogoni. 

Anglik Segraewe ustanowił nowy re- 
kord szybkości samochodowej mianowicie 
375 kilometrów na „godzinę. Rekord ten 
ustanowił przed 10 $dniami w  Dayton- 
Beach. 

Dayton-Beach to plaża na Florydzie. 
iasek jest tam tak idealnie twardy i rów- 
y, iż lepszego toru póki co niema na kuli 

ziemskiej. Wszystkie rekordy ustanowione 
zostały właśnie tam. Major Segraewe jest 
bardzo „bogatym człowiekiem, samochód 

jego „Złota Strz» kosztuje kilkanaście 
tysięcy funt” na taką zabawkę mógł 
sobie poz rzecz prosta tylko miljo- 

ner. $ 
Amerykanie nie mogli się pogodzić z 

faktem, że rekord szybkości, rekord naj- 
bardziej ceniony należy do Anglika, do 
Europejczyka. radością tedy powitali 
Beeblą mało znanego kierowcę, *który og- 
łosił próbę pobicia rekordu. : W oznaczony 
dzień 15.000 osób zasiądło na trybunach w 
w Dayton. Nie -długo trwało kwidowisko. 
Samochód przy szybkości około 250 kilo- 
metrów fiknął kozła i zarył się w piasek. 
Beebee został zabity na miejscu, jakiś ope- 

rator filmowy dostał odłamkiem maszyny 
w skroń i skonał również natychmiast. 

Tragiczne zajście 'ostudziło rekordowe B 

zapały. Segraewe wraca do Anglji jako try- 

umfator. Ale nie ulega kwestji, że 400 kim. 

na godzinę są osiągalne. т 

+ Wśród tenisistów. 
Grają obecnie tylko na Riwierze. Każ- 

de większe kąpielisko urządza turniej tak, 
że imprez: tenisowych nie brak. Zato brak 
dobrych rakiet. Extra klasa jest tylko jed- 
na — Cochet. Ani Lacoste, który zdaje się 
rzeczywiście zaniechał kortu, ani Borotra 
ani Tilden nie raczyli zjechać, A poza nimi 
nikt nie jest w stanie choćby poważnie za* 
grozić Cochetowi. Morphurgo mistrz Włoch 
spotkał się w paru finałach z Cochetem, 
najlepszy jego wynik była przegrana 7:09; 
4:6; 4:6; ponieważ wiadomo, iż Cochet za* 
zwyczaj lekceważy pierwsze dwa sety 
(zwłaszcza pierwszy!) przeto świadczy to 
tylko o takiej jego przewadze, że przegrać 
nie mógł nawet — nie starając się. * 

Nadzieja amerykańska 20-letni Colen 
okazał się matołem, pobili go stary Froitz- 
heim, Aeschliman i Morphurgo (ten ostatni 
6:0; 6:3; 6:2). . 

Lenglen przestała grać nawet jako za- 
wodczyni, miss Wils zasklepia się w Ame- 
ryce zresztą daleką jest od maestrji Fran- 
cuzki, to też wśród te-isistek, klasa się 
wyraźnie obniżyła — niema wielkich, zde- 
'' cwanie górujących talentów. K 

ъ аг. 

"wieści uprzednio, koniec obrazu jest 

  

Na srebrnym ekranie 
„Noc miłosna skazańca” (kino „Heljos“) 

„ Zawitał do nas ładny obraz, p. t. „Noc 
miłosna skazańca" — inscenizacja filmowa 
pewnej powieści. 

„Akcja obrazu toczy się za czasów rewo- 
lucji francuskiej a główny jej wątek to miłość 
oficera rewolucyjnego do _ pięknej arysto- 
kratki 

. Tematy z Wielkiej Rewolucji francuskiej 
nie należą do rzadkości, przeciwnie — są one 
o tyle częste, że niemal banalne, omawiany 
jednak przez nas film odbiega od szablonu. 

Mamy w filmie „Noc miłosna skazańca ”* 
dramat indywidualny kilku zaledwie osób 
wpłecionych w „koło udręki" przez logicznie 
zazębiającą się kolizję uczuć i obowiązku; 
akcja rozwija się w akcentach silnych a za- 
razem subtelnych i wreszcie, co najważniej- 
sze, cała sytuacja. jest o tyle oryginalną i no- 
wą, że o ile naturalnie nie czytało się tej po- 

wcale 
trudny do przewidzenia! 

I dopiero jak delikatnie rzucane tło db 
do dramatu indywidualnegą mamy tu trochę, 
tyle akurat wiele trzeba, tłimu i wojska re- 
wolucyjnego; parę jaskrawych, odmalowują- 
cych grozę rewolucji scen (gilo- 
tyna; rozstrzelanie), osłabionych i znieczulo- 
nych jakgdyby przez przeplatający je ciche i 
radosne zdjęcia krajobrazu francuskiego, a i 
samo stworzenie środowiska rewolucyjnego 
jakże ciekawe i nowe! 

Omega. 

   
RYJ Z; 
uzywa codziennie kremu 
      

RADJO. 
Sobota dnia 23 marca 1919 r. 
11.56 — 12.10: Tr. z Warszawy. Sygnał 

cząsu, hejnał z Wieży Marjackiej w Kra- 
kowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
15.10—15.35: Tr. z W-wy. Odczyt dlą ma- 
turzystów „Parlamentaryzm Polski za Ja- 
giellonów*. 15.35 — 16.00: „Opoka“ Kon- 
ferencja religijna dlą radjostuchaczy, któ- 
rzy nie mogą lub nie chcą chodzić do ko- 
ścioła 16.00 — 16.20: Odczytanie programu , 
dziennego, repertuar teatralno-kinowy i 
chwilka litewska. 16.20 — 16.35: Komunikat 
Zw. Kół. i Org. Roln. z. Wileńskiej. 16.35 
-_17.05: Muzyka z płyt gramofonowych. 
17,05 — 17.00: Przerwa. 17.30—17.55: „Jak 
powstały groty* odczyt z cyklu „Życie 
ziemi”. 17,55—18.50: Tr. z Krakowa. Audy- 
cja dla dzieci. ;18.50 — 19.15: „Kłopoty 
Oszmiańczuka* monolog tutejszy. 19.15- - 
19.35: Czytanka aktualna. 19.35 — 20.00: 
Odczytanie programu na dzień następny, 
komunikaty i Sygnał czasu z Warszawy. 
20.00 — 20.25: Odczyt z cyklu „Wycieczki 
po ziemiach wileńskich*. 22.00: Tr. z W-wy: 
„Małżeństwo przy latarni" operetka. Po 
operetce komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne, oraz muzyka taneczna. 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
22 marca 1929 r. . 

Dewizy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupno 
Funty angielskie 43,24 43,35 43.13 
Beigja 123.84 124.17 123,53 

Loadyn 43,29, 43,39,5 43,18, 

Howy-York 8,90 8.92 8.88 
Paryż 34,84, 34.03, 34.75 
Praga 26,42,5 26.49, 26.36 
Szwajcarja 171,56,5 172.00 171.13 
Stokholm 238,22 2388,82 237,62 

Wiedeń 125,30 125.61 124,99 

Kopenhaga 237,80 238,40 237,20 
Holandja 357,29 35819 — 356,39 
Dolary 8,90 8,92 8,88 
Franki franc. 34,87 34,96 34,75 
Wiochy 45,71 46,83 46.59 
Marka niem. 211,59,5— 

Berlin w obrotach nieoficjalnych 211,59. — 

OFIARY. 
Związek Kółek i Organizacyj Rolniczych 

Z. Wileńskiej zamiast wieńca na grób śp. 
Ławrynowicza ——25 zł. na Dom Dziecka z. 
Wileńskiej im. Marszałka Piłsudskiego. - 
E! KT СОА ŁO SSG 1У ЕО НОНЕ UN) DLA KO LIGI GD OBO 

W h i 5 ń W wypadanie, łupież, 
łysienie usuwa 

„Esencja Chinowo - Chmielowa* i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* (z 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka Gą- 

seckiego, ul. Freta Nr 16. 
0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154 

4 lub 5 pokojowe poszukuję od za- 
raz ze wszelkiemi wygodami (łazien- В 
kait. p.) w śródmieściu lub na 
Zwierzyńcu (pożądane z ogrodem). 
Oferty składać do adm. „Stowa“, 

a: J. M. 

(Mieszkanie 
i 

  

Czopki he* l (z kogutkiem) 
moroidalne „Varicol usuwają ból, 

krwawienie, swędzenie, pieczenie, 
zmniejszają guzy (żylaki). 

Sprzedają apteki i składy apteczne. 
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Świetne amerykańskie 

MOTORY NAFTOWE 
Massey-Harrisn 

o sile 1 i 1/2, 3, 4i 1/2 i6 sił 
stąłe i na wózkach 

2 poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna Nr 11. 

Sprzedaż na dogodnych warunkach 
kredytowych. 9911—z 
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| Mleczarnia Parowa J. Hejbera 
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Mickiewicza 9 
Poleca najlepsze w Wilnie mleko i 
śmietankę pasteryzowaną codzień 
świeże, dostarczane z wrorowo pro- 
wadzonych „majątków pod nadzorem 
weterynarzy, z maj. Trybance W.P. 
J. Borowskiego, z maj. Wielka Rze- 
szą W. P. Z. Ruszczyca, z maj. Kor- 
wie W. P. J. Strumiłło oraz polecą 
swoje wyroby: śmietanę, twaróg, serki 
śmietankowe i świeże wyborowe ma- 

sło prasowane, 
Ę Z poważaniem J. Heįber 

= 
  

a 

HI | Imzose 
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Jeszcze fylko Z dni | 

a 
B 

trwać będzie 

Wysfawa i Sprzedaż Kilimów 
oraz pasiaków ludowych (dywany, 

serwety, narzuty od 5 zł. sztuka) g 

w LokalugKasyna Garnizonowego, 

ul. Mickiewicza Nr. 13. * 
Otwarte od g. 10—20-ej. 

HEMOROIDY 
A LAPALĄ 

| CZY e" 
Mai das 

  

       

ZAKŁAD PASÓW i BANDAŻY m 
LECZNICZYCH B 

m 66 Wilno, 
„Jeaneite“ mai ka 2 @ 
Otrzymano z Paryża w wielkim wy- 
borze pasy ostatnich nowości i pasy 
biustnoszć, które nadają elastyczność m 
figurze i są wygodne., Pasy lecznicze © 
po operacjach brzusznych i specjalne 

do stanu odmiennego. B
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SŁOWO 

Przelarq 
Nadleśnictwo Mostowskie 

podaje do wiadomości, iż w dniu 16 kwie- „H 5 L l ū 5 
tnia 1929 r. o godz. 12-ej w lokalu Leśni- 

ctwa Nadniemeńskiego przy st. kol. Mosty 
odbędzie się przetarg na sprzedaż 11.530 

m. p. opałowych szczaąp osikowych wyro- 

bionych sposobem gospodarczym w obrę- 
bie Mosty w 1928—29 r. 3 

Wykaz jednostek licytacyjnych i wa- 
runki przetargowe są do przejrzenia w 
Nadleśnictwie Mostowskiem osada Zapole 
oraz w Leśnictwie Nadniemeńskiem przy 
stącji kol. Mosty. 

Nadleśnictwo Mostowskie. 
£—L9UT 

u_ WESZODA KG KS KO KA KO CA KAKA ŁO 

PORZĄDKI RZL 
LI LICACJ 

FARKACEUTYCZNA 

  

„ AP:'KOWALSKI waRszawa 

  

INajpor rniej szy 
samoa.vd na 

STATNI model 

Chevrolet zawdzięcza swą ol- 

        samochodu 

  

     

skonalenia techniczne, jak filtr 
do powietrza i oliwy, ha- 

— 

  

iejski Kinomatograi 
Kalturalno-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
uł. Ostrobramska 5. 

Od dnia 20 do 24 marca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany; film: 

оя Aktów 10. fach 
W roli głównej: 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od 
Następny program: „Przygoda na lodowych szczy Ryszard Dix. 

  

Kino-Teatr 

Wileńska 38. 

= sjynnetó dl 

Dziś! Atrakcyjny film Światowej sławy! Noc miłosna skazańca Poe ŚŚ MICHAEL DA 
Potężny dramat miłosny pięknej arystokratki 1 oficera rywal. W rolach głównych ulubieniec kobie! 

io! El i najpiękniejsza Kari a Bell Szalone napięcie. Pojedynek nerwów i siły. TU 
šia Ml, kobieta północy I e ludzi. Film ten z ogromnem powodzeniem demonstroW“ 

w Warszawie w najwytworniejszem kinie „Filharmonja*. Najnowszy dziennik „Gaumont*. 
+ Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

  

KINO-TEATR 

„POLONIA ” 
Mickiewicza 22. 

DZIŚ! p ZEBRY gdieo ORA SA opowieść miłosną z za kulis intryg dworów krge 
według nieśmiertelnej powieści г W rolach głównych mis 

HUGO (L'HOMME QUI RIT) Człowiek Śmiechu 
RY PHILBIN znana z obrazu „UPIOR w ORERZE* į 

GLOSY PRASY: „Najpotežniejsza kreacja genialnego Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia i 
włożyć w postać Człowieka Śmiechu (London Times). Najmłodsza gwiazda ekranu MARY PHILBIN, jako, 
dziewczyna Dea, stworzyła kreację niepowszednią, porywającą czarem dziewiczości i sitą (N.Y. Daily M“ 

  

Kino  „pietadilly” 
WIELKA 42. 

Dzisi Wspaniałego, pełnego olśniewających momentów filmu! Wspaniała bajka „Z psiąca LIE 
Szejk Fazil“ Dramat erotyczny wschodni w 12 w. aktach. W rolach głównych: 

nocy!* »» Farreli bohater „Siódmego Nieba* i Anioła Ulicy* i czarująca Greta 

orientalnych, którego akcja toczy Się wśród tajemniczej przyrody Wschodu i w wytwornych 52107 
Paryža i Wertecji. 

  

Tar „NAÓŻ 
Wielka 30. 

Dziś! Wielkie arcyazieło filmowe! Wolna przerobka słynnej powieści DOSTOJEWSKIEGO 
(czyli TRAGEDJA ROSJI) Potężny dramat w 12 akt. pulsujący wszy8 7 

„„IDJOTA* 
  

Kino - Teatr 

„„ Światowid * 
ul. Mickiewicza ©. 

STOCZNIA GDAŃSK 

SILNIKI DIE$LA 
budowy leżącej i 
cnych w Wilnie wielkim medalem złotym, jak również wy- 
próbowane w dobroci: SILNIKI GAZOWE, URZĄDZENIA 

  

akcentami ludzkich mamiętności.:W rolach głównych: nieoorównany „sg 

CORTEZ i urocza BARBARA BEDFORD. 

Dzis! Rekord pikanterji! 

maski LON CHANEY, sławny rywal RUDOLFA VALENTINO — R 

& zachwye. dramdt , 
Rekord piękności i szyku! „Dama 2 rekardem šwiaiowym tyczno-sportowy „ 
akt. z czarodziejsko piękną LEE SARRY. Kolosalne sceny zbiorowe. Przepiękne kobiety. Akcja rozgrywa 
Berlinie, Paryżu, Wiedniu i Londynie. Miłość -   

EEE 

Karlsbad, Vichy, Franc Joseph i inne 
wiosennego czerpania 1929 roku. di 

į NADESZEY!!! 

l U, Prużan Egz. od 1890 ©: 

RS Mickiewicza 15, viš-a-vis Hot. Georges. Tel. 45% 
BRUTEWI GEE GTW OZ GAZZIA LAY WADZE (DO TWA BED й 

37AYAVB „Dr. PDFILSKI 

' LEKARZE A oeyczte. Przyjamje 
; ga poz; Z A : od 

` АНАЧА ); W awalnej 
DOKTOR BŁIG =. |. WZAPaI 

ad ИНУВЕКО ‚ Ооктбт-Мейусупу 
syfilis i skórne. Wil- A, GYMBLER 
no, ul. Wiieńska 3, te-choroby skórne, we- 
lefon '567. Przyjmuje neryczne i  moczo- 

ASU 

ss 

[ DOMY drev; 
ny o 5 mies 

niach, play 
sąż. sprzedali ) 
raz и 

złotych „uj 
D. H.-K. „Ž4€*| 
Mickiewicza 
tel. 9-05. — 

nanosi RÓŻ | 

Bezsprężarkowe 

stojącej, odznaczone na Targach Półno- 

J 

  

CONRAD VEIDL czarująch | 

„Prado Szpody | Król" | 
\ 

Dvrekcja uprasza Sz. Publicznošč © przybycie na początki seansów o godz. 4. 6. 8, 10.20. „ 

„Kulisy tiaremów*. Fantastyczny przepych palaców władców wschodnich! Jeden z najpiękniejszych dral jj 

sport — erotyzm. Wszechświatowy sukces. > i 

Wody mineralnė| 

      

ю 
| 

   

  

brzymią popularność na całym świecie 
idealnemu połączeniu znakomitego 
silnika z nadzwyczaj mocną budową 
podwozia, wygodą i elegancją karo- 
serji, obok niezwykle niskich kostów 
utrzymania. Obecny model prze- 

  

wyższa wszystko, ce d  cęczas 
wykonano w dziedzinie p "dukcji 
samochodowej. Posiada nież. „odny 
silnik, wykluczający wszelkie nie- 
spodzianki, gustowną i pełną wdzięku 
karoserję. Słowem w budowie jego, 
zawdzięczając niespożytym zasobom 
technic”";:,n General Motórs zasto- 
sowano wszystkie najnowsze udo- 

  

mulce na cztery koła, specjalnie 
wzmocnione podwozie i idealnie 

czułą kierownicę. й 
Chevrolet pod względem wyglądu, 

wygody karoserji i szybkości w niczem 
nie ustępuje największym luksusowyra 
i drogim samochodom. 

Dla sprawdzenia tych zalet wy- 
starczy jedna próbna jazda w porozu- 
mieniu z najbliższym upoważnionym 
zastępstwem General Motors. Wyrób 
General Motors : 

Upoważnione „Zastępstwa na całem 
terytorjum Polski i w Wolnem 
Mieście Gdańsku. 

CHEVROLET 
GENERAT, MOTORS W POLSCE, WARSZAWA 

© TAJNY KURJER 
Powieść historyczna. 

Tłomaczenie z angielskiego 
  

Służący podał Gray'owi świeżo u- 
karbowaną perukę i starannie wyczy- 
szczony i wyprasowany surdut. Gray 
szybko ubrał się i kazał mu odejść mó- 
wiąc: ч 

— Powiesz mi, gdy powóz zajedzie! 
Stalowy ten człowiek już opanował 

zdumienie i wzruszenie, które ogarnę- 

ły go w pierwszej chwili! Uważnie 
przyjrzał się Hektorowi i zauważył: 

— Bardzo pan się zmienił, przyja- 
cielu drogi, szczególnie wyraz twarzy 
ma pan inny zupełnie! Obawiam się, że 
musiał pan przejść ciężkie-próby. Czy 
udało się panu odnaleźć naszych ludzi, 
po śmierci biednego Extrome'a? 

— Major O-Farelle... zaczął Hektor. 
— Major O-Farelle? — zdziwił się 

mały człowieczek. — Ach, rozumiem! 
U nas nazywa się on numerem 33! 

— On to uzyskał rozkaz deputowa- 
nego Barrasa, który stanął na czele słu- 
żby bezpieczeństwa Paryża, uwolnienia 
mnie, — opowiadał Hektor. 

— Uwolnienia? { 
— Tak, bytem w Conciergerie i cze- 

kałem sądu. Gdyby Robespierre nie zo- 
stał stracony, jabym stanął na jego 
miejscu na gilotynie, tego samego dnia, 
gdy jego spotkał ten los! Co się tyczy 

, Spraw politycznych, mam wszystko 
spisane w szczegółowym raporcie. 

To mówiąc wyjął z kieszeni niedu- 
żą plikę papierów i podał ją Gray,owi. 
Ten chwycił ją skwapliwie i niecierpli- 
wym ruchem zerwał pieczęcie. Usiadł 
w fotelu, przed stygnącą filiżanką cze- 
kolady i przez pięć minut milczał, po- 
grążony w czytaniu depesz, zapomina- 
jąc z przejęcia o Hektorze. 

— Master Foteringay, — rzekł, po 
skończeniu czytania; podnosząc ku nie- 
mu oczy. Okazał pan nam usługi nieo- 
cenione! W raporcie master Savory pi- 
sze, że to pan dostarczył im najważ- 
niejszych informacyj, które przysłano 
nam przez ostatniego kurjera z Francji. 
Teraz przez pana przysyła mi 'szczegó- 
łowy projekt porozumienia między Ba- 
rrasem i jego przyjaciółmi, a Pittem. 
Nieszczęśliwy areszt i śmierć Extroma 
przerwały układy, które prowadziliśmy 
już pierw ej z tą grupą. Lecz z chwilą 
upadku tyranji udało się naszym lu- 
dziom nawiązać dawne nici i szybko 
skończyć układy! 

Minęło kilka dni, Hektor obsypany 
łaskami Pitta, wypoczywał w rodzin- 
nym swym majątku. Po powrocie nie 
zastał już w nim swego surowego stry- 
ja i opiekuna, gdyż staruszek umarł na- 
gle, pozostawiając mu całą swą fortunę 
i tytuł: Lecz bogactwo, sława, przyjaźń 
ludzi, którą okazali tak zasłużonemu 
dla państwa obywatelowi, przyjaciele, 

którzy dawniej odwrócili się od niego 
w Chwili niełaski księcia Wadji, ciążyły 
mu teraz. * Unikał ludzi i w dalekim 
dworze, wśród pól i lasów, w których 
spędził dziecięce lata, w gamotności 
cierpiał nad utratą tej jedynej, która 
wraz z życiem uniosła jego zbolałe i 
zmienione serce. 

* Był piękny: dzień słoneczny. Wpa- 
trzony w zatopiony powodzią Światła 
stary park, siedział Hektor na terasie, 
po raz tysiączny przypominając: sobie 
dni nędzy, które były dlań jednocześnie 
dniami szczęścia niewysławionego — 
te dnie przeżyte wspólnie na poddaszu 
w małej, przedzielonej kotarą z łachma- 
nów izdebce. Z sercem ściśniętem bó- 
lem wywoływał w pamięci obrazy mi- 
nione, w tęsknocie swej wyczarowywał 
jakby żywą postać złotowłosej dziewe- 
czki o mężnem spojrzeniu. 

Myśli jego przerwało wejście służą- 
cego. 

— Jakaś pani chce się widzieć z pa- , 
nem, sir, — rzekł. 

Hektor skinął, by wprowadził go- 
ścia. Nie pragnął widoku ludzi, lecz 
by'i mu tak obojętni, że wizyty nie 
sprawiały mu nawet przykrości. 

W oczach jego odbiło się zdziwie- 
nie, gdy na progu ukazała się piękna 
kuzynka Betty. , : 

Powstał na jej powitanie, nie czując 

nawet żalu za to, co uczyniła przed je- 
go wyjazdem. 

| Lecz ta opanowana zwykle. dziew- 

czyna była głęboko wzruszona. Przez 

chwilę panowało milczenie, Hektor 

pićrwszy przerwał je: : \ 

— Jestem ci bardzo wdzięczny Be- 

tty, że zechcjałaś mnie, odwiedzić, — 

rzekł. ! ) 
Łzy zakręciły się w jej oczach, po- 

łożyła na jego chudej ręce miękką dłoń 
i szepnęła: 

— Hektorze, przyszłam cię przepro- 
sić, byłam niesprawiedliwa i zła, lecz 
poznałam swój błąd, czy mi przeba- 
czysz teraz? Niedawno dowiedziałam 
się prawdy 0 zajściu z księciem w kłu- 
bie, doniesiono mi je wówczas w zu- 
pełnie innem świetle.. Myślałam, że to 
była zazdrość... 2. 

Hektor smutnemi oczyma Spojrzał 
na-jej wzburzoną piękną twarzyczkę. ' 

— Nie mam do ciebie żalu Betty, — 
rzekł poważnie. 

jej duże oczy patrzały nań chwilę 
badawczo. 

— Jak się zmieniłeś Hektorze, nie 
poznaję cię i zdaje mi się, że tamten 
elegancki oficer — hulaka zginął gdzieś 
na zawszen, : -* KOM 

Uśmiechnął. się smutnie, jakże dale- 
kim się czuł od tego dawnego Hektora 
Foteringay'a, o którym mówiła Betty! 

Ona zaś ciągnęła dalej: 
— Podczas ostatniej naszej rozmo- 

wy, mówiłam o człowieku, któryby bo- 
haterstwem swem zdobył me serce. 
Wówczas sądziłam, że nie jesteś zdol- 
ny do wielkich czynów... głos jej za- 

(diatermja). 

drżał nagle, — dziś widzę cię innym, 
widzę, że. się myliłam... 

Hektor drgnął i nachylając się ku 
niej, spojrzał głęboko w jej pełne łez 
oczy. ! 

‚ — Istotnie zmieniłem, się zupełnie, 
nie pozostało we mnie żadne z daw- 
nych uczuć, — rzekł półgłosem, — je- 
stem złamany. Betty: tą, którą kochałem 
i kocham dotąd, zginęła na gilotynie... 

Zapanowala chwila głębokiej ciszy. 
Tylko z ogrodu dolatywały ćwierkania 
ptaków. Hektor zakrył twarz rękami: 
nowa tala bólu wdarła się w jego ser- 
ce.. Jak przez sen słyszał cichy szelest 
oddalających się kroków... Był sam. 

— Jakaś pani, sir... — rozległ się od 
progu głos służącego. : 

Podniósł zniecierpliwiony głowę i 
zapytał ostro: й 

— Kto taki? Ž 
Nie wiem, sir,. powiedziała tyl- 

ko, że znajoma z Paryża... 
Stłumiony okrzyk wyrwał się z ust 

Hektora: szalona, nieprawdopodobna 
nadzieja ralosnym płomieniem buchnę- 
ła w jego sercu. 

Zerwał się ku drzwiom, lecz na pro- 
gu ujrzał Zuzę. Bezsilny, opadł na fo- 
tel. Nadzieją zawiodła go znowu. 

Zuza z uśmiechem podeszła ku nie- 
mu: 

— Janku, — rzekła słodko, — czy 
mnie nie poznajesz? 

Spojrzał na nią nieprzytomnie pra- 
wie. ' 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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— Opowiem ci, jak wywiązac 
z obietnicy, którą ci złożyłam | a 
miast po rozstaniu z tobą, Uda rio 
do znajomych dygnitarzy — Pó +b 
by prosić ich o pomoc. Nie było į 
twą rzeczą. Nie będę ci OBRA 
szczegółów, dosyć, że wresZcić . „JĄ 
łam papier ułaskawiający LudWw* 
Ile... : „2 Зщ 

Hektor zerwał się i chewycił jelń ч 
szalonemi oczyina wpatrywał SIĘ „Ą 
piękną twarz, chcąc wyczytać, am 
prawdę. Pytać nie mógł, głos 9° 
mu posłuszeństwa.. : 4 mj 

— Pośpięszyłam z papiereit 3 
wózkami. Biegłam co sił, krzy ach 4 
zatrzymano je. Lecz zwolna. myl 
tracić nadzieję. Szczęściem tu aj 
mał na chwilę skazańców, 00“ jj 
się uwolnienia ich, dzięki, х 
zwłoki, dopadłam do 5КахайсО\ į 
dłuższych trudności udało m 
brać ją z rąk katów.. 

Okrzyk bezmiernego SZ 
darł się z bladych ust He 

— Gdzie ona, gdzie? — РУ° @ 
skając gwaltownie ręce. ZUZY* odr] 

— Czeka w ogrodzie: 77 

z uśmiechem. : 
Odwrócił się, i chwiejąc 

Szenia skierował sie KU 
Wśród drzew ujrzał drobną, 
stać, śpieszącą ku niemu. | 

(KONIEC). 
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