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TTROK IX. fir. 59 (2249) 

SŁOWO 
WILŃO Biedziela 16 lufego 1960 r. 
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Na posiedzeniu Wileńskiej Rady ze szkodą dla kształtowania się pro- 

Wojewódzkiej w dniu 23 listopada wincjonałnych stosunków gospodar- 

  

Śsma rocznica koronacji Ojca Święfego 
Wymiana depesz między P. Prezydentem - Mościckim 

a Papieżem Piusem XI. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — 4. Łaszuk. ! 
BIENIAKONIE, -— Buiet išolejowy, { 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“, į 

   
   

   
   

MESWIEZ — ii. Rat 

NOWOGRÓDEK — Ki 
N. ŚWIĘCIANY i 
USZMIANA 
PIŃSK —. K: 
PGSTAWY — K a у 
SŁONIM — Ksiega . Lubowskiego, ui. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY —— ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ud. Mickiewicza 24, F. ju 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 
WOQOŁKOWYSK — księgarnia T-wa „Ruch. , 

I) 
CENY UGŁUSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpałtowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr gr. Kronika rekiamowa miimetr 66 gr. Wnumerach świątecznych „oraz; z prowincji o 25, proc. „drożej. 
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miejsca. Terminy druki mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Pismo Marszałka Piłsudskiedo 
W sprawie zajścia w dniu 31.X 1929 r. w predsionku szimowym 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
LUKSZTY — Bufet Kolejowy. ь 4 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. i 
RORODZIEJ — Dworzęc Kolejowy — K. Smarzyński. i 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. { 
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KLECK — sklep „Jednošė“, 
LWA — ul. Suwalska 13, $. Mażeski. 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

  

      

  

1--tej stwierdziła 

1929 r. powzięta została jednogło- 

Śnie uchwała następującaj treści: 

„Rada Wojewódzka uważa zarówno ze 
względu na przesłanki natury historycznej 
jak i ze względu na uieodzowne postulaty 
gospodarcze za konieczne rozszerzenie 
obecnego terenu województwa Wileńskiego 
drogą przyłączenia doń powiatów wchodzą- 
cych obecnie w skład w-wa Nowogródz- 
kiego a przylegających do granic w-wa Wi- 
leńskiego*". к 

W ;tymże sensie wypowiadały się 

urzędy państwowe, organizacje i in- 

stytucje o charakterze gspołeczno-kul- 

turalnym i gospodarczym, przedsta- 

wiciele samorządu gospodarczego — 

wszyscy z. Wilnem związani jako sie- 

dzibą urzędowania czy pracy. 

W dniu 9 lutego b. r. odbyło się 

w Nowogródku zebranie przedstawi: 

cieli ster samorządowych, gospodar- 

czych, ziemiańskich, osadniczych i;in., 

na którem, Gzgodnie z komunikatem 

biura samorządu nowogródzkiego, 

„zaznaczył się jednomyślny pogląd 

szkodliwości przeniesienia stolicy о- 

jewództwa ewentualnie 'odzrwania ja: 

kiegoś terenu". Z tym jednomyślnym 

poglądem w sprzeczności znajduje się 

stanowisko obecnych na zebraniu 

posłów Nowogródczyzny. 

Jednocześnie w tymże *Nowogród: 

ku obradowała Rada wojewódzka 

osadnictwa wojskowego. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności porządek dzien- 
ny obejmował również sprawy prze- 
niesienia stolicy względnie oderwania 
części terytorjum. Rada przeciwstawiła 

się projektom oderwania częściowego 
terytorjum wchodzącego w skład 
obecnego w-wa ;Ńowogródzkiego, da- 

„ogromme* znaczenie 
tego centrum państwowego jw ośrod- 
ku ludności ; etnicznie Fróżnorodnej”, 

wreszcie uznała' że „pogłoski o ska- 

sowaniu względnie przeniesieniu wo- 

jewództwa są ujemne dla coraz wzma- 

gającej się myśli i zadzierzgającego 

się współżycia narodów", 

A więc Wilno — tak, Nowogrė- 
dek — inaczej... jakkolwiek opierając 

się na wynikach ankiety zainicjonowa- 

nej w swcim czasie przez „Słowo”, 
należało przypuszczać, że „zebranie 
przedstawicieli sier gospodarczych j 
ziemiańskich ziemi Nowogródzkiej" (z 
wyjątkiem „ster samorządowych ijosa- 
dniczych*) nie będzie i nie może Sbyć 
wyrazem „jednomyślnego poglądu". 
Widocznie mamy tu do czynienia z 
przejawem zaŚciankowej polityki, dla 
której racja wyższego stanu jest 

obca. 

Obecną linię graniczną między 
dwoma województwami wytworzyły 
okoliczności « przypadkowe. Wojew. 
Nowogródzkie jest dzieckiem przy. 

padku, ;spowodowanego przebiegiem 
operacyj wojennych. W roku 1924 

rada ministrów skłonna była do usu- 
nięcia anomalji granicznej. Niestety;za- 
miaru tego później zaniechano. 

Czy z powstaniem Nowogródka 
jako siedziby województwa z miastem 
tem zaistniała kooperacja gospodar- 
cza odcinków ciążących przed tem do 
Wilna? Nie mogła zaistnieć pomimo 
nieprodukcyjnie wyrzuconych na, zbę- 
dne inwestycje kilkunastu miljonów 
złotych, która to suma cbciąża "cbe- 
cnie nowogródzki samorząd  terytor- 
jalny a jest właściwą przyczyną dla 
czego samorząd ten przeciwstawia się 
projektom parcelacji „województwa 
Nowogródzkiego, — nie mogła dla 
tego, że sam Nowogródek ciążąc do 
Wilna, nie "mógł opanować sytaacji 
gospodarczej i zamienić Wilna, — je. 
dynie tylko, przez wprowadzenie niedo- 

godności komunikacyjnych  zacierał 
Sttucznie wspólnotę interesów z Wil- 
nem. Ośrodki produkcji na terenie 
województwa Nowogródzkiego, zry- 
wając więzy z Wilnem nie nawiązały 
ich z Nowogródkiem, lecz ponad No: 
wogródkiem ciążyć zaczynały mecha- 
nicznie do Warszawy, jako bezpośred- 
niego oparcia dla swych interesów 
Wzmagał się zatem centralistyczny 
wpływ miasta stołecznego, Warszawy, 

czych. 

Nie jest moim zamiarem odtwarzać 

tu na czem polega, ogólnie znane, 
ciążenie do Wilna większości powia- 
tów w—wa Nowogródzkiego. Jeszcze 
za czasów Litwy Środkowej  działal- 
ność b. Związku Kółek i Organiza- 
cyj Rolniczych Ziemi Wileńskiej roz- 

ciągała się na powiat Lidzki i Woło- 
żyński. Bieniakonie w swoim czasie 
obrane zostały przez Wileńskie To- 
warzystwo Rolnicze na miejsce odpo- 

wiednie dła stacji doświadczalnej, po: 

nieważ tu we wszystkich _ czterech 

kierunkach jednakowa była odległość 

działania wspólnych interesów rolni- 
czych. Dotąd niektóre powiaty w—wa 

Nowogródzkiego mają hipotekę w 

Wilnie a nie w Nowogródku. Powiat 
Wołożyński jest pod względem Iniar- 

skim dalszym ciągiem wileńskiej po- 

łudniowej strefy uprawy lnu i z Wil- 

nem a nie Nowogródkiem związany. 

A wieleż urzędów państwowych ob- 

sługujących powiaty. Nowogródczyzny 

siedzibą mają w Wilnie, wieleż firm 

* blur obywatel ziemi  Nowogródzkiej 
tylko w Wilnie znajdzie, przy wieluż 

tranzakcjach handlowych, Nowogródek 

pozostaje na stronie o ile nie jest 

"uciążliwą zawadą. Tych przykładów 

można gromadzić bez liku. 

I jeżeli traktat ryski  przekrešli! 

pierwszorzędną rolę Wilna jako wę- 

złowego punktu międzynarodowego 

handlu, jeżeli nieczynuość granicy z 

Litwą Kowieńską zamyka dla Wilna 

drogę do Kłajpedy, to te okolicznoś- 

ci nie mogą w niczem podważyć roli 
jaką Wlino nadal powiunó 
wać w stosunku do ciążącej doń na- 

turalnie części w—wa Nowogródzkie- 
go. W interesach stanu polskiego jest 

troska o rozszerzenie zasięgu wpły: 

wów Wilna, a nie odwroinie, do cze- 

go przyczynia się istnienie wojewódz- 
„twa Nowogródzkiego, tworu całkiem 
w obecnych warunkach sztucznego. 

Dziś w Nowogródku, jako głów- 
ny atut, wysuwany jest wzgląd różno- 
rodności etnicznej. Śmieszna zapraw- 
dę rzecz. Czyż |Nowogródek powoła- 
ny jest więcej do ustalenia modus 
vivendi poszczególnych narodowości 

czy Wilno -- miasto kultury i tradycyj, 
które o współżyciu tych narodowości 
zawsze decydowało? I dziwię się sam 
dlaczego artykuł niniejszy  zatytuło- 
wałem: „Wilno a Nowogródek" — 
wszak to są rzeczy i wielkości nie- 
współmierne. Wilno to ośrodek, do 
którego prowadzi życie, Nowogródek 
to siedziba województwa, do którego 
prowadzi obowiązek formalności. 

Wilnianin, 

pa ZN 

P. Prezydent wyjechał do Torunia” 
na uroczystość 10-le:la odzyska- 

nia dostępu do morza 
WARSZAWA. 15.11. Pat. Dzś o 

godz. 8.40 rano pociagiem spec al 
nym wyjechał do Torunia na uro 
czystości 10 lecia odzyskania dostępu 
do morza Pan Prezydent Rzeczypo- 
spolitej, któremu towarzyszą w podró. 
ży minister rolnictwa  Janta-Połczyń- 
Ski, minister robót publicznych Mata- 
kiewicz, dyrektor departamentu mor: 
skiego Nosowicz, szef kancelarji cy: 
wiinej Lisiewicz, szef gabinetu wojsko: 
wego płk. Głogowski oraz adjutanci 
przyboczai. Na dworcu głównym że- 
gnali głowę państwa ministrowie Jó- 
zewski, Kiihn, wicemin. Czapski oraz 
grono wyższych urzędników. 
m ——— 

Kanierencje premjera Barfla 
Sprawa rozejmu celnego 

WARSZAWA, 15 II. Pat. W dniu 15 bm. 
w godzinach popołudniowych odbyła się 
pod przewodnictwem p. premjera prof. 
Bartla z udziałem pp. ministrów Matuszew 

skiego, Kwiatkowskiego, Zaleskiego i wice- 
min. dr. Grodyńskiego konferencja w spra- 
wach, związanych z międzynarudową kon- 
ferencją rozejmu celnego. W godzinach wie- 
czornych p. premjer Bartel odbył konfe- 
rencję z p. min. Matuszewskim i wicemin. 
dr. Grodyńskim *w sprawach budżetowych. 

  

HE Dobry sfan finansów Francji 

odegry: 

WARSZAWA, 15.11. Pat, Z okazji 8-ej rocznicy koronacji Ojca Świętego 
Piusa XI odbyła się wastępująca wymiana depesz: 

„Jego  Świętobliwość Pius X1. Citta del Vaticano. 
Obchodząc dziś z całym narodem polskim drogie, wspomnienia, 

związane z rocznicą koronacji Jego Šwietobliwošci, proszę © przyjęcie 
wyrazów mego synowskiego oddania oraz najgorętszych życzeń szczęścia 
Jego Świątobliwości i chwały Jego panowania. (-—) /. Mościcki." 

„Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Ро!- 
skiej. Warszawa. 

Przyjęliśmy z ojcowskiem uczuciem hołd i życzenia Waszej Ekscelen- 
cji z okazji 8-ej rocznicy Naszej koronacji, Dziękując z serca za ten do 
wód uczuć synowskich, jesteśmy szczęśliwi mogąc wzajem wyrazić najlep- 
sze życzenia pomyślności dla Waszej Ekscelencji." 

WARSZAWA, 15.I1. (tel. wł. „Słowa”*). 
Agencja „Iskra* ogłasza dosłowny tekst 

listu Marszyyka Piłsudskiego z dnia 7 listopa 

da 1929 r. Pismo nosi tytuł: Sprawozdanie 

Ministra Spraw wojskowych o zajściu w 

gmachu Sejmu wywołanem przez marszałka 
Sejmu p. Daszyńskiego w dn. 31.X 29 r. 

Przystępując do mego sprawozdania z 

zajścia wywołanego przez marszejka Sejmu 
p. Daszyńskiego w gmachu Sejmu w dniu 
31.X 29 r. stwierdzić na początku (muszę, że 

w, zastępstwie chorego prezesa 'niinistrów p. 
świtalskiego przybyłem do gniachu Sejmu o 

godz. 4-tej bez 5 minut. Gdym wchodził do 

gmachu Sejmu spostrzegłem grupę oficerów, 

którzy utworzywszy szpaler oddali mi należ 
ne honory, przechodząc zaś przez następną 

salę widziejzm całe mnóstwo ludzi, którzy 

spokojnie krążyli po gali ustępując mi miej- 
sce do przejścia. Natychmiast po wejšciu 
do pokoju rządu, kazałem swemu _ szefowi 

gabinetu ppłk. Beckowi zawiadomić marszał 
ka Sejmu o mojem przybyciu ze stwierdze= 

siiem, że jestem w zastępstwie p. premjera, 
który jest jniezdrów. * 

Po pewnym przeciągu czasu, ppik. Beck 

wraz z ministrem Skąadkowskim wrócił ko- 

munikując mi że p. Daszyński oświadczył, 

że wobec wtargnięcia siłą do gmachu Sejmu 
oficerów, nie otworzy „posiedzenia Izby. 

Gdym to usłyszał, zdecydowzjem odrazu, że 
ten plan jest nieprzytomny, jest warjatem i 
muszę dlatego pozostawić załatwienie spra- 

wy*czynnikom sejmowym, bez mego w tej 
sprawie udzikłu. 

Przy przeprowadzania dochodzenia w 
stosunku do |p.p. piicerów za podstawę wzią 

łem ogłoszony w dniu następnym przez te- 

go pana komunikat prasowy. W stosunku 
więc do (niego stwierdzam co następuje: 

a) Co do zajęcia przemocą |częšci gma- 
chu sejmu przez p.p. oficerów. Co do przed. 
sionka wziąć trzeba pod uwagę, że znajdu 
je się tam oddział poczty, «lo którego jwolny 

jest dostęp dla każdego tak, że mowy być 
nie może o zajmowaniu przedsionka  prze- 

    

. Pleczkajiis skazany na 3 lafa więzienia 
Sensacyjny przebieg ostatniego posiedzenia sądu 

w Wystruciu 
BERLIN. 15.1. Pat. Na odbywającym siłę w Wystruciu w 

Prusach Wschodnich procesie przeciwko Pieczkajtisowi doszło 
do scen, które wywarły na obecnych wielkie wrażenie. Miano- 
wicie, wezwany przeż obronę śwładek Zaehler zażądał wyklu- 
czenia jawności obrad, oświadczając, że ze wzgiędu na obecność 
na sali agentów litewskiej policji kryminalnej nie może złożyć 
ważnych zeznań na korzyść Pleczkajtisa, gdyż pociągnęłoby to za 
sobą represje władz litewskich w stosunku do osób, których 
nazwiska musiałby świadek wymienić. W tym momencie z ławy 
oskarżonych podniósł się Pleczkajtis 1 oświadczył, że nie może 
zeznawać otwarcie w obawie narażenia swej rodziny, przeby- 
wającej obecnie na Litwie, na wielkie szykany ze strony władz 
tamtejszych. Wypowiedziawszy te słowa, Pleczkajtis wybuchną 
gwałtownym płaczem. 

Po przemówieriu prokuratora, który żądał dla Pleczkajtisa 
ciężkłego więzienia na 7 i pół lat, szd wydał wyrok, skazujący 
Pieczkajtisa na 3 lata więzienia, zaś 5 jego towarzyszy — na 

lata. \ 
Wczoraj wieczorem w Wystruciu przed hotelem, w którym 

zamieszkali agenci litewskiej policji, przybyli na proces, odbyły 
się burzliwe demonstracje robotników. 

Sprawozdanie min. Cherona w Izbie Deputowanych 
5 PARYZ. ak Pat. a dalszym ciągu swego, m: w lzbie mocą. 
eputowanych minister Cheron zaznaczył, iż ogólne obciążenie skarbu odzenie, . iaki i i 

Francji wynosi-18.600 miljcnów fraiików. Suma ta obejmuje niezbędne kre”*żę 2 z że Wa osi a 6h 
dyty na zabezpieczenie granic, na cele przemysłu narodowego. na spłatę zn; pytany, ami zatrzymywany, ani też w długów zaciągniętych w Anglji i na rzecz Banku Wypłat Międzynaro- jakikolwiek inny isposób nie  przeszkadzano 
dowych. 2 mu w wejściu do tej części Sejmu. 

Minister wyraża zdziwienie z powodu skarg na sytuację  walutową Co się tyczy wejścia dalszego stwierdzi 
Francji, gdyż żaden inny bank emisyjny na Świecie poza amerykańskim łem, iż tylko niektórych pytano w jakim celu 
nie zgajduje się w tak pomyślnej sytuacji, jak Bank Francuski. Pokrycie przybywłją, przyczem prawie większość złota wynosi 90 proc. Obieg pieniężny nie dosięga 12 miljardów. Autono- miała na celu wystaranie się o bilety na 
miczna kasa amortyzacyjna zredukowała do 26 miljardów bony obrony galerję lub wogóle wejścia ma Sejm przez 
narodowej, których było w roku 1927 na sumę 68  miljardów oraz 46 znanych sobie posłów. Niektórych z nich 
miijardów bonów krótkoterminowych. Ogólna suma walorów Francji wzro- odsyłano do jakichś fnnych wejść, gdzie 
sła do 82 miljardów. Rząd godząc się na zmniejszenie podatków o 3 miljar- można było przejść do sal klubowych, gdzie 
dy dokonał wielkiego wysiłku. można było skonstatować czy dany poseł 

Minister Cheron odrzuca wszelkie nowe poprawki, zaznaczając, iż lub znajomy znajduje się gdzieś w pobliżu. 
musi mieć stale zapewnione zaufanie zlzby, chcąc ochronić Francję przed Wobec tego, iż nie chciałem przypuszczać, 
wojną finansową, żę całe zajście wymyślone jest przez tego 

+ " pana zacząłem poszukiwania, co mi zajęło 
Schachi o bilansie handlowym Banku RZESZy duo czasu, jakiegoś chociażby drobnego 

Wędrówka złota między państwami Europy zajścia pomiędzy którymś z oficerów a po- 
między kimkolwiek w gmachu sejmu, przy= 

BERLIN, 15. Il. Pat. Na dzisiejszem walnem zgromadzeniu Banku puszczając, że mogła być jakaś ostrzejsza 
Rzeszy dr. Schacht, omawiając bilans handlowy tej instytucji, zwrócił uwa rozmowa lub nawet próba czynnego zniewa 
gę na wyjątkowo ożywiony ruch złota w okresie roku 1929, w którym to żenia — stwierdziłem jedn <, że nierma ani 
czasie przez granice Rzeszy niemieckiej przepłynęło tam i z powrotem jednego takiego wypadku że dumny 
zgórą półtora miljarda marek niemieckich w złocie. być mogę z umiejętrości takt „nego zacho- 

Ten ruch złota — zdaniem dr. Schachta — dowodzi, w jak wielkim wania się p. p. oficerów nawet w najprzy- 
stopniu zarodką kryzysu, wskutek odszkodowań i międzynarodowych za- krzejszej sytuacji. 
dłużeń, niepakoiły sytuację międzynarodową w roku ubiegłym. Wszystkie Kłamstwem jest komunikat tego pana o 
banki emisyjne — oświadcza dr. Schacht — powinny dążyć do usunięcia tem, że dnia 31.X 1929 r. oficerowie prze- 
niepokoju i tej dezorganizacji gospodarczej, jaką wywołuje podobna wę- mocą zajęli jakąś część gmachu Sejmu. 
drówka złota. 

W końcu mówca wyraża Uadzieję, że zwłaszcza Bank Wypłat Mię- 
b) Co do uzbrojenia oficerów. 

W przejściu mojem przez szpałer ofice= 
dzynarodowych ujmie poważnie to zagadnienie. rów oddających mi honory, rzucałem wedle 

zwyczaju okiem na prawo i lewo, stwierdzi 

łem odrazu, że przy ;szabłi mogła być zaled 
wie połowa oficerów, inna zdś część zew- 
nętrznie nie miała rfa sobie broni, dodam i 
sam osobiście byłem przy szabli i miałem w 
ręku białe rękawiczki. Coprawda pan ten w 
ostatnich ustępach swego ogłoszenia publicz 

nego mówi tylko o szablach, gdy mnie oso= 
biście mówił i o bagnetach, karabinach i re- 

woiwerach. 

Dla wyjaśnienia więc stwierdzam, że 
szabła dawno już przestała być bronią i z 

wyjątkiem kawklerji nigdy prawie nie bywa 

ostrzoną, stanowi tylko tradycyjną część 
uniformu. jest Gra w niektórych wypadkach 

nakazana do noszenia, dodam, że przy dłu- 

gich dyskusjach, które się toczyły z powodu 
szabli, jako broni, zawsze powtarzałem ulu- 

biony mój frazes, že wolę dobrą laskę, niż 

szabię jako broń. į 

Juž w rozmowie z p. Daszyńskim byłem 

zdziwiony tem twierdzeniem 0 uzbrojonych 

oficerach i pytałem, czem on tego dowiedzie 

wobet tego iż p. Daszyński innych dowo- 
dów poza temi które dał w ogłoszonym przez 
siebie komunikacie nie przytoczył, pozostaje 
mi jedynie do stwierdzenia, że kłamstwem 

jest, jakoby oficerowie, którzy byli w Sejmie 
byli uzbrojeni. 

c) Co do liczby oficerów. 

Dochodzenie w tej sprawie było mi 

bardzo trudne ze względu na to, że część 
oficerów przychodziła do Sejnru na b. krótki 
Okres czasu i zaraz potem gmach Sejmu 

opuszczała. Liczba takich oficerów dochodzi 
do 8. Co się. tyczy liczby oficerów, którzy, 
w gmachu stanowili grupę dzięki niemądrym 
i niestosownym zarządzeniom tego pana, to 

niedochodzi ona (do 50 ż stanowi 49. 
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HENDAYE, 15 II. Pat, Według doniesień z Madrytu, bezrobotni urządzi- 
Ji tam manifestację. Policja interwenjowałs, aresztująć szereg osób. Kilku mani- 
festantów odniosło kontuzje.Z Barcelony donoszą, że studenci tamtejsi oświad. 

czyli = przystąpią do strajku powszechnego, o ile żądania ich. nie zostaną za- 
spokojone. 

Anulowanie dekretów Primo de Rivery 
MADRYT, 15. Il. Pat. Anulowane zostały dekrety wydane w czasie 

dyktatury w sprawie awansów w wojsku na | podstawie wyboru. Napis 
„Zgromadzenie narodowe* został usunięty z irontu gmachu parlamentu. 
Zastąpiono go napisem, który znajdował się tam przed okresem dyk- 
tatury. 

pW w) 

Bolszewicki meiropolifa Sergjusz odpiera” zarzuiy 
inwektywy pod adresem Watykanu i arcybkupów 

angielskich 
MOSKWA, 15 - II. PAT. W odpowiedzi na wystąpienia Ojca Świętego oraz 

książąt kościoła w obronie prześladowanej w Z. S, S. R. religii ukazała się 
dzisiaj deklaracja, podpisana przez 5 wyższych duchowaych prawosławnych z 
metropolitą Sergjuszem na czele. Deklaracja stara się dowieźć, że prześladowa- 
nia religii w Z. $. 5. R. nie mają miejsca i zamykanie świątyń odbywa się nie 
z polecenia władz, ale na skutek prośb ludności. Specjalny ustęp poświęcony jest 
orędz u Ojca Śwtętego. Ustęp ten pełny jest inwektyw pod adresem Watykanu. 
Wystąpienia arcybiskupów angielskich deklaracja kwalifikuje, jako „cuchnące 
naftą* i pedburzające do czynnych wystąpień przeciwko Z. $. 5. R. 

Surowa instrukcja świętej kongregacji 
w sprawie obecnej mody kobiecej 

RZYM, 15 II. Pat. Święta kongregacja wystąpiła z instrukcją do biskupów 
w Sprawie obecnej mody kobiecej. Zgodnie z instrukcją kobiety ubrane nie- 
skromnie nie będą dopuszczane do Stołu Pańskiego, a rakże odmówione im 
będą inne sakramenty, | : 

„gmachu, w którym się poselstwo mieści. 

Gdybym nawet dodał owych 8 oficerów 

i gdym dodeą całą liczbę oficerów, którzy 

byli z przepustkami stałemi do Sejmu, to 
nie dojdzie ona migdy do liczby 80, a cóż 

dopiero do liczby stu kilkudziesięciu, która 
jest ogłoszona przez komunikat tego pana. 

Stwierdąam więc, że kłamstwem jest jakoby: 
w inkryminowanymi przez tego pana . dniu, 

znajdoważo się w gmachu Sejmu stukilke 

dziesięciu oficerów. 

d) Co do dwukrotnego wezwania p.p. 

oficerów do opuszczenia gmachu Sejmu. | 
Wszyscy oficerowie, którzy w inkrymi- 

nowarym przez tego pana dniu byli w przed 
sionku sejmowym stwierdzili mi w swoich 

raportach, iż z chwilą, gdy jako minister 

spraw wojskowych przybyłem do gmachu 
Sejmu, to mogli usłachać nego rozkazu czy 

polecenia, ijecz nie mogli usłuchać niezrozu 
mieqych dla nich zaprosin do wyjścia za 

drzwi i pozwolenia zrobienia sobie w ten 
sposób afrontu. 

Gdy zaś pan ten substytuując sobie w 
stosuńku do oficerów przez nieznanego zt 
pełnie komukolwiek рада, wkraczał w' dzie 
dzinę kryminalną, to oficerówie nie byli w 
stanie poddać się takiemu nakazowi i zmu- 
szeni byłi czekać rozkazu swego przełożo- 

nego. 
Jeżeli twierdzę, że w ten sposób wkra- 

cza się w dziedzinę kryminalną, to dlatego, 

iż rozkazodawstwo w stosunku do wojska, 
do jego grup i jego oddziałów jest bardzo 

ścisle oddane przez Państwo w okteślony 

zupełnie sposób określonym osobom. I  ist- 
nieją paragrafy karne, które  niewczesną 

substytucję dowodzenia karzą bardzo  st- 

rowQ, 

Nie mówię naturalnie tego, żebym nie- 
odpowiedzialnego pana proponował  pociz- 
gač do odpowiedzialności dlatego, że system 
ten nie odpowiada ani powadze, ani stano- 
wisku marszałka Sejmu. 

Dodam, że w przeciągu całego mego 
pobytu w Sejmie, który trwał do 5.30 wie. 
czorem, jako zastępujący prezesa gabinetu 
ani razu nie byłem zawiadomiony 0 tych 

niesmacznych próbach sybstytuowania pra- 

wa rozkazodawstwa w stosunku do wojska 
przez jp. Daszyńskiego i przez podwładne | 
mu organy. о 

Z powyższych więc powodów podaję 
swój wynik, który streszczam w _ krótkich 
sįowach: 

Kłamstwem więc jest że p.p. oficerowie 
w dniu 31.X 1929 r. wywołali jakiekolwiek 
zajście w gmachu Sejmu, natomiast prawdą 

jest, że zajście to wywołał marszałek Sejmu 
p. Daszyński, Wreszcie dodaję, że sprawa 

ta wywołała bardzo żywe i silne zaniepoko 
jenie wśród wszystkich oficerów W.P., któ- 

rzy ifagle dowiedzieli się, że gmach Sejmu 
jest dla oficerów niedostępny. Nad zaj 
ściem w gmachu Sejmu na zebraniach ofice 
rowie dyskutowali z kodeksem honorowym 
w ręku i dlatego musiałem wydać rozkaz 
oficerski kończący to zajście. 

Rozkaz ten załączam 

JÓZEF PIŁSUDSKI 
Marszałek Polski i Minister Spraw Wojskow. 

Załącznik, rozkaz (oficerski. 

Dnia 31-X 1929 r. zaszedą dla oficeri 
przykry; wypadek a mianowżcie, kiedy ol 
rowie @а różnycii powodów przybyli do 
gmachu Sejmu spotkać się tam z afrontem. 
Oficerowie ci odczuli jako airont, skierowane 
do nich przez przedstawiciela władz sejmo 
wy wezwanie do opuszczenia przedsionka 
Sejmu, dostępnego zwykła dła publiczności 
i w tym momencie zajętego przez cywilną 
publiczność przez nikogo nie zmuszaną do 
usunięcia się z miejsca, gdzie z niezrozt=- 
miałych |jpowodów pobyt został wzbrogiony 
oficerom, tem dotkliwiej, że zosteło powtó- 
rzone w chwili, kiedy osobiście znajdowałem — 
się w gmachu Sejmu t. j. kiedy mieli słusz 
-ne prawo oczekiwać odeminie a nie jod ko- 
ga innego takich czy innych rozkazów czy 
poleceń. į 

Oficerowie, wyżej wymienionem, niewła 
ściwem i nietaktownem odniesieniem się do 
nich przedstawiciela posłów, widzieli nie bez 
słuszności zlekceważenie i nieposzanowanie 
munduri, 

Stwierdzam przeto, że poseł do jmu 
jest nieodpowiedziainy, powyższe 2 zajście 
muszą oficerowie uważać za zlikwidowane i | 
dla siebie bez uszczerbku na honorze załat- 
wione. \ J. PIŁSUDSKI 
A — TO 

Dema tracja przeciwka Estonji 
litewskiej młodzieży nacjonali- 

stycznej 
, „Dzień Kowieński* z dn. 14 bm. pos 

daje: Wczoraj około 5 pp grupa litewskiej 
nacjonalistycznie usposobionej młodzieży, 
w której skład wchodzili przeważnie stu“ | 
denci, urządziła w Śródmieściu „demonstra= 
odję prze iwko Estonji na zrak protestu, iž 
prezydedt estoński Straniman w drodze 
do Warszawy zatrzymał się w Wilnie i a 
taż władze wileńskie. Uczestnicy demon= 
strzeji zebrali się na ulicach przylegających 
do Al. Wciności, poczem, ukazawszy się 
na tej ulicy, uformowali pochód. W pocho* | 
dzie tyin wzięło udział około 200 osób. De” 
monstranci śpiewali pieśni narodowe. 7Za- || 

2 miarem ich było doręczenie posłowi estoń- 
skiemu Laretei pisma proiestacyjnego, ale 
policja nie dopuściła demonstrantów do 

Demonstrantów rozproszono nim zdołali się 
przedostać na ulicę Donełajtisa, przy któ- 
rej gmach się ten znajduje. W czasie roz 
proszedia demonstrantów żadnych incyden* 
tów nie było. 

ve 
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ECHA KRAJOWE 
  

BARANOWICZE 

— Obchód 10 ciolecia Odzyskania Morza 
10-4 rocznicę odzyskania morza w Barano 
wiczach obchodzono nader uroczyście w dn. 
8, 9 i 10 lutego. W dniu 8 lutego t.j. w wi- 
gilję obchodu orkiestry wojskowa i kolejowa 

-"€ apstrzykiem urządzonym w mieście i na te 
renie kolejowym oznajmiły mieszkańcom o 
nadchodzącej uroczystości, co już szeroko 

"było rozreklamowane przez afisze, ulotki, o- 
raz plakaty barwne specjalnie wydane na 
dzień obchodu. 

W sobotę też odbyły się uroczystości w 
niektórych szkołach. 0 godzinie 17 w sali 
przyrodniczej szkół powszechnych, odbyła 
się akademja szkół powszechnych, urządzo- 
na staraniem Kółka Ligi Morskiej i Rzecznej 
szkoły Adama Mickiewicza w wykonaniu 
przez uczenice tejże szkoły. 

Akademja rozpoczęła się odczytem, wy - 
wygłoszonym przez uczenicą Dereńską, o zna 
czeniu Morza, następnie chór odśpiewał kil- 

„ka ładnych pieśni, poczem Nalewajko dekla 
mowala „Morze“ Korza, „Orłem Oteanu* 
«monolog „Fipcia* wykonały uczenice  [wa- 
nówna i Archuticz i deklamacje „Na Szkołę 
w, Gdyni* uczenica Machahej, tamże wyś- 
wietlono przezrocza. Po akademji przy 
dźwiękach orkiestrzy 78 pp. odbyła się za- 
bawa taneczna. O godzinie 18 odbyła się 
akademja w gimnazjum państwowem. 

Akademja rozpoczęła się. przemówieniem 
nauczyciela p. Augustyna o znaczeniu Mo- 
rza po którem chór odśpiewał, „Wisła* i 
„Bałtyk* następnie deklamacje i odczyt na 
uczyciela p. Pośniaka., 

o akademji zabawa taneczna. 
/W dniu 9 lutego wszystkie gmachy pań 

stwowe i domy prywatne udekorowano fla- 
gami. 

Obchód w tym dniu rozpoczął się nabo* 
 żeństwem o godz. 9 w kościele parafjalnym 

9.30 w synagodze, o 10 w cerkwi i o g. 10 
m. 30 w kościele: garnizonowym ‚ 
“Na nabožeūstwach obecny byt komitet ob 

chodu na czele z prezesem komitetu p. sta- 
rostą Przepałkowskim. 

‚ Zapowiedziana defilada nie odbyła się, 
wobec zbyt niskiej temperatury, O godzinie 
12.30 w sali kino Apollo, slicznie udekoro 
wanej portretami Marszałka Piłsudskiego i 
Prezydenta Mościckiego, oraz zielenią i ban 
derami, odbyła się uroczysta akademja, po- 
taz pierwszy w Baranowiczach płatna. Wnio 
sek co do akademii płatnej przeprowadził p. 

‚ starosta Przepałkowski, przy silnem sprze- 
_ ciwie członków komitetu, którzy twierdzili, 
 fż akademja płatna nie będzie miała powo- 

" dzenia. Na -zczęście ta przepowiednia nie zi 
ściła się i akademja odbyła się przy szczel 

ы nie zapełnionej sali, moc ludzi Eesti gdyž 
bilety były rozsprzedane w ciągu pół go 
dziny. . 

„Akademję zagaił p. starosta Przepałkow- 
ski, wygłaszając przytem obszerne przemó- 

 wienie o znaczeniu Morza, o budowie floty 
handlowej i wojennej i o ważności Handlu 

_ zamorskiego. 
. Po przemówieniu p. starosta wzniósł 

' okrzyk na cześć dostojników Państwa, entu- 
' zjastycznie podchwycony przez obecnych i 

długo niemilknący na sali. Drugi mówca na- 
_ uczyciel gimnazjum p. Pośniak scharaktery 
zował naszą walkę o „Morze* i jego znącze- 
nie dla Polski. 

Dalej p. Bojarska scharakteryzowała wo 
góle walkę Polaków o morze nietylko dla 
mas ale dla krajów morskich. Po przemówie- 
AE zaproponował przyjęcie nast, rezo- 

lucji: Г ! 
„Zebrani w w uroczystym dniu dzisięciolecia 

"odzyskania przez Polskę dostępu do morza 
mieszkańcy m. Baranowicz stwierdzają,. że 

_ wybrzeże morskie jest Polsce niezbędnie do 
Życia potrzebne i ślubują wybrzeża tego do 
ostatniego tchu bronić, składając jednocze 
śnie hołd ludowi pomorskiemu, który potra- 

_fił zachować — mimo 150 - letniego prawie 
 mcisku — polskość tej dzielnicy. 

Wychodząc z tych założeń zebrani 
chwalają: 

1) dążyć wszelkiemi siłami do dalszego 
rozwoju i rozbudowy polskiej marynarki han 

‚ dlowej; 
2) wezwać sfery kupieckie i przedstawi 

cieli polsk. życia gospodarczego do posługi 
wania się w handlu morskim przedewszyst- 
kiem portami polskiemi, polskim  tonażem 
morskim; 

_3) Wezwać czynniki oficjalne do wypra- 
cowania zdecydowanego programu emigra- 
cji zamorskiej, która w dzisiejszem swem 
stadjum jest marnotrawstwem  narodowem, 
a która przy należytem postawieniu stać 
się może podstawą świetnego rozwoju pol 
skiej floty handiowćj i jednym z czynników 
lepszej przyszłości Państwa. 

'. 4) wezwać całe społeczeństwo do wytę- 
żonej akcji na rzecz rozbudowy polskiej flo 
ty wojennej do rozmiarów, które będą gwa- 
ancją nietylko wolności handlu polskiego na 
morzu, ale i naszej niezawisłości; 

5) wezwać czynniki oficjalne do energi. 
 cznego wystąpienia w roku przyszłym w 

  

Ц- 

KAPITALNE UWAGI 
Przed kilku tygodniami umieściłem 

w „Słowie feljeton p.t. „Dzwon na 
trwogę*, w którym usiłowałem poru 

__ szyć pewne sprawy, związane z życiem 
_ współczesnej młodzieży. Dotknąłem 
„dei „zniechęcenia do życia”, „braku 
głębszych zainteresowań, pewnej  pu- 
_stki duchowej, szałów sportowych i re 
kordowych etc. Nie oskarżałem bynaj 
mniej w tym feljetonie młodzieży, nie 
 miotałem gromów na jej głowę i nie 

_ rozdzierałem szat. Myślałem tylko, że 
jest to sprawa głębsza, niż się napozór 

: ydaje, że przyczyny takiego stanu 
_ tkwią jak powiedziałem, w „dezorgani- 

zacji psychiki* ludzi powojennych. Są 
 dziłem, że ktoś może zabierze głos w 
tej kwestji, ktoś bardziej kompetentny. 

Feljeton mój wywołał dwie odpo- 
_ wiedzi. jedna w „Dzienniku Wileń 

skim“, w sposób naiwny redukowała 
całą kwestję „do t.zw. dojrzewania 
płciowego” (dlaczego „t.zw.'*?); dru- 
ga — w „Słowie* p.t. „Gdy dzwonią 
na trwogę'* — nosiła charakter buń- 

" czuczny i wojowniczy, bowiem pocho 
dziła „z kół młodzieży”. (zaznaczyła to 
zresztą redakcja w dopisku). Pierwsza 
nosiła wyraźnie piętno  umysłowości 

  

RA Dziennika, który w wykolejonym życio 
wo młodzieńcu widzi tylko złodziejasz- szych. Wreszcie, szkoła średnia —- cha 

a, tak jak w Żeromskim tylko truci- otycznością 
ciela; druga poruszała odwieczny mo: 

 tyw: starzy i młodzi, zrozum ją tylko, nauczycieli (przy skąpem uposażeniu) 
daj kawałek zeschłego serca'... (naco 

  

się przyda kawałek zeschłego serca?) 

LWS, 

25 

„Nie truj. młodzieży swemi łzami. Mło 
dzież cię ożywi, wyprowadzi) z zady- nie przyznają. Chciałbym widzieć jakie 
 mionych kin i barów na słoneczne po- 
la, zagra z tobą w football, nauczy 

_ cię nazwisk czempionów boksu“... Sto- 
wem, odwzajemniając się pięknem za 

Lidze Narodów, aby przy zapowiedzianej w 
tym okresie rewizji mandatów  kolonjal- 
nych nad posiadłościami zamorskiemi byłego 
cesarstwa, niemieckiego — uwzględnione zo 
stały słuszne pretensje Polski, — domagają- 
cej się części kolonij poniemieckich tytu- 
łem schedy ‚ ‹ 

6) wezwać wszystkich ludzi dobrej woli 
do masowego wstępowania w szeregi komi 
tetu Floty Narodowej i Ligi Morskiej i Rze 
cznej, która od lat 11 służy sprawom morza 
w Polsce. 

Rezolucja ta została przyjęta długo nie- 
milknącemi oklaskami. 

W dalszym ciągu odbyła się część kon 
certowa akademii: 

Chór gimnazjum państwowego odśpiewał 
„Bałtyk*, uczennica tegoż gimnazjum ślicz- 
nie wygłosiła deklamacje „Morze*, chór od 
śpiewał „Wisłę”, a uczeń — Głąbik wygfpsił 
przecudną deklamację „Lacki Bóg Morza”. 

Jak chór, tak i deklamatorzy wywiązali 
się ze swych zadań znakomicie, to też byli 
nagradzani j rzez salę oklaskami. Na zakoń- 
czenie akademji odbył się koncert 78 pp. 
pod batutą kapelmistrza por. Kiernowicza. 

Znana na naszym gruncie orkiestra 78 
p.p. i na ten raz zbierała zasłużone oklaski 
całej sali. 

Rórdmo iż akademja była płatna, każdy 
wychodził zadowolony, gdyż oprócz przyje- 
mności, dowiedział się, co to jest morze i 
jak należy je kochać, co szczególnie u nas 
jest ważnem, gdyż mało jeszcze wiemy i 
niedoceniamy znaczenia Morza. 

Wdalszym ciągu programu dnia o godz. 
19 odbyła się akademja w sali Ogniska Ko- 
lejowego. Już zawsze tak się składa, iż ko- 
lejarze na swym terenie urządzają wszelkie 
p SA niezależnie od miasta i u sie- 

ie. 
„Akad mję zagaił prezes Komitetu Kolejo- 

wego inż. Layman, wygłaszając przemówie- 
nie o znaczeniu morza i i wzajemnej zależ- 
ności kolei i morza, jak dróg komunikacyj- 
nych i handlowych dla Państwa. 

Po przemówieniu p. Laymana dłuższy 
referat o znaczeniu morza, drogach morskich 
odbudowie Gdyni, zasługach naszych przod 
ków na morzu, wygłosła p. Bojarska. Na- 
stępnie odbyła się część koncertowa, na któ- 
rą złożyły się deklamacje, wygłoszone przez 
uczenice szkoły powszechnej A. Mickiewi- 
cza, orkiestra strunna tejże szkoły odegrała 
„Morze i Mazurek, utwory te były tak śli 
cznie  odegrane iż publiczność 
wprost zmusiła swemi oklaskami powtórzyć 
grę. 

Po akademji odbyła się zabawa tanecz- 
na dla szerszej publiczności. 

. Na zakończenię programu dnia w sali 
straży ogniowej odbył się Bal Morski. Sta- 
raniem sekcji balowej na czele której stał 
inż. Layman, sala była bardzo etektownie i 
starannie udekorowana. Cała sala była ude- 
korowana banderami których u sufitu wisiały 
setki, na scenie specjalnie wymalowany wi- 
dok morza, a cała scena przedstawiała o 
kręt polski „Gdynia“ z banderą i wszelkiemi 
urządzeniami włącznie do komina, kadłub 
okrętu wrzynał się daleko na salę. 

Bal udał się znakomicie, społeczeństwo po- 
mimo obfitości balów w tym miesiącu sta- 
wiło się licznie. 

Przy dźwiękach wspaniałej orkiestry 78 
p.p użyczonej przez p. pułk. Szahina bardzo. 
serdecznie i mile bawiono się do rana. 

Nie od rzeczy będzie wspomnieć, iż pre 
zes komitetu p. starosta Przepałkowski nie- 
tylko dbał o stronę propagandową, ale i o 
stronę dochodową, gdyż nie licząc się z ni 
czem z panią dyrektorową Zabłocką sprze- 
dawał na balu serpetinę, uzyskując powa- 
żną sumę z tej imprezy. 

Ogólny dochód z bału i akademji wynie- 
sie około 600 zł. 

W dalszym ciągu obchodu w dniu 10 lu 
tego urządziło prywatne gimnazjum p. Szu- 
lickiej akademię. 

Program był bardzo urozmaicony i wy- 
padł imponująco: 

O godzinie 18 akademię zagaił p. dyrek- 
tor Baranowski, poczem uczeń Aleksandro - 
wicz wygłosił odczyt „Morze Polskie", ucze- 
nica Rolecka deklamowała „Od i do Gdań- 
ska“, uczennica Bąsenzenówna „O Rybaku 
kaszubskim”, a już bardzo dobrze deklamo- 
wała malutka uczennica I klasy Matusiewi- 
czówna „Wejście Wojsk Polskich do miast 
pomorskich. 

W części drugiej akademji odegrano 3 
akt. ks. Z. Ozdowskiej „Dla Ciebie Polsko? 
i na zakończenie żywy obraz „Wizja Zmar- 
twychwstałej Polski* przy odśpiewaniu przez 
chór gimnazjalny hymnu Floty Polskiej. 

W ciągu tych 3 dni staraniem Oddziału 
Ligi Morskiej i Rzecznej oraz komitetu Flo- 
ty Narodowej społeczeństwo zostało uświa 
domione o znaczeniu dla nas „„Morza”, a do- 
wodem tego powinno być zapisanie się na 
członków Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Flo 
ty Narodowej. 

Niech rzucone hasło przez Ligę Morską i 
Rzeczną „Polacy na Morze* nie przebrzmi 
bez echa. $. С. 

nadobne, miodziež chce kurowač star- 
szych. Ale kuracja to nazbyt forsowna: 
na moje stare lata i z moim brzuszkiem 
grać w footbal na słonecznych polach 
— to i „niepolitycznie“, i nie na zdro- 
wie. Suum cuique... Wam kopanie pił 
k, a mnie trochę zrzędzenia. |, 

Otóż, zrzędząc w owym feljetonie, 
napisałem tak: „„Mówi się dzisiaj wciąż 
o szkole radosnej. Wydaje mi się to 
złosliwością. Oto ilustracja: 0 osmej 
rano wchodzi chłopiec do szkoły, by 
ją opuścić w pół do drugiej.Szarobru- 
ine ściany. Bronzowe okna, Dronzowe 
drzwi, ciemna — niemal czarna od py 
łochłonu czy pyłochronu — podłoga. 
Okna na północ. Ławki, które torturują 
grzbiety, ręce i nogi". 

A do tego dodałem, że ów nauczy” 
ciel - obserwator narzekał, że mu się 
rozklekotały nerwy w ciągu wielu lat 
nużącej i wyczerpującej pracy. 

( Ito było właśnie najważniejsze. 
Chciałem w ten sposób podkreślić, że 
jedną z istotnych przyczyn  niedoma= 
gań w życiu młodzieży są wady nasze 
go szkolnictwa. Nie zaspakaja ono pra 
gnień młodzieży, która ciągle powta- 
rza, że szkoła jej „nic nie daje". Nie 
zadawalnia gimnazjum dzisiejsze profe 
sorów uniwersytetu którzy wciąż narze 
Kają, że młodzież opuszcza szkołę śred 
nią nieprzygotowana! do studjów wyż 

miernemi wymaganiami w stosunku do 

wyczerpuje 
chons le mot — zniechęca do pracy. 
Wszyscy to czują, tylko się do tego 

kolwiek zebranie nauczycieli, zwyczaj 
ne towarzyskie, prywatne zebranie, 
gdzieby się nie narzekało. I nie jest to 
bynajmniej przysłowiowe polskie narze 

  

swoich systemów i nad- 

ich zbyt szybko i — la- 

Liężka choroba ambasadora Moora 
NOWY JORK. 15.11. Pat. Nowomianowany ambasador Stanów Zjed- 

noczonych w Warszawie Moore, który jak wiadomo, zachorował, przewie- 
ziony został w stanie ciężkim z Monrowji do Los Angelos. Według biule- 
tynū lekarskiego w stanie chorego nastąpiło pogorszenie. 

  

Dwa miljony dolarów na pomoc żydom w Bolszewji 
rz. 

NOWY YORK, 15 -II. PAT. Żydzi nowojorscy uchwalili zebrać w przeciągu 
4 lat 2 miljony dolarów na pomoc dla najbiedniejszych swych współwyznawców w 

Polak majorem miasta Geórgefown 
w Południowej Ameryce 

NOWY YORK, 15—1I: Harold Kamifski, porucznik rezerwy floty Stanów Zjed- 

Rosji. 

noczonych, wybrany został majorem miasta 
liny. Wybór ten wywarł w prasie polskiej w Ameryce wielkie 

Georgetown w stanie południowej Karo- 
wrażenie, gdyż stany 

południowe są fanatycznie ekskluzywne w swem uprzedzeniu do obywateli nie anglo- 
saskiego pochodzenia. 

fumdnsz amerykański na odwiedzenie grobów poległyh w Wojnie Światowej 
WASZYNGTON, 10 II Pat. Izba Reprezentantów przyjęła jednomyślnie rezolucję, 

przewidującą wydatki w wysokości 5 miljonów dolarów na pokrycie kosztów podróży 
matek i wdów, pragnących odbyć pielgrzymkę do grobów poległych na polach bitew 
w Europie. 

gamobójstwó artysty baletowego W Teatrze w Warszawie 
WARSZAWA, 15—II. PAT. Zą kulisami teatru Wielkiego poełnił dziś po po- 

łudniu samobójstwo jeden z baletmistrzów 2l-letni Stanisław Wyszomirski. Podczas 
trzeciego aktu „kalki* Wyszomirski, grający rolę górala, zszedłszy ze sceny, udał się 
do swej garderoby, gdzie wystrzelił z rewolweru w serce. Przyczyn nie ustalono. 
Przedstawienie zostało, dokończone. 
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Najnowsza KING - OPERA polska 

„AALRA” 
JUTRO będzie wyświetlana 

w kinie Miejskiem. 
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Wynik koniereneji renforow wyžszych uczelni 
WARSZAWA, 15.Il. PAT. W dniu 14 i 

15 lutego 1930 roku. odbyła się w Warsza 
wie doroczna konferencja rektorów wszyst- 
kich państwowych szkół akademickich. W 
konferencji wzięli udział: z Krakowa Henryk 
Hoyer, rektor uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Stanisław Skoczylas, rektor akademii górni- 
czej, ze Lwowa — Hilary Schram, rektor 
uniwersytetu Jana Kazimierza, | Kazimierz 
Weigiel, rektor politechniki, — ]. Markowski, 
rektor akademji medycyny weterynaryjnej, 
z Wilna — ks. Czesław Falkowski, rektor 
uniwersytetu Stefana Batorego, z Poznania 
— Stanisław Kasznica, rektor uniwersytetu 
poznańskiego, z Warszawy — Tadeusz Brze 
ski, — rektor uniwersytetu warszawskiego, 
Andrzej Pszenicki, rektor politechniki, Stani 
sław Biedrzycki, rektor szkoły giównej go= 
spodarstwa wiejskiego. 

Obradom przewodniczył J. M. rektor 
Schram, sekretarzem obrad był J.M. rektor 
Kasznica. Wśród wielu spraw, „dotyczących 
wszystkich stron życia szkół akademickich, 
konferencja rektorów poświęciła specjalną 

uwagę zagadnieniu kształcenia sił _ nauko- 
wych i popierania twórczości naukowej. W 
związku z tem uznała za jeden z najważ- 
niejszych postulatów utrzymanie funduszu 
kultury narodowej. Sprawę planowej akcji 
budowlanej w zakresie państwowego szkol. 
nictwa wyższego wobec niezadawalającego 
stanu dotychczasowego, postanowiono przed 
stawić czynnikom rządowym z podkreśle- 
niem doniosłości i konieczności stworzenia 
podstaw dla tej akcji w najbliższym czasie. 

. OQżywioną dyskusję wywołało przyzna- 
nie rozporządzenia AA inistrów z dnia 
8.XI 1929 r. (Dz. U. Nr. 68), niektórym 
szkołom ''nieakademickim uprawnień do 
osiągnięcia stanowisk urzędniczych w pań- 
stwowej służbie cywilnej, Wreszcie obszerna 
wymiana zdań wywiązała się co do różno- 
rodnych spraw, dotyczących młodzieży aka- 
demickiej i jej organizacji, przyczem ujaw= 
niła jednomyślność poglądów, aby sprawy 
te były traktowane w sposób możliwie jed- 
nolity przez poszczególne senaty szkół aka- 
demickich. 
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kanie. jest to dziwaczny stan ustawicz 
nej biernej reakcji. Nalczyciel jest 
kiepsko uposażony, musi dorabiać 
prywatnie, co obniża jego wydajność; 
nie może prenumerować koniecznych 
pism i kupować książek, bo go nie stać 
na to; musi, oprócz nauczania, spełniać 
takie obowiązki, które w szkole rosyj- 
skiej naprzykład wypełniali specjalnie 
płatni jego pomocnicy ;musi  dyżuro 
wać na pauzach, przed lekcjami i po 
lekcjach, na wieczorkach, w bibljote- 
kach, zebraniach młodzieży i t.d., i t.d. 
musi wypisywać dziesiątki i setki naj 
rozmaitszych „kawałków w koszul- 
kach i bez koszulek”, statystyk, świa- 
dectw, wykresów i t.p., które gniją i 
butwieją w rozmaitych archiwach nie- 
czytane nigdy, 'aż wreszcie starczy ich 
raz na pięćdziesiąt lat do opalania w 
ciągu całej zimy wszystkich szkół Rze 
czypospolitej. Ma to swój cel: groma- 
dzenie opału na wypadek głodu węglo- 
wego. W ten sposób nauczyciel jest 
sympatyczną Madchen fiir alles. Ma 
czas na wszystko, tylko nie na naukę. 
Bowiem, po dziesięciu latach doświad 
czenia, nie możemy się jeszcze zdecy- 
dować: czy szkoła ma uczyć czy wy- 
chowywać; czy nauczyciel winien być 
przedewszystkiem guwernerem, a po- 
tem dopiero nauczycielem czy też od 
wrotnie; czy wreszcie harmonijnie ze- 
spolić oba wdzięczne zadania. 

Oto jest pytanie. Stoimy przed 
"niem, jak przed sfinksem, i rozwiązać 
zagadki nie umiemy. Stąd chaotycz- 
ność systemów, zmiany i inowacje w 
programach nauczania, w rozplanowa- 
niu pracy w szkole; stąd głowienie się 
nad tak ważnym problemem, czy go” 
dzina lekcyjna ma trwać 45 minut, a 
godzin tych zrobić dziennie sześć, — 
czy też godzina ma trwać 50 minut, a 
godzin tych zrobić pięć? I stąd 

r 

TYLKO BATERJE 

:ENERGOS 
ANODOWE i DO LATAREK KIESZONKOWYCH 

gwarantują najwyższą jakość. 
20 lat doświadczeń dają pełną |gwarancię wysokiego gatunku 
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„ENERGOS““ 
WSZĘDZIE. 
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wielki wynik: 45X6 = 270, natomiast: 
50x5 = 250. Oto zadanie matematycz- 
ne. A w rezultacie zmiany, systemy, 
programy, plany, inowacje, ulepszenia, 
doświadczenia i tam dalej — wali to 
wszystko jedno za drugiem, systematy- 
cznie a metodycznie w głowy nauczy: 
cieli i uczniów — dezorjentuje, na i 
są wyniki: nieprzygotowanie, zniechę 
cenie, zobojętnienie, wreszcie — bier- 
ność. 

Te właśnie „bolączki* (jakże popu 
larny i haniebny wyraz) porusza w 
sposób frapujący, subtelnie ironiczny 
i mądry — p. ]-2. w nr. 3 „Myśli Na” 
rodowej" w artykule p.t. „Wychowa- 
nie narodowe”. Artykuł wart, by go 
każdy obywatel przeczytał i porozmy- 
šlai nad nim. 

Naprzyklad, 
naukowych“. 

„Sądząc (z ulgowych haseł w pro 
gramie i dążenia do „odciążenia” mło 
dzieży), możnaby mniemać — pisze p. 
J. Z. — że u nas władze zgodziły się 
na program mały wzorem angielskim. 
Tymczasem tak nie jest. To samo mi* 
nisterstwo oświaty, które wzywa, żeby 

zmniejszać liczbę *dekcyj, długość 
żajęcia — drugą pocztą zaraz przesy- 
ła bolejące pisma fakultetów uniwersy 
teckich, które się skarżą na brak. przy- 
gotowania młodzieży gimnazjalnej do 
studjów wyższych. I to samo minister- 
stwo, które w ostatnich czasach skar- 
żyło się przeciw przeładawywaniu ucz: 
niów wymaganiami, sroży się obecnie 
na. brak dojrzałości, wiadomości, roz- 
woju umysłowego i t.d. swej, ratowa- 
nej przed przeciążeniem młodzieży” 

( _ „Uczeń ma się uczyć igrając. A ró 
wnocześnią kuratorjum lwowskie daje 
do matury temat: „Metafizyka i etyka 
Asnyka w związku z ówczesną filozo: 
fją zagraniczną”. Pragnąłbym zamknąć 

kwestja „wymagań 

Tajemnicy generała Kutiepowa 
NOWY ŚWIADEK — CO WIDZIAŁ MER BONNEVILLE? —DALSZE PO 

SZUKIWANIA W NIEMCZECH. 

Śledztwo w sprawie tajemniczego 
porwania gen. Kutiepowa, natrafiło na 
nowy ślad, tym razem zdaje się auten 
tyczny. Do redakcji „Echo de Paris“ 
nadszedł list mera miasteczka Bonnevi 
Ile w Normandji opisujący, że mer wi- 
dział w dniu 26 stycznia szarą limuzy 
nę, w której znajdowało się trzech 
osobników i policjant. Samochód je 
chał bardzo szybko. W kilka godzin 
później, mer zauważył jak ów tajemni 
czy samochód powracał bez pasaże- 
rów. 

List ten złożono władzom śledczym 
które skierowały śledztwo w kierunku 
Bonneville. Komisarz F. Bidet wysłał 
do Normandji kilku detektywów, któ- 
rzy mają przeprowadzić na miejscu 
dochodzenie aby ujawnić drogę, którą 
odbyła tajemnicza limuzyna. Do infor 
macyj mera Bonneville policja przypi 
suje wielkie znaczenie. Wypada zazna 
czyć, że już poprzednio zwracano uwa 
gę na Normandję, dokąd przypuszczal 
nie mógł być odstawiony porwany 
gen. Kutiepow, aby stamtąd wsadzić 

  

Rok 1930 rokiem małżeństw 
(ZK) Rok 1930 rozpoczął się pod 

znakiem małżeństw w panujących ro- 
dzinach. Serję tych małżeństw rozpo” 
czął niesłychanie okazale. następca „to 

„nu włoskiego, książe P emontu Hum- 
bert, który przed kilkoma dniami był 
owacyjnie witany przez ludność Tuty 
nu, dokąd przybył ze swą młodą mał 
žonką na stalą rezydencję. 

Obecnie czytamy o świetnych uro- 
czystościach weselnych, jakie się odby 
ły na dworze japońskiego Mikada, z 
okazji zaślubin brata Mikada, księcia 

' Tamatsu z panną Kikuko wnuczką zna 
komitego rodu Shoguns. Zaślubiny te 
oabyły się podług tradycją uświęcone 
go japońskiego ceremonjału, przy czem 
oddano salwę 21 strzałów armatnich. 

Książęca para wybiera się w najbliż 
szym czasie do Anglji, a potem do 
Madrytu, aby doręczyć królowi  hisz- 
pańskiemu order Chryzantemy. 

+ 
Pisze się również duża o zaręczy- 

nach rumuńskiej księżniczki Ilaeny z 
Aleksandrem młodszym synem księcia 
Dsczyńskiego. Szczęśliwa para narze” 
czonych przebywa obecnie w miejsco- 
wości sportów zimowych, gdzie zawzię 
cie oddaje się narciarstwu. Z okazji 
swoich zaręczyn z księżniczką — Пепа, 
książe Aleksander otrzymał tytuł księ 
cia rumuńskiego. 

Coraz częściej również prasa“—po- 
daje wzmianki i fotografje, króla buł 
garskiego Borysa i księżniczki Cyry, 
córki rosyjskiego wielkiego księcia Cy 
zyla. 

Wyliczając te wszystkie zawarte, 
lub projektowane małżeństwa, wśród 
monarszych rodów, wspomnieć należy 
o zaręczynach wdowca po księżnie Wi 
ktorji pruskiej Aleksandrze Zubkowym 
który pomimo udanej rozpaczy po 
śmierci swojej żony, niezmiernie szyb 
ko się pośpieszył z nowemi zaręczy* 
nami. Zubkow który jak wiemy, jest 
obecnie „Bamanem* w jednym z noc- 
nych lokali w Kolonji, zaręczył się z 
młodą dziewczyną, pracującą również 
w tym samym barze. 

Jak dowiadujemy się obecnie do 
utulenia żalu, niepocieszonego wdowca 
przyczyniło się najbardziej 15.000 ma 
rek, jakie rodzina Schaumbourg-Leppe 
mu wypłaciła za zwrot korespondencji 
prowadzonej swojego czasu pomiędzy 
nim a zmarłą panią Zubkow. 

w klauzurze wszystkich profesorów u' 
niwersytetu i wizytatorow — wyjąw= 
szy asnykistów — i zobaczyć wielu z 
nich potrafiłoby na ,d ostatecznie' wy 
pracować zadanie, którego się żąda od 
młodych chłopaków. 

Znakomite. Sam znałem w Wilnie 
jednego polonistę, który kazał uczniom 
klasy piątej, a więc czternasto - pięt- 
nastoletnim chłopcom pisać w ciągu je 
dnej godziny wypracowanie szkolne na 
temat: „„Wartość estetyczna obrazów 
natury w „Panu Tadeuszu” i w „jJa- 
nie Bieleckim*. Któż z»nas napisze ta- 
ki temacik bez tekstu, nie cytując — 
i wogóle... (Niech mi p. E. Masiejew 
ska daruje, że skradłem ta słówko z 
jej nowelki). 2 

I znów pytanie: jakie mogą być te- 
go rezultaty? Oczywiście, blaga. Mu- 
si blagować uczeń, piszący takie te“ 
maty. Musi, jak oni mówią, bujać. Słó 
wko również piękne i jakże charaktery 
styczne dla naszych czasów. Wyrabia 
się w ten sposób w młodzieży skłon- 
ność do gadaniny, próżnomówstwa, 
frazeologji, skłonność do górnych i szu 
mnych frazesów, pokrywających prze- 
raźliwe ubóstwo treści. Pewna uczen- 
nica pisze wypracowanie patrjotyczne: 
„Nieszczęśliwa Polska, jęcząca sto lat 
w łańcuchach niewoli, spętana w kaj- 
dany przez trzy rozbiorcze pająki..." 
Tak jest. I otrzymuje za takie wypra- 
cowanie dobrą notę. Biedne dziecko! 
Tak się uczysz patrjotyzmu? 

Pójdź, dziecię! Ja cię uczyć każę... 
„ fak. I dlatego ma rację p. j. Z., 

kiedy pisze: 
„Chaos i blaga: oto jedyne cechy 

'charakterystyczne naszego bezsystemu: 
szkolnego. Okazem blagi są t.zw. lek: 
cje wzorowe czy pokazowe. Zamiast 
prze robić przedmiot naukowy jednej 
godziny i na następną lekcję przejść 

  "Je   

go na któryś ze statków sowieckich, 
kursujących ostatnio przez morze Pół 
nocne. Stwierdzono już, że w dniu 25 
stycznia opuścił port w Havrze jeden 
statek sowiecki a 26 odbił z Szerbur- 
ga inny okręt należący do flotyli han 
dłowej "Z55. S.B 

Poszukiwania w Niemczech dotych 
czas nie dostarczyły żadnych szczegó 
łów i prawdopodobnie rychło zostaną 
zaniechane. Wyjaśniono tylko, że gen. 
Kutiepow kilkakrotnie przed swem por 
waniem bawił w Niemczech i miewał 
konspiracyjne konierencje. 

Kierujący dochodzeniem szei fran- 
cuskiej Surete Generale p. Perrier 
oświadczył, że mimo trudności, jakie 
napotyka śledztwo będzie ono Форго- 
wadzone do końca. Być może — mó- 
wił — sprawcy porwania zdołali już 
ujść, ale wyświetlimy zarówno przy- 
czyny jak i technikę tej niesłychanej 
afery. Stało się bardzo źle, że policję 
zawiadomiono w 24 godziny po wy* 
padku. Najcenniejsze pierwsze godzi 
ny zostały stracone. 

  

  

Ostafnia nowość! 

© 
| Panis 

| 
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CREME SAERS „99* jest środ- 
kiem specjalnym «la bardzo celikatnej 
skóry. 

CREME SAERS „99* zastępuje 
wszelkie perfumy i czyni twarz Twą 
młodą i piękną 

CREME SAERS „99* czyni cerę 
aksamitną. 

CREME SAERS „99* jest specjal- | 
nością bezkonkuren: yjną. 

CREME „SAERS* stosuj zawsze, 

  

  a zabezpieczysz twarz przed wiatrem. 

CREME „SAERS* uchroni Cię 
przed wągrami, a w tym celu stosuj 
go w sposób następujący: 

Gdy twarz jest pokryta wągrami 
należy ją natrzeć zlekka spirytusem 
salicylowym, przyłożyć gorący okład 
poczem poddać twarz parowaniu. Roz- 
pylė następnie wodę kolońską na 
twarzy i osuszyć ją. Potem posmaro- 

„wać twarz kremem „SAERS* i zlekka 
przypudrować» 

Po 3 — 4 razowem stosowaniu 
powyższego sposobu, twarz całkowi- 

cie się wygładzi i nabierze uksamit- 
| nego wyglądue 

Do nabycia w drogerjach 
i składach aptecznych. 

O KNITAS SESI KIKOS 

    
НЕО GOA ВОБ 21 ОБ КТЯ сс ОЛВ 

| j 

Dom H.-K. „ZACHĘTA* Mickiewi* 

3.000 dolardd 
= kamienica nowoczesną niedekretowa 
i w dzielnicy handlowej do sprzedania 

przy połowie gotówki. Na miejscu 
а E 

cza 1, tel. 9 05. 119 -& į 

L asus O SS S E nos aa | 

Ia ii in ini i i ы 

Or. mei. J. DOBRZAŃSKIUJĘ 
GINEKOLOG. Przeniósł się na ul. 

interes handłowy. 

"T Zavainą Nr 8 m. 3. Przymuje co- 
zadzennie od 4-5 p. p. — 

dalej, tłucze się dla pokazowego popi- 
su jeden i ten sam przedmiot przez ty- 
dzień albo dwa, dopóki uczniowie nie 
nauczą się poprostu bezmyślnie dawać 
trafne odpowiedzi. Osiąga się naresz- 
cie dla popisu, dla pokazu ten skutek, 
że uczeń daje dobre odpowiedzi nawet 
wtedy, kiedy pytania do końca nie wy 
słuchał. Jeszcze gorszą blagą są wysta 
wy szkolne. Odkomenderowywa się 
pięciu, ośmiu, dwunastu uczniów do 
warsztatu do zrobienia pokazowych 
mebli i tp.. innych do robienia chat, sto 
dół i t.p. Przez jeden, dwa, trzy tygo- 
dnie ci młodzieńcy nie są na lekcjach, 
i co przez to w wyższych klasach tracą 
zrozumie tylko prawdziwy nauczy- 
De 

Wiele jeszcze innych ciekawych 
uwag znajdziemy w artykule p. J. Z. 
Rozpacz ogarnia. 

Jednak nie jest tak źle. 
, Artykuł kończy się całkiem pikant- 

nie: 
„I byłaby nasza szkoła niedorzecz 

nością, gdyby nie jedna  korrektura.* 
Oto żaden nauczyciel i dyrektor, w żad 
nej szkole nie wykonywa ściśle przepi 
sów, rozporządzeń, wskazówek, żadert *- 
nie stosuje ściśle zalecanych metod... 
Że młodzicż nasza przy tym systemie 
pizecież coś jeszcze umie zawdzięczać 
to musimy faktowi, iż sumienni peda- 
gogowie, życzący dobrze młodzieży, 
nie słuchają rozporządzeń, |ecz 
tak, aby młodzież z nauki korzystała”. į 

A wobec tego wystawy, ' pokazy,» 
programy etc. etc..? Potiomkinowskie 
domki? 

He-he — jak mawiają demoniczni 
bohaterowie Przybyszewskiego. 

J. Wysz.   
uczą & 
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NIEDZIEŁ 4 
ks 16 DZIŚ Wschód sł g.6 m 51 

1 ĮSatrozapust. Zachód sł. a. 4 m. 50 
Jutro 

_ | Franciszka   
  

Sposirzeżenia Zakładu Meteorciógji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 15 - Н 1930 

Ciśnienie \ 0 
$rednie w mm | 9 

Temperatura | u goć 
średnia 

Temperatura najwyższa: — 0°С. 

Temperatura najaiźsza; — 490 

Opad w milimetrach: -— 

Wiatr — 1 
 przeważający J 

Tendencja barometryczna: spadek następnie 

stan stały . 

Uwagi: pochmurno 

Połudn.-zachodni 

  

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Nieustanna adoracja Przenaj 
świętszego Sakramentu, Dnia 18 lutego przy 

PP pada całodzienna adoracja Przenajświętsze- 
go sakramentu w kościele w Choroszczy. 

URZĘDOWA 
,, — (9) Lustracja urzędów skarbowych 
na prowincji. W dniu jutrzejszym _— prezes 

Izby Skarbowej w Wilnie E. Ratyński wyjeż 
dża na powiaty województwa wileńskiego w 

celu dokonania lustracji urzędów  skarbo- 

E“ (y) Nowe zarządzenie w sprawie ba 
dania artykułów spożywczych. Dowiaduje- 
my się, że urząd wojewódzki wydaje zarzą 
dzenia organom sanitarnym „baczenia, by 
spożywane artykuły żywności były zdrowe 
i niefałszowane. W dniu dzisiejszym zostało 
wydane upoważnienie filji wileńskiego pań- 
stwowego zakładu badania żywności na do 
konywanie kontroli przez  iunkcjonarjuszy 
zakładu w pomieszczeniach, w których są 
wyrabiane, przechowywane lub sprzedawa- 
ne artykuły żywności oraz na pobieranie 
prób dla dokonania badań. Artykuły żywno 

| ści, które okażą się szkodliwe dla zdrowia, 
zepsute, podrobione, łub fałszowane mogą 

„ ulec zajęciu przez organ władzy sprawującej 
<dozór. ы 
ы MIEJSKA 

— Znamienna uchwała Magistratu w 
hę sprawie pomnika ś. p. józeia  Montwiłła. 
7 rzed paru laty grono osób znających bliżej 

' pracę twórczą znanego działacza społeczne 
go i filantropa ś. p. Józefa Montwiłła zaini- 
<jowało myśl, jako dług wdzięczności — @а 
zmarłego, wzniesienia Mu skromnego pomni 

_ ka. W tym celu zawiązał się Komitet pod 
protektoratem prezydenta miasta, który wy- 

*łonil z pośród siebie komisję specjalną dla 
wybrania miejsca i opracowania projektu. 

Diugi czas komisja ta .* zastanawiała się 
nad wyborem miejsca i wkońcu zatrzymała 

"się na małym placyku, położonym przy zbie 
gu ulicy -Trockiej i Zawalnej w pobliżu do 

„mu p. Umiastowskiej. i 
Wczoraj właśnie Magistrat przystąpił! 

' Nareszcie do rozpatrzenia samego projektu, 
- który oczywiście ściśle jest związany z wy= 
znaczeniem na ten cel placu. Otóż wbrew 
wszelkim oczekiwaniom podanie” Komitetu 
trzema głosami przy jednym powstrzymują 
cym się od głosowania, zostało uchylone. 

Chyba . wszelkie komentarze w tym 
względzie są zbyteczne. | i i 

— (0) W sprawie ustalenia termi 
mu otwarcia II Targów Północnych w 
Wilnie. Jak się dowiadujemy, Minister 
stwo przemysłu i handlu  uzależniło 
ustalenie terminu otwarcia Il Targów 

_ Północnych od zgody administracji 
Targów urządzanych corocznie we 

"Lwowie. 
W ten sposób dopiero po porozu 

mieniu się ze Lwowem ustalony zosta 
nie termin otwarcia Targów w Wilnie. 

— (0) W sprawie nowych wyborów do 
Rady miejskiej m. Wilna. Że źródeł kompe- 
tentnych dowiadujemy się, że sprawa no 
wych wyborów do Rady miejskiej w Wilnie 
przedstawia się niejasno. A 

Formalnie kadencja obecnej Rady miej- 
skiej kończy się 14 lipca r. b. i nowe wybo 

ry powinny być zarządzone w, kwietniti, a 
przeprowadzone w czerwcu. { 

‚ Tymczasowa (która jest nadspodziewa 
nię długowieczna) jednak ustawa miejska i 
ordynacja wyborcza b. zarządu cywilnego 
ziem wschodnich z roku 1919 mówi, że nc- 
we wybory mogą się odbyć po wejściu w 
życie nowej ustawy samorządowej, © albo 
też na skutek rozwiązania Rady miejskiej, 

'przyczem powiedziane jest, że do Czasu 
uchwalenia nowej ustawy istniejące rady 
miejskie urzędują nadal, jeśli nie zostaną 
rozwiązane specjalnem zarządzeniem władz. 

[Ponieważ projekt nowej ustawy Samo0- 
rządowej dotychczas nie został uchwalony 

' przez Sejm, więc nowe wybory mogą być 
‚` zarządzone po rozwiązaniu obecnej Rady 
__ miejskiej lub po uchwaleniu nowej ustawy 

Samorządowej. 
i W. pierwszym wypadku zarządzenie o nowych wyborach powinno być ogłoszone 
_.) kwietniu r. b. w drugim zaś chyba... ad 

"alendas graecas. 3 i 
„ „— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. Po siedzenie Rady miejskiej zostało przesunięte 

z poniedziałku dnia 17 na poniedziałek 24 
lutego. 

  
: (o) Czy będzie w ustalonym termi nie ułożony i zatwierdzony budżet miejski? Tace budżetowe nad ułożeniem prelimina- 12а budżetowego na rok 1930—31 posuwają się w Magistracie żółwim krokiem. Nie ba- cząc ną wskazówki urzędu wojewódzkiego, podane przy zatwierdzeniu budżetu zeszło” tocznego, Magistrat wciąż idzie swym usta- 

lonym trybem, Do nowego roku budżetowe 
$0*pozostało zaledwie | i pół miesiąca, a dotychczas Magistrat nie Wykonał i połowy swej pracy nad ułożeniem nowego budżetu. Jeżeli wziąć pod uwagę, że preliminarz bud- 
żetowy, ułożony przez Magistrat, musi być 
Iozpatrzony przez miejską komisję  finanso Wa, cO zajmie miesiąc czasu a za dwa 
tygodnie do budżetowego posiedzenia Rady ejskiej preliminarz ten musi być wyłożony JĄ Przeciąg jednego tygodnia dia obejrzenia Pris Kiel  Leresowanych płatników podatków miejs! 5 › Śmiało można przypuszczać, że nowy budżet wejdzie w życie dopiero w ma ju lub. w der 

WOJSKOWA. 

z wojen 1918—21, i 
uzyskać stopnie 

   

  

— (a) Ochotni 1914—1919 mogą uzy 
ruczników rezerwy. Władze wojskowe zarzą _ dziły, że ochotnicy wojny z lat 1918—21, chotnicy formacyj polskich z lat 101419 

    
    

Towarz yski Bal Maskowy 

  

odbędzie się w sobotę dnia 22-90 HM 
lufego, w Sali Hofelu George'a. 

KRONIKA 
i ochotnicy powstania górnośląskiego z roku 
1921 mógą uzyskać stopnie podporuczników 
jeśli mają następujące warunki: ukończyli 
conajmniej 6 klas szkoły średniej, lub rów- 
norzędnej, mają za sobą ukończenie szkoły, 
wzgłędnie kursy oficerskie, dokształcające 
w wojsku polskiem, b. formacjach polskich, 
lub armjach zaborczych, albo przed 7а- 
warciem traktatu ryskiego zgłosili się dobro 
wolnie do służby w W. P. i przebyli conaj- 
mniej 6 tygodni na froncie, posiadają niepo 
szlakowaną opinję i dobre kwalifikacje z 
czasów ich służby w wojsku. sA 

O stopień podporuczniką mogą ubiegać 
się również ci, którzy formalnie nie posiada 
ją 6 klas szkoły Średniej, lecz ukończyli z 
dobrym wynikiem wyżej wymienione kursy 
oficerskie. Mianowania tych ostatnich będą 
dokonywane w wypadkach zasługujących 
na szczególne uwzględnienie. Podania będą 
przyjmowane od kandydatów posiadających 
kategorję A i winny być składane do dnia 
1 kwietnia r. bież. do P.K.U. 

SZKOLNA. 
— Egzaminy dla eksternów z kursu 

sześciu klas gimnazjalnych rozpoczną się w 
gimnazjumi im, kr. Zygmunta Augusta w 
Wilnie w dniu 21 lutego 1930 roku. Podania 
należy składać w kancelarji gimnazjum M. 
Bonulsika 7 do dnia 19 lutego r. b. w go- 
dzinach urzędowych. Do podania należy do 
łączyć: 1) metrykę urodzenia, 2) świade- 
ctwo szkolne, 3) świadectwo moralności, 4) 
życiorys, 5) 2 fotografje, 6) taksę egzami- 
nacyjną w kwocie 30 zł. 

AKADEMICKĄ 
— Zebranie organizacyjne studentek U. 

S.B. Dnia 18 lutego 1930 r. o godz. 8 wiecz. 
w sali V U.S.B. odbędzie się zebranie orga 
nizacyjne związku studentek U. S. B. Celem 
związku jest budzenie wśród ogółu akade 
„miczek zamiłowania do pracy społecznej, 
oraz samopomoc koleżeńska. Prosimy kole 
żagki o jaknajliczniejsze przybycie. 

Wstęp za legitymacjami. | 
Akademickie Koło Kownian urządza 

dziś o godz. 6 wiecz jedną z kolejnych her- 
batek z referatem. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— jutro walne zebranie Związku Litera 
tów. Porządek obrad OE. walnego 
zebrania Zw. Zaw. Literatów Polskich w 
Wilnie (Ostrobramska 9) jest następujący: 

1) sprawozdanie ustępującego zarządu 
za rok 1929 i komisji rewizyjnej, 2) wybory 
nowego zarządu, oraz komisji rewizyjnej, 3) 
sprawa funduszu zapomogowego, 4) wolne 
wnioski. 

Początek zebrania o godz. 18 jutro, w 
poniedziałek. W razie nieprzybycia wymaga 
nej statutem liczby członków, zebranie odbę 
dzie się w drugim, już bezwzględnie prawo 
mocnym terminie, tegoż dnia w tym samym 
lokalu o godz. 18.30. 

Uprasza się usilnie wszystkich członków 
zwyczajnych o punktualne przybycie, Człon 
kowie — sympatycy nie mają prawa udzia 
łu w walnych zebraniach. 

—- Dzisiaj w niedzielę, dn. 16, b. m. o 
godz. 7 wiecz odbędzie się staraniem Koła 
geologów i geografów U.S.B. w sali Śnia- 
deckich U.S.B. odczyt prof. dr. M. Rydzew 
skiego p, t. „Morze a Państwo*. Wstęp 1 zł. 
dia starszych, 50 gr. dla młodzieży. Į 

k) Zebranie organizacyj katolickich 
Zebranie konferencji pań miłosierdzia XIV 
parafji po-Bernardyńskiej odbędzie się 17 
lutego o godz. 5 p. p. w sali domu przy ul. 
Młynowej 12. 

— Staraniem Sodalicji św. Piotra Kla= 
wera w niedzielę dnia 16 lutego b. r. w sali 
przy kościele św. Jana odbędzie się wieczór 
misyjny według następującego programu: 

Część I: 1) słowo wstępne: Słowacki, 
jego życie i twórczość, 2) Balladyna. Część 
II 1) deklamacje, 2) tańce, 3) śpiew, 4) dja 
log. Zakończenie: śpiew religijny. Początek 
o godz. 6 min. 30 wiecz. 

— (a) Odczyt o pszczelnictwie. W dniu 
dzisiejszym o godzinie 14 w sali Ogniska 
Kolejowego (vis a vis dworca osobowego) 
odbędzie się zebranie członków Towarzyst- 
wa Pszczelarskiego i miłośników pszczelni- 
ctwa. Na zebraniu będzie obecny referent 
pszczelnictwa Ministerstwa komunikacji p. 
Teodor Rembalski, który wygłosi odczyt na 
temat pszczelnictwa. 

KOMUNIKATY. 
— (y) Kurs dla instruktorów rolnych. 

W czasie od 17 do 21 lutego aibciejė się 
ww rolnych wo у Vilnie kurs dlą instruktorów 
jewództw białostockiego, nowogródzkiego i 

wileńskiego. Kurs organizowany jest przez oddział wileński biura organizacji dokształce 
nia instruktorów rolnych przy Muzeum Prze 
mysł u i Rolnictwa w Warszawie pod prze 
wodnictwem prof. W. Łastowskiego. Współ 
udział w charakterze wykładowców zapew 
nili profesorowie wyższych uczelni  rolni- 
czych w Warszawie, Krakowie, i w Wiinie 
oraz znawcy pracy oświatowo-rolniczej pęza 
szkolnej z pośród pracowników Ministerstwa 
Rolnictwa i centralnego Towarzystwa orga 
nizacyj i kółek rolniczych, „Program kursu 
ma na celu pogłębienie wiedzy fachowej i 
metodyki pracy oświatowo-rolniczej wśród 
instruktorów rolnych. Kurs zostanie otwarty 
w poniedziałek 17 b. m. o godz. 10 rano w sali Śniadeckich. 

Z towarzystwa popierania sceny pol 
skiej w Wilnie, Towarzystwo popierania sce 
ny polskiej założone podczas największego 
ucisku polskości w celu ugruntowania i sta 
łej opieki nad teatrami polskiemi w Wilnie, 
obecnie po odzyskaniu Niepodległości, kiedy 
teatrami opiekują się . władze rządowe, lub 
samorządowe, działalność swoją zwróciło w 
kierunkach następujących: 1) użyczanie in- 
wentarza swego (kostjumów i mebli) tea- 
trom wileńskim, 2) użyczanie  kostjumów 
teatrom na prowincje, 3) zamierzeniem za- 
rządu jest uruchomienie fachowej szkoły 
dramatycznej, 4) urządzanie ruchomych 
krótkich kursów dla instruktorów i reżyse- 
rów teatrów amatorskich na prowincji, 5) 
urządzanie odczytów z dzićdziny sztuki, Za= 
pisy na członków zwyczajnych, którzy po 
opłaceniu rocznej składki —- zł. 12 — mają 
prawo uczestniczenia w wyborach zarządu, 

rzystają ze znacznych zniżek za bilety w 
teatrach wileńskich i na koncerty, biorą 
udział w obradach Towarzystwa, uskutecz- 
nia się w oddziale Ilustrowanego _ Kurjera Codzienne. о, ul. Wileńska 26, Polska Ma- cierz Szkolna, Wileńska 15, Orzeszkowej 3— 4 lub u prezesa zarząd ać Žem 2 rządu mec. Jana Klotta, 

M RÓŻNE 
— ©) Akwizycja ubezpieczeń. W celu poparcia rozwoju akcji ubezpieczeniowej 

wśród rolników, zostało udzielone zezwolenie 
na dalsze prowadzenie akwizycji | ubezpie- 
czeń kółkom i organizacjom rolniczym na 
podstawie świadectw przemysłowych III kas 
tegorji handlowej, 

‚ — (@) Ьи&{пшіе sanitarne. Komisje sa- 
nitarno<porządkowe przystąpiły do badania 
stanu Żakładów spożywczych w pierwszym 

   

rzędzie piekarń i mleczarń w celu stwierdze 
nia, czy nakazane w swoim czasie ulepsze= 
nia zostały przez właścicieli tych zakładów 
zaprowadzone, 

— ła) Barwienie [artykułów spożywczych 
Wydane zostało zarządzenie władz admini 
stracyjnych zakazujące barwienia: mięsa, 
ryb, wyrobów konserw mięsnych i rybnych, 
oraz jelit używanych jako powłoka do Wy- 

ów mięsnych. Tak samo nie možna bar= 
wić herbatę, kawę, mleko, Śmietanę, oleje 
jadalne i miód pszczelny, wino, piwo, miód, 
ocet, rum. Wyroby z ciasta barwione i na- 
poje chłodzące wytwarzane przez firmy, win 
ny posiadać etykiety z napisem że są bar- 
wione. 

— (a) Badanie mięsa na rynkach. W 
celu niedopuszczenia dalszego sprowadzania 
na teren Wilna słoniny i mięsa z miejscowo. A 
ści dotkniętych pomorem, Magistrat wzmo- 
żył dozór lekarski w mieście i zwrócił się do 4 
policji z prośbą o jaknajdalej idącą pomoc 
w tępieniu pokątnego handlu mięsem nie 
dostarczonem na stację badań. 

— (a) Izba przemysłowo-handłowa in 
terwenjuje w sprawach podatkowych. 
dn iu 14 b. m. prezes Izby skarbowej p. 
Ratyński przyjął przedstawicieli Izby przemy 
słowo-handlowej w osobach prof. Zawadz- 
kiego, Załkinda i Rucińskiego. Delegacja 
przedstawiła prezesowi Ratyńskiemu postula 
ty z dziedziny podatkowej, które zdaniem 
Izby P. H. przynieść mogą pewną ulgę nie- 
zmiernie ciężkiemu położeniu miejscowego 
przemysłu i handlu, zaznaczając jednocześ 
nie, że przedstawione punkty niewyczerpuią 
sprawy i ograniczone zostały do tego, co 
leży w kompetencji prezesa Izby skarbowej. 

Na konferencji, 
godzin omówiono szereg spraw, 
cych umarzania, 
zaległości, wysokości zaliczek pobieranych 
na poczet podatku w roku bież., wreszcie 
wymiary podatku za rok 1930. 
„W wyniku tych rozmów prez, Ratyń- 

ski przyrzekł przychylnie potraktować postu 
laty Izby, zaznaczając, że niektóre zarządze 
nia idące w tym kierunku wydał już uprzed- 
nio, wiedząc o ciężkiem położeniu naszego 
kraju, Prez. Ratyński przyrzekł wykorzystać 
w szerszym niż dotychczas stopniu swe 
uprawnienia w dziedzinie umarzanią i odra 
czania zaległości, uwzględniając również i 
te wypadki, kiedy pobranie należnych po- 
datków może narazić na szwank gospodar- 
czą egzystencję płatnika, zastrzegając | sie, 
że tego rodzaju ulgi muszą być należycie 
poparte dowodami i opinją zrzeszeń gospo- 
darczych. Tak samo w razie udzielenia od- 
roczeń, względnie rozterminowań, wycho 
dzących poza granice kompetencji urzędów 
skarbowych, będą stosowane od terminu 
płatności ulgowe odsetki. 

Ww sprawach wymiaru podatku prezes 
Ratyński obiecał uwzględnić w najszerszym 
zakresie przedstawionych mu przez Izbę rze 
czoznawców i udostępnić płatnikom zapo- 'znanie się z podatkami wymiaru przyjętemi 
przez urzędy dla umożliwienia przedstawie 
nia dowodów ze swej strony, wreszcie przy Spieszyć rozpoczęcie akcji wymiarowej Ce4 
iem umożliwienia komisjom szacunkowym 
bardziej dokładnego rozpoznania spraw. 

Natomiast P. prezes Izb, skarbowej 
uważał, że nie może w tej chwili wypowie 
dzieć się co do twierdzenia przedstawicieli Izby P. H. o globalnem obniżeniu obrotów o 20—30 proc. i wydać odpowiednie wskazów *ki urzędom, obiecując tylko -staranne rozwa 
żania w poszczególnych wypadkach. 

Na konferencji omówiono również spra wa zeń "owych. 
"sj być grzecznym. Starosta 

grcz«xi ukarał za wniesienie do urzędu po- 
dań zawierających wyrażenia nieprzystojne 
i nieodpowiadające godności urzędu nastę- 
pujące osoby: Śtanisława Bałnżewicza "(po 
danie do Starostwa Grodz.) zamieszkałego 
na ul. Antokolskiej 24-b. m. 5 grzywną w 
wysokości 100 zł, z zamianą w razie: nieui- 
szczalności na 3 dni aresztu, Stanisława Wo 
łejszo (podanie do Magistratu) Wielka 51, 
grzywną w wysokości 50 zł. z zamianą na 
trzy dni aresztu iKazimierza Wiszniewskiego 
(podanie do Magistratu) Wielką 51 grzywną 
w wysokości 50 zł. z zamianą w' razie nie- 
ściągalności na trzy” dni aresztu. A 

dotyczą» 

— (y) Kary za nieprzestrzeganie prze- 
pisów obowiązujących. Starosta Bolek: uk 
rał: Józefą Gilelsa, za niedokonanie remontu 
domu Nr. 18 przy ul. Jakóba Jasińskiego na 
500 zł. grzywny z zamianą na 21 dni aresztu 
Symche Segala, Wiłkomierska 54, czteroty= 
godniowym aresztem bezwzględnym za 
uchylanie się od poboru wojskowego i Wi- 
tolda Matusewicza, 7-dniowym bezwzględ- 
nym aresztem za nieostrożne kierowanie au- 
tobusem i prowadzenie rozmowy z pasaże- 
rem podczas jazdy. 3 3 : 

BALE I ZABAWY. 
— VIII doroczny bal medyków odbę- 

dzie się w sobotę (22 lutego) w salach ka- 
syna garnizonowego. " 

Zaproszenia otrzymywać i bilety wstę- 
pu nabywać można w lokalu koła (Wielka 
24) codziennie od poniedziałku w godz. od 
8—9 wiecz. \ 

TEATR I MUZYKA. 

Dziś 
W. Bogusławskiego 
nowej _ oryginalnej, 

— Teatr Miejski na  POhulance. 
„Krakowiacy i górale” 
i J. N. Kamińskiego w 
dotychczas w Wilnie nieznanej inscenizacji dr. Zygmunta Nowakowskiego. Malownicze to widowisko zyskało entuzjastyczne przy- ięcie oraz uznanie całej bez wyjątku prasy. „Krakowiacy i górale* niebawem schodzą z repertuaru ustępując miejsce sensacyjnej sztuce amerykańskiej „Broadway“, — Teatr Miejski Lutnia" Dzić „Mężczy zna i kobieta" doskonała węgierska komedja Lakatosa dostarczająca widzom wiele cieka wych i niezwykłych wrażeń. Wykonawcy tej sztuki z M. Makarczykówną, R, Wasilew skim i K. „Wyrwicz-Wichrowskim na czele tworzą Świetnie zgrany zespół, Najbliższą premjerą będzie wytworna komedja salono wa Geraldiego i Spitzera „Gdybym chciała” 

— Jutrzejszy wyst artystów Teatru Narodowego, Artyści eatru Narodowego w, Warszawie: S. Broniszówna, M. Chaveau W. Gawlikowski, M. Myszkiewicz i in. wy= stąpią w Teatrze Lutnia raz jeden tylko jutro w poniedziałek 17 b. m. w głośnej 
sztuce amerykańskiej O'Neilla „Anna Chri- stie' w reżyserji W. Radulskiego. Zaintere- 
sowanie tem widowiskiem jest wyjątkowo 
wielkie, 

— Dzisiejsze przedstawienia popoludnio we.. Dziś, o godz. 3.30 po poł. odbędą się w obu Teatrach przedstawienia popołudnio we po cenach zniżonych. W teatrze na Po. 
hulance egzotyczna sztuka Gozziego „Księż 
niczka chińska Turandot*, w teatrze Lutnia 
ciesząca się niesłabnącem powodzeniem k 
medja satyryczna Pagnola „Pan Topaz”. 
‚ — — Poranek—Koncert. Zespół uczniów 
i uczenic klasy śpiewu prof. Jadwigi Krużan 
ki wystąpi na . poranku—koncercie dziś w 
niedzielę o godzinie 12 w południe w teatrze 
miejskim Lutnia. Będzie to pierwszy popis 
klasy śpiewu tej wybitnej i cenionej Śpie- 
waczki i artystki operowej, W programie 
najcelniejsze utwory: pieśni, arje, duety i 
zespoły. Ceny miejsc od 40 groszy. 

    

która trwała około 2: 

      

HELENA BIEGAŃSKA 

  

Sekretarka Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie I Wileńskiego Automobilklubu 

o godzinie (5) 17 ej po południu. 
\ Nabożeństwo żałobne w tymże kościele zostanie odprawione w dniu 18 b. mi 
zwłok nastąpi tegoż dnia po nabożeństwie na cmentarz po Bernardyński. 

O czem zawiadamia Rada Sfow. Techn. Polskich | Aufomobilkiub Wileński. @ — wi 

ZA DUSZĘ 
s. P. 

Barona Szymona Brunnowa 
(Filistra Arkonji) we wtorek 18 lutego 1930 r. 
kaplicy domowej p. Jeleńskiej ul. Mickiewicza Nr 
nabożeństwo żałobne na które zapraszają 

rozkładania i odraczania ; 

o godz. 8 m. 15 w 
19 m. 2 odbędzie się 

Filistrzy Arkenji. 

Władze rozwiązały zawodowy Związek Spożywców 
Starosta Grodzki w porozumieniu z 

prokuratorem zarządził rozwiązanie Za- 
wodowego Związku Spożywców.; 

Jak się dowiadujemy związek ten 
obejmujący swą *dziaialnošcią woje- 
wództwa Wileńskie i Nowogródzkie od 
samegopoczątku swego istnienia opano- 
wany był przez komunistów, Wysłanni- 

„cy Moskwy zajęli w nim kierownicze 
stanowiska nadając ton pracom. 

Działalność związku poświęcona zo- 
stała w pierwszym rzędzie organizowa- 
niu nielegalnych zebrań, strajków i t. p. 

W początkach stycznia rb. związek 
wystąpił czyunie przeciwko pracodaw- 

com, którzy zwolnili z pracy Qczłonków 
Związku usiłując zmusić ich terorem 
do przyjęcia ich z powrotem. 

Wówczas to sekretarz związku na- 
padł dwukrotnie na piekarzy-pracodaw- 
ców zadając im rany, 

Starosta Grodzki jeszcze w dniu 7.1. 
rb. zawiesił działalność Związku wystę- 
pując jednocześnie do Prokuratora przy 
Sądzie Okręgowym 0 rozwiązanie 
związku. | 

Sąd Okręgowy przychylił się do tego 
z i postanowił związek rozwią: 
zač. (y 

a i Na 

Z SĄDÓW 

NIEPIŚMIENNY URZĘDNIK, 

  

Stanisław jJocz był urzędnikiem poczto 
wym w XV stopniu służbowym. Jakkolwiek 
nie jest to stopień nadmiernie wysoki trudno 
jednak przypuszczać aby on mógł piastować. 
swą godność będąc niepiśmiennym, a tym 
czasem sam on udawał analfabetę, co mu 
się zresztą nie udało, 

Było to tak. u 3 
Jocz zatrudniony był na poczcie w dzia 

le, gdzie odbywa się segregowanie listów. 
W trakcie pracy zauważono, że Jocz inte- 
resuje się specjalnie listami  adresowanemi 
do wojskowych lub nadesłanemi z zagranicy 
Listy te były przez niego oglądane skrupulat 
nie, a jek zauważono niektóre ginęły w kie 
szeniach. 

Zarządzono ścisłą obserwację i pewne 
go dnia aresztowano wychodzącego już z 
biura. 7/ 

IPodezas rewizji znaleziono w kieszeni 
czternaście listów, a następnie rewizja prze 
prowadzona w mieszkaniu prywatnem ujaw 
niła jeszcze jedenaście ZAC, 

„,Sytuacja stała się najzupełniej jasną. 
Niefortunny badacz listów znalazł się za 
murami więziennemi, a wczoraj stanął przed 
Sądem. Tłomaczenie się jego, że jest b. sła 
bo piśmienny i listy adresowane niewyraźnie 
zabierał do domu aby tam odcyirowač adre 
sy. nie znalazło wiary-u Sądu. Trudno bo- 
wiem uwierzyć aby urzędnik przydelegowa 
ny do pewnej pracy nie umiał czytać. 

Sąd skazał Jocza na półtora roku domu 
poprawy. M : 

Przez ten czas będzie mógł poduczyć 
się trudnego kunsztu czytania. (y) 

  

Przy otyłości, artretyzmie i chorobie cu 
krowej naturalna woda gorzka Franciszka» 
fózefa wzmacnia czynności żołądka i kiszek 
oraz ułatwia trawienie. Badacze chorób prze 
miany materji stwierdzają Świetne wyniki, 
otrzymane przy stosowaniu wody Francisz 
ka-józefa, Żądać w aptekach i drogerjach. 
46860—0 
  

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Ulica onych dusz. 
Hollywood — Pewien młody człowiek 
Słońce — Niewolnica księcia Borysa. 
Lux — Wielka Parada Polski: Szaleńcy. 
Światowid — Marynarz słodkich wód. 
Wanda — Miasto miłości. 
Rue) — Uśmiech losu. 
Piccadilly — Kobieta w płomieniach. 
Kino Miejskie — Ostatni syn. 
Ognisko — Trzy namiętności. 
Sport — Lwie serce. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
: SEK! 
— (c) Znowu dek Iczas запест 

kowania na górze Trzech pł Wczoraj 
w dzień na torze saneczkowym przy ul. An- 
tokolskiej zjeżdżająca z góry pensjonarka, 
wychowanka tut, gimnazjum _ rosyjskiego, 
wypadła z sanek ulegając uszkodzeniu gło- 
wy i rozbiciu czoła. 

Poszwankowanej udzieliło pomocy  Po- 
gotowie, lekarz którego dokonał  zszycia 
rany. 

Zapytać należy, czy stałe wypadki - na 
torze saneczkowym nie nasuwają potrzeby 
chwilowego zamknięcia toru w celu przepro 
wadzenia potrzebnych przeróbek, bowiem 
nagłe skręty na torze naprawdę przedstawia 
ją poważne niebezpieczeństwo dla amato- 
rów sportu saneczkowego i mogą spowodo- 
wać nietylko kalectwo lecz nawet utratę ży 
cia jeśli zważyć że wypadki wypadnięcia 
mają miejsce podczas szalonego pędu z góry 

„„— (0) Spodziewane wystąpienia komu- 
nistyczne. W związku z toczącym się obec 
nie w Sosnowcu procesem przeciwko kilku 
prowodyrom t. zw. P.P.S. — lewicy oskarżo 

KO- nym, 6 działalność antypaństwową, miejsco 
wi komuniści chcąc zademonstrować swą 
solidarność z siedzącymi na ławie oskarżo 
nych wywrotowcami zapowiedzieli urządze- 
nie zgromadzeń i wystąpień ulicznych. Poli 
cja nie chcąc dopuścić do awantur i 
ekscesów, które mogą wyniknąć pomiędzy 
ludnością a naszymi domorostymi komunista 
mi, wzmożyła czujność i wszelkie próby 
wywołania niepokojów likwidowała w zam 
rodku. La 

Mel 

wyk. ork. Polskiego Radja. 
uwert: do „op. „Stradella*. 2) Rebikow— 
walc z baśni „Choinka*. 3) Czajkowski— 
taniec rosyjski. 4) Dwie pieśni włoskie a) 
Denza—erėč. b) Curtia—.Śpiewaj mi. 3 
Halevy—wiązanka z op. „Żydówka*. 6 
Muzyka taneczna. 13,10—13,20: Komunikat 
meteorologiczny z Warsz. 
Program dzienny. 
retransmitowana ze stacyj zagranicznych. 
17,00—17,15; 

nabycia w aptekach j 

  

SPORT 
Dzisiejszy mecz hokejowy. 
Dziś w niedzielę o godzinie 14 w par- go stanu rzeczy, 

ku im. gen. Żeligowskiego nastąpi spotka- 
nie zespołów hokejowych klubu sportowe- 
go „Ognisko* i Policyjnego Klubu Sporto- 
wego w celu rozegrania meczu. 

Saneczkarze polscy na zawodach 
w Reichenbergu. 

zmarła dnia 14 lutego 1930 r. w wieku lat 17. 
Wyprowadzenie zwłok ze szpitala Zakaźnego ną Zwierzyńcu do kościoła Św. Katarzyny odbędzie się dnia 17 b. m. 

o godzinie 9-ej rano, a eksporiacja 

CHODZĘ PO MIESCIE., 

BĄDŹMI OSTROŻNI! 
Współczesne (życie polskie odznacza 

się jednem, mianowicie, niebywałem  zróż- 
niczkowaniem ciężarów podatkowych, któ- 
re każdy obywatel państwa winien skrupu- 
latnie uiszczać. 

Ciężary te nakłada państwo, nakłada 
samorząd, nakładają niezliczone instytucje 
ubezpieczeń społecznych. 

Jeśli się zważy, że aby zliczyć wszyst- 
kie ro.zaje najprzeróżniejszych obowiązko- 
wych świądczeń pieniężnych, które ciążą 
na każdym z nas, nie wiem, czyby palców u 
obu rąk starczyło, powstaje zaiste przykra 
sytuacja, nakazująca, siłą potrzeb życio- 
wych, bardzo skrupulatną buchalterję, ną- 
wet w najbardziej prywatnych i osobistych 
interesach. į 

T. zw. „grom z jasnego nieba* w życiu 
współczesnem wyraża się w wizycie sekwe- 
stratora, egzekutora lub komornika, której 
każdy w każdej chwili może się spodziewać. 

Myślę, że mało jest ludzi w Polsce, 
którzyby mogli oświadczyć: „No, czego, jak 
czego, ale nakazu płatniczego za zaległy 
podatek  obawiąć się nie potrzebuję — 
Wszystko mam w porządku*, 3 

Na to, aby podobnie móc się odez- 
wać, trzeba doprawdy dużej pamięci doty. 
czącej zarówno dat i terminów płatności, 
jak też i orjentacji w tem, co wogóle pła- 
cić należy. į ь 

O takie kwalifikacje przecietnego oby- 
watela trudno. I stąd właśnie powsta 
fakt istnienia istytucji sekwestratorów (nie 
pa ao. instytucji komorników i t. d. 
i 

Zdawałoby się, ;że na stwierdzeniu te- 
sprawa niniejsza jest wy- 

czerpaną. Gdzieź tami 
Praktyka uczy, że obywatel w imię 

swego własnego interesu, winien mieć w 
swem prywatnem mieszkaniu, w swem naj- 
prywatniejszem biurku całe archiwum po- | 
datkowe. 

Praktyka natomiast nie uczy w ciągu 
jakiego okresu czasu, archiwum to musi 

W dniu dzisiejszym odbędą się w Rei- DYĆ przechowywane. 
chenbergu (Czechosłowacja 
zawody jubileuszowe. 

W liczbie zespołów zagranicznych o 
duje się i zespół polski w składzie: 
A ai Witkowski, Szeranc, Rączkiewicz 

i Bong. 
Jak wiadomo, Witkowski zdobył przed 

kilku dniami pierwsze miejsce w jeździe 
pojedyńczej na mistrzostwach Polski w Kry» 
nicy. Drugie i trzecie miejsce zajęli Sze- 
raoc i Rączkiewicz. (y) 

  

RADJO 
Niedziela, dnia 16 lutego 1930 r. 

10,—  : Transm. z Torunia: Uroczy- 
stość obchodu 10-ciolecia odzyskania Po- 
morza. Po transm. koncert i odczyty rol- 
nicze z Warsz. 15,00—15,20: „Najpilniejsze 
prace w sadzie i w ogrodzie w okresie wio- 
sennym* odczyt wygł insp. ogrodn. Jan 
Krywko. 16,50—17,/5: Audycja @@ dzieci. ti 
Chóry szkolne przed mikrofonem. 17,15 
17,40: „Propaganda ,hygłeny przez szkołę” 
X odczyt organ. przez Kuratorjum O. S; 
wygł. dr! Janina Nowicka-Piotrowska 17,45 
—18,10: Transm. koncertu z Warsz: 18,10— 

: Transm. z Warsz. Uroczysta akademja 
z Sali Rady Miejskiej w Warsz. organ. „ku 
uczczeniu VIIl-ej rocznicy Koronacji „Ojca 
Św. Piusa XI. 19,25—19,40: 29-ta lekcja ję- 
zyka niemieckiego. Prow. dr. Wł. Jacobi. 
19,40 | 20,00: Program na poniedziałek, 
sygnał czasu i rozmaitości. 20,15—21,45: 
Gramofonowa audycja operowa. Fragmenty 
z op. „Carmen“ Bizeta — Tr. z Wystawy 
Philipsa. 21,45—22,15: Transm. Kwadrans, 
liter. z Warsz. „Gdzie szczęście" E. Orzesz 
kowej. 22,15—23,00: Transm. z Warsz. Ko- 
munikaty. 23,00—24,00, Audycja wesołą 
„Sejm niewieści* W. Charkiewicza w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil, Transm. z Wysta- 
wy Philipsa w Wilnie. (powtorzenie). Utwór 
nagrodzony na konkursie Polsk. 
Wilnie. 

Radja w 

Poniedziałek, 17 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warsz; 
12,05—13,10: Poranek muzyki popularnej w 

1) Flotow— 

16,10—16,15: 
16,15—17,00: Muzyka 

Komunikat *Akademickiego 

  

Kała Misyjnego. 17,15—17,40: Bajeczki dia й 
dzieci opowie Zofja Tokarczykowa. 1145 D*WIZY i MZ: Só” "Rak 
—18,45: Transm. koncertu z. Warsz, 18,45 Doi ! 875 87 885 
—19,25: Audycja literacka: „Nie možna bu- Dolary 8,875, 8,87, ,85, 
dować wśród mroku* zradjofon. fragment Belgja 124,25, 124,56, 123,94 
„Z pow. „Lenora“ Juliusza Kačen-Bandrow- Kopenhaga 238/43, 239,03, 237,83 
skiego, w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. Budapeszt 531 5,33 529 
Radjofonizacja Tadeusza Byrskięgo, reży- Holandi 357,60 358: 356,70 
serja T. Byrskiego 'i Haliny Hohendlinge- Folandja ы „50 
równy. 19.25—19,40: 26-tą lekcja języka Londyn 43,36, 43,47, 43,26 , 
włoskiego. Prow. dr. Janina Rostkowska. Nowy York: 8,903,  8,923, 8,883 
19,40—20,05: Program na wtorek, sygnał Wypłaty telegr. 8,921 8,941 8,901, 
cząsu i rozmaitości. 20,05—20,30: „Praojciec o 238,08 238 68‚\ А 
footingu" pogadankę wygł. Zula Minkiewi- Oslo . ‚ ) 
czówna: 20,30—23,00: Transm: koncertu Paryż 34,94, 35,03, 
międzynarodowego z Bragis feljeton i ko- Praga 26,39. 26,46, munikaty z Warsz. 23,00—24,00: „Spacer Szwajcarja 172,10, 17253, 
detektorowy po Europie" retransm. stacyj B 5,3125 53137 

zagranicznych. ukareszt ь 
Stokholm 239,17, ze 

> kaszel bronchit uleczysz sy. Wiedeń 12549 125,80, 1 
stematycznem piciem cza wniaKiG wód Węgry 155,57 155,74 
kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“, Choro-. Włotny *° 46,69 4681 
by żołądka i ei materji usunie Ci Tallin — 237, 238,20 
szczawnicka ,, Do fidańsk 173,34. jg    agdalena“ i „Wanda*. 

składach 

saneczkowe 

uszo. 

widziany ustawami 
obowiązkiem przymusowym, niechże się 
stanie obowiązkiem dobrowolnym każdego | 
w imię dobra jego własnego interesu. Mik. С 

Powiedziatem: „w imię swego wlasne- | 
go interesu", co to znaczy? 

Ano znaczy mniej więcej tyle, że ktoś, 
kto takiego archiwum nie prowadzi, nara- 
żony jest na płacenie tych samych podat- 
ków _ kilkakrotnie. > 

Znam wypadek, że do kogoś, kto nale- | 
%у do wyjątkowo skaapliwych płatników, 
zgłosił się sekwestrator wykazując nieopła- 
coną zaległość. 

— Ależ, panie, wszystko mam należy- ) 
wstępie | cie opłacone, powiedział mu na 

gospodarz. 
„— Proszę o pokwitowanie. į 
Pokwitowania znalazły się i wtedy wy- 

jaśniono, że brak księgowań dotyczących 
tego właśnie płatnika, pochodził stąd, że 
miły kolega pana sekwestratora (miejskie- 
go zresztą) i jego, na tem stanowisku, po- 
przednik, ordynarnie przekradł się, ordy- | 
narnie sfałszował kwity i t. d i t d. 

Ciekawem jest, jakby wyglądał mój 
znajomy, gdyby nie mógł wykazać się kwi- 

ami? 
Nie wiem, 

p 

czyby tz tak na sucho 

Ale to jest historja z przed kilku lat. 
Obecnie mam nową, podobną. ` 
Zgłasza się do mnie, do redakcji, p. J. 

Mówi mi: - 
„na uwięzi* odpowiądą 

Płacę za mego Rexa podatek od 
czasu, iak go posiadam, 

— Za rok 1927[8 zapłaciłem 1. VI — 
1927 r. Za rok 1928][9—24VIII-28 r, za 
1929[30—13.Vl1—1929 r. | teraz, niech so-- 
bie pan wyobrazi—13 lutego rb. zjawia się 
sekwestrator, opisuje mi gramofon i powia= 
da, że winien jestem mi:stu 25 złotych za 
podatek Od psa za: lata 1928[9 i 1929/30. 

— Na dowód, że mówię prawdę, oto 
kwity. (Tu mi na stół kłądzie 3 pokwito- 
wania najformalniejsze i potwierdzające od- | 
biór podatków). 

P. |. po raz drugi płacić za swego psa — 
niewątpliwie nie będzie, ale jeśli nie zapła- | 
ci, to tylko i wyłącznie dlatego, że prowa" 
dzi archiwum podatkowe. 

Sprawa jest typową, jest wcale nie 
odosobnioną, dlatego wołam: Bądźmy ostroż 
nil Kwitów podatkowych, do pieca nie rzu< 
cajmy! Choć obowiązek ten nie jest prze- 

podatkowemi, nie jes 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
15 lutego 1930 r. 

Mam psa. Mniejsza o to, že | 
choć nie jest on 
najkomoletniej określeniu: „Strėž“. Nietylko 
złodzieja, ale znajomego do domu mego 
nie wpuści. > 
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OBWIESZCZENIE. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 

rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie przy ul. 
Jakóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 .U.P.C. podaje do wiadomości publicz= 
nej, że w dniu 21 lutego 1930 roku o godzi 
nie 10 rano w Wilnie, przy ul. Saska Kępa 

_ Nr. 6 odbędzie się sprzedaż z licytacji należą 
cego do Wiktora Jankowskiego majątku ru= 
chomego składającego się z, tokarni do me- 
tali ze wszystkiemi składowemi częściami, 
oszacowanego na sumę 500 zł. 

Komornik Fr. Legiecki. 
3526—V—0 

Di f (a ia pozosta e z licytacji: 
l s i i 2 taksówki, Ž pia- 

nina, fortepjan 700 zł, tremo, duży 
kredens, stół jadalny i krzesła, 2 
kandelabry bronzowe, różne žyrando- 
le elektryczne, kilka pierścionków z 
brylantami, broszka brylantowa, dy- 
wan perski, centryfuga, 2 komplety 
walców młyńskich, serwis z porcela- 
ny starożytnej angielskiej, 1.000 ta= 
mów książek beletrystyki, palta fo- 

| kowe, 2 futra męskie, różne palta i 

  

garnitury używane. Lombard  Bisku- 
pia 12, —Z 
  

  

  

ji 8 
| PANIKA DOLAROGA 

į nie Jest straszna į 
я Posiadacze sum dolarowych otrzy- = 

в 

mują bezpłatne fachowe porady w 
Domu Handl. - Komis. „ZACHĘTA* B 
Mickiewicza 1, tel, 9-05. 819—0 

Nu LL LL 

KTO MA WŁASNE DZIECI TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO: 

TRZEBY SIEROT. 

ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 
DZIECIĄTKA JEZUS! 

aniej niż wszędzie!! 

| 

  

najlepszy 

Nie przepłacajcie pieniędzy! 

kamienny 

= 

górnoślaski u p 6 I p | 

po najfańszej cznie - 
Dostarczamy ze swych składów od 
6t tonny w fpłombuwanych wozach, 
amówienia można i telefonicznie 

Nr. tel 862. Adres: Bocznica 
„TRANSWIL* sv. z o. о; Wilno 
ll ga R=duńska 16. Tel. 862. 6"c—09   

8 

RADA SPÓŁKI AKCYJNEJ 
„Wileński Prywatny Bank Handlowy* 

Sp. Akc. 

niniejszem zawiadamia pp. Akcjonarjuszów 
zgodnie z $$ 27 i 28 statutu Banku, że w 

   
    

dniu 28 lutego 1930 r. o godz. 6 po poł. w 
lokalu Banku w Wilnie, przy ul. Mickiewi- 
cza nr. 8, odbędzie się Z zajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonarjuszów, z następują- 
cym porządkiem dziennym: 1) Zagajenie i 
wybór przewodniczącego, 2) rozpatrzenie i 
zatwierdzenie sprawozdania, bilansu, oraz 
rachunku zysków i strat za rok 1929, podział 
zysków i udzielenie Radzie D absolutor- 
jum 3) zatwierdzenie przelim 
ków na rok 1930, 4) ustalenie 
nia dla Władz Banku z wyboru 
ry członków Rady i Komisji Re 
wolne wnioski. Akcjąnarjusze, życząc 
wziąć udział w Walnem Zgromadze 
chcą złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w 
Wilnie, swoje akcje, lub dewody depozyto- 
towe o złożonych na przechowanie akcjach 
w instytucjach kredytowych, najpóźniej do 
dnia 20 lutego 1930 r., do godziny 12 w po- 
łudrie ($ 24 Statutu). Upoważnienie na pra- 
wo głosu w formie listu winno być złożone 
w Dyrekcji Banku nie później jak na trzy 
dni przed dniem Walnego Zgromadzenia 
($ 25 statutu). 

    

     

    

   

  

Nowość! Żądajcie 
Śliw Francuskich 

bez pestek w cukrze 
w oryginalaem opakowaniu. Do na- 
bycia w większych sklepach kclo- 

pjalnych i owocowych. 

PENUKN   

  

DOKTOR I acua I 

į ABKARAS ; niu, p 
KARKU WNE RASA AARCZA | Od 5—6. Choroby 

skórne, leczenie wło- 
sów, operacje kosme- 
metyczne i kosmety- 
ka lekarska. Wilno, 
Wileńska 33 m. 1. | 

W: Z..P. 77. 

DOKTOR 

B.ZBLÓGWIEŻ 
ghOr. WINTYCZNA, 
sylilłs,  wmarządów 
moczowych, od 9 
=!, od 5--8 wiecz. 

  

Rządca-zkanam 
z małą rodziną, dłu- 
goleinią praktyką, 
oznajomiony ze wszel- 

Pokój 
dla samotnego do 

kiemi narzędziami asa Ludwisar= 

rolniczemi, poszukuje SK 1—12- śą 

pasy wena. 2 OWAAWAM 
maka", Pi: DAD | PRZEAŹ Kaki 

—-BaYATAU 
wicz. 

  Diatermja, OE 
sadę? Musisz = @ SE | aka bti Z ania 

Kokiata-Lekarz chowe, koresponden- į W+ i 
ši Zeldowiczoda BEMIECHI TRE cyjne profesora Se-| Spółka z ogr. odp. 

„Bla Lekarz-Dentysta kułowicza Warszawa, | Wilno, ul. Tatarska 
KOBIECE, WENE- "A Żórawia 42-H. Kursy | 20, dom własny. 
RYSZNE, AA : MAR wyuczają | listownie: | įstnieje od 1843 r. 
DÓW MOCZOÓW. | dżyńska-Smolska buchalterji, rachunko- | Fabryka i skład 
od 12—2 1 0d 4—6, | Przyjmuje: od 9—12 wości kupięckiej, ko- mebli: 
mł. Miekięwicza 24, | od 4-6. Ofiarna 4respondencji handlo-| jądalnie, sypialnie, 

tel. 277. m 5. — wej, stenografii, nauki | salony, gabinety, 
    

    gaszą jiki 
Rosmotyka BG Błowsta SEA aa 

Gabinet Sy usuwa zmar 
stczki, piegi, way, 

Racjonalnej Kosme- jogi" srodawki, ku. 

handlu, prawa, kali N łóżka niklowane i 
grafji. pisania na ma- angielskie, kreden- 
szynach. towaroznaw= | gy, stoły, szafy 
stwa, angielskiego, | biurka, / krzesła 
„francuskiego, niemiec- dębowę i t. p. Do- 
kiego, pisowni Oraz ORMO Warda godne: warunki i 

  

gramatyki polskiej. na raty. 
Po ukończeniu Świa- 
dectwa. Żądajcie pro- 
spektów. by bv Folwark 
  

  

a Oszczędności 

Dnana wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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TYSIĄCE 
chorych na katar żo- 
łądka, wzdęcia, kur- 
cze, bóle, nudności, 
zgagę, niestrawność, 
brak apetytu, blednicę, 
ogólne 
et cetera, odzyskało 
zdrowie, używając 
zioła sławnego na 
cały świat Dr Dietla, 
Profesora Uniwersy- 
fetu Jagiellońskiego. 
Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej. 
Adres: Liszki — Apteka 

-© 

  

DUŻY MŁYN 
wodny z folwar- 
kiem w Wojew. 
Białostockiem do 
sprzedania za 

12.000 dolarów 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21. 
tel. 152, "2 

RÓŻNE 
BAžZAAVA 

    

И wea: swoje złote i dolary J 
poszukuje eme- ulokuj na 13 proc. NY, 

    

osłabienie 

WO 

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5, 

Od dnia 12 do 17 lutego 1930 roku będą wyświetlane lilmy: 

OSTATNI SYN“ 
Wielki dramat w 12 aktach. Najpotężniejsza epopea miłości 
MARGARETA MANN. JUNE COLLYER, CHARLES MORTON, JAMES HALL i 

į LEOPOLD HABSBURG. Nad program. „KWITNĄCE KOLORADO“ zdjęc'a z natury w i akcie. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów od g. 4-ej. Następny program: „HALKA. 

matczynej. W rolach głównych: 
KSIĄŻE 

| | 

| 
| 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

DZIŚ ostatni dzieńl Niespodzianka! MISS  POLONJA roku 1930 w „HELIOSIE“. Niespodzianka doby 
obecnej. Bogini ekranów, wszech= 
swiatowej sławy rodaczka nasza 

„„WLICĄA POTĘPIONYCH BUS$Z* | 
Dzieje kobiety upadłej. Wybitnie sensacyjny współczesny dramzt wielkomiejski z udziałem * 

WARWICKA WARDA. Niebywały sukces ną całym świeciel 
(p. ZOFJA BATYCKA) w otoczeniu 15 najpiękn. kobiet w Polsce. Całkowity przebieg konkursu. 

Seansy 6 godz. 4, 6, 8i 10 15. 

Pola Negri 

Nad program: 

w pierwszym przebojowym arcyfilmie 
europejskiej produkcji p. t. 

„MISS POLONJA* roku 1930 

  

  

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

`   
Uprasza się Sz. Publiczność o przybycie na 

ansów o godz. 4, 6, 8i i 

KINO-TEATR 
6 „HOLLYUODOD“ | 

Mickiewicza 22. 

Iuiio Urantysta prane) že 

URODA ŻYCIA 6 
Według nieśmiertelnego arcydzieła ST. ŻEROMSKIEGO. Kierownictwo literac- 
kie Tad. Kończyc. W rolach głównych: Nora Ney, Adam Brodzisz, Bo- 
gusław Samborski, St. Jaracz, Eug. Bodo, irena Dalma |; jani. 
Film ten wyświetla się z kolos. powodzeniem jednocześnie w 2-ch najwytwor- 

niejszych kinach Warszawy, 
ARA przed 

Dziś ostatni dzień! RAMON NOVARRO, RENEE ADOREE, i MARCELINA DAY w obrazie 

„PEWIEN Ą4ŁODY CZŁOWIEK: 
yserja Hobart Henley, Wielki dramat erotyczny, ilustrujący dzieje miłostek mężczyzny, który uwodził 

każdą napotkaną kobietę NAJPIĘKNIEJSZA PLAŻA ŚWIATA BIARRITZ NA EKRANIE. Początek seansów 
О goaz. 4, 6, 8, i 10.25. Specjalna ilustracja muzyczna. CENY NORMALNE* 

którago oczekuje Wilno! : 
ze „Złotej Serji* 

rozpoczęciem se- 

Najgłośniejszy Przebój Polski 1930 za M 

    

   
„Honorowe bilety nie ważne. 

  

JUTRO premjera! Znakomity tragik, bohater filmu „Niepotrzebny Człowiek" 

1 ulubiona (jlgą Bakłanowa KINO-TEATR 
„UOLkYWODD* 

""" ULICAGRZECHU. 
Potężny dramat osauty na tle życia apasrówĄ, 5%; 

Nad program: Tygodnik filmowy Specjalna ilustracja muzyczna Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.25 
Bilety honorowe w dzień premjery nieważne 

w roli 

apasza 

w obrazie     
  

  

Kino = Teatr | DZIŚ Wielki erotyczny salonowy film z życia arystokracji rosyjskiej 
- 66 s« W rolach głównych przepiękna BILLIE DOVE (niezspom- 

„Słońce „Niewolnica Księcia Borysa niana bohaterka obra:u „Księcia Sergjusza*) i ulubieniec 
ul. Dąbrowskiego 5 kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. 

Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny Śmiechu. 
  

  W sobotę 15 i w niedzielę 16 lutego b. r. zostanie 
wyświetlony dramat w 7 aktach. SENSACJA 9 
arcydziełem, ale jest wspaniałem poematem dzikich stepów. Widzimy w nim FREDA HUMESA, 
nieustraszonego jeź. źca, ze swoim słynnym koniem „Jastrzębiem*, Widzimy przepyszną GLORJĘ 

1) „PAN NACZELNIK TO JAI* Komedja w 2 aktach. 2) 
instrukcyjny film przysposobienia wejskowego. 3) SPORTY ZIMOWE. Początek seansów o godz. 
2, 4, 6, 8, 10. Ceny biletów: dla młodzieży na wszystkie miejsce, z wyjątkiem foteli — 50 groszy. 
dla dorosłych — 80 groszy, dla żołnierzy i członków P. W. — 50-groszy, dla dzieci 

KINO- TEATR „SPORT“ 
LUDWISARSKA 4. 

GREY, Nad program: 

bWIE SERGE" 
  Film ten nie jest 

rewelacją, nie jest 

„CZUJKA“ 

w wieku 

  

  

  

   
  

  

  

    

  

    

  

   

  

Malkiewicza 

tyki Leczniczej. i ale yto- SS ">= i znie. tówkarytki kolejowej, sa= ;ę. | przedszkolnym — 35 groszy, fotele — zi. 1.—-, balkon 35 groszy. Abonamenty miesięczne ważne 
Wilno, OREW Cza w Miada energiczną Pak ile JE Ridli asi Po motnej w charakterze Z: # “ЁЬЗ'У' NIE. | tylko do 1-go marca. Należy je wykorzysttć w „lutym, ponieważ potem stracą swą ważność. 

Mickiewicza 31 m. 4. „anasee i SARAS „ ochmist- wę "ln na połowę.czona złotem, sre- gospodyni. Zgłosze- | dzieleiświęta,odg.2-szej | W poprzednim naszym programie. zachwycała się publiczność filmami ilustrującymi sport łyźwiar- 
Е ш“ kobiecą kon- Ba z dobremi świa: twiagomość: | Wilo, brem i drogiemi ka-nia do adm. „Stowa“ ski i narciarski. Słyszeliśmy głos): rzeczywiscie wspaniałe to sporty. Póki jeszcze Śnieg i lód, 

Į serwuje, dosko- PO $ A i Y dectwami, poszukuje Zwierzyniec, ul. Wi- mieniami. LOMBARD pod „Emeryt.  —0 idźcie do parku im. gen, Żeligowskiego, idźcie na Góry Antokolskie. Widok, który tam ujrzycie, 
+ A noś k pozwy, Raduńska 35+ojdowa 34. —o Place Katedralny, Bi- zachęci was napewno do używania tych sportów, jeżeli już nie tei zimy, to napewno na przyszłą. 

skazy PARY E L 424 ООО SSE skip : daje Ą 
A opalenie ce- a. > „ OLWARK pod a, ea ów BETA" BA PROOKO (4 TRDZEMA SETA 7 E = : 
з. Pa NE Potrzebny Poszukuję Wilnem _ przy ;złota, srebra, brylan- ZGUBY „OENISKO“ | Dziś i dni następnych. . ALICE TERRY i IWAN PETROWICZ w wielkim 10 aktowym dramacie p. t. 

‚ — №}= i (koryt 3 r i # i ) : ' 
a ia E alcisėa — SLUŽACĖJŲ Bam (Sao а. | от Ter i L d 95 Ui. Kolejowa Nr 19 H mz па і t BO Šš В Ё ' 
metyki racionaliej „nom, lub karbowy Šanis ais nam | mia_ dobra, dom | jo ARTYSTYCZNE- @ ееч О аНЕИ , (орок Фжогса 53 Ё 1 

jennie od g; i chnię, ЗЕ ni ь : 2 O 
1 w Z P. 43 Ra e ae Ka gobre Świadectwa „gł Pda dynki GO ATELIER Wołoch Wasyl kolejowego). Film z grupy wielkich arcydzieł światowych. Pocz. seansów o godz. 5, w niedziele i święta o godz. 4. 
—[-— sh dE 7 oly, licznę rekomendacje Toa A ze DAMSKICH UBIO- unieważnia się zgu- g 
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W Żółty ptak 
Doris zsiadła z konia i poszła pie- 

"szo, prowadząc go za sobą. Czekała 

świttu: wówczas będzie mogła dojrzeć 

przybrzeżne skały, a od morza drogę 

do domu znajdzie z łatwością. Ra. 

Cisza nocna nie przestraszała już 

ją. Piasek chrzęścił pod jej nogami. 

Oglądała się chwilami, gdyż zdawało 

się jej, że słyszy gdzieś w oddali jakiś 

dźwięk przypominający szum motoru. 

Wkrótce słyszała już wyraźny warkot 
motoru. Nagle w ciemnościach, wśród 

pagórków błysnęła smuga światła i 
zgasła. Ale w tem chwilowem świetle 
Doris zobaczyła drzewa i ciemne zabu 
dowania: tam musiała być jakaś dro 

ga. ) 
: Sżum motoru zbliżał się, ale nie 
wprost ku Doris, tylko gdzieś z boku, 
równolegle do niej. Znów błysnął pro 
mień i zgasł. Z hałasem przemknął w 
pobliżu samochód z dwoma pasażera 
mi. Cyryl i Stryker! Nie było wątpliwo- 
ści! Doris znała doskonale auto Cyryla 
i poznałaby je wśród tysiąca , innych. 
Dokąd tak śpieszyli. W jaką stronę? Na 
północ, czy da Solsemskich skał? Do 
ris nie wiedziała, ale postanowiła się 

dowiedzieć. Wsiadła na konia i pogalo 
powała wślad za autem. Czując pod 
nogami ubitą drogę, koń podwoił szyb 

. kośc. Ale samochód zniknął wkrótce 

i znów zapanowała cisza, którą prze 
rywał tylko tupot konia. Na wschodzie 
rumieniła się zorza. х 

Zorza ukazała się na prawo. A więc 
Doris jechała na północ. Nie wiedziała 
dokąd, domyślała się tylko, że droga 
ta wiodła do Rodomorskich trzęsawisk. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 
NE 

Dlaczego Cyryl, który dał do zrozumie 
nia, że mu śpieszno do Londynu, poje- 
chał do trzęsawisk? 

Ciekawość, która już kilkakrotnie 
zmusiła ją do wyłamania się z pod 
rozkazów Cyryla, teraz znów  opano“ 
wała ją gwałtownie. Zapomniała o bez 
senriych nocach, zmęczeniu i strachu. 
Chciała odgadnąć zagadkę. Gdy wje 
chała na wierzchołek pag órka, ujrza 
ła morze. Okolica była ponura, skalista 
i bezpłodna. Koń nie zwalniał galopu. 
Nagle na zakręcie ujrzała duży kawał 
pola, otoczonego żywopłotem. Widocz 
nie był to cel podróży Cyryla. 

Rzeczywiście, z boku, pod drzewa” 
mi, stał samochód, ale nie było w nim 
pasażerów.... Zeskoczyła z konia i po 
deszła do żywopłotu, zaglądnęła  cie- 
kawie. Na śrądku pola ciemniał duży 
drewniany garaż, a przed nim stał... ae 
roplan, skierowany ku morzu! Z dale 
ka trudno było zdać sobie sprawę z je- 
go rozmiarów, ale sądząc ze stosunku 
jego wielkości do wielkości kręcących 
się przy nim postaci ludzkich, musiał 
być duży, o wiele większy od tych, 
które Doris widywała dotąd. 

Znów ujrzała Cyryla, miał na so 
bie skórzaną kurtkę i hełm lotniczy. 
Jak zahypnotyzowana, Doris śledziła 
każdy jego ruch. Cyryl wydawał roz 
kazy jakimś ludziom, stojącym przy 
aeroplanie. 

‚ Świtało. Doris mogła dostrzec już 
że skrzydła i boki aeroplanu były wy 
malowane żółtą farbą. Dziewczyna 
przycisnęła rękę do ust, aby powstrzy 
mać okrzyk, który się jej cisnął do 
ust. Ale okrzyk zdumienia wydarł się 
mimowoli ze ściśniętego gardła i był- 
by zwrócił uwagę ludzi, g dyby w tej 

że samej chwili, propeler nie zaczął 
я ; 

Wilno, ul: Subocz i9, uniewažoia sie. tel, 193, unieważnia SIĘ. 
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aparatów raėjowych na dogodn. warunkach 

pracować z wielkim hałasem. 
..„Duży aeroplan z żółtemi skrzy” 

dłami, przypomniały się Doris słowa, 
wymówione przez kogoś z gości lady 
Betty. „Więc to był „Żółty Gołąb'... 
którego pilotem byt... Сугу!“! 

Nie śpiesząc, pewnemi ruchami, Cy 
ryl wdrapał się na miejsce pilota. Miał 
lecieć do Niemiec, to było jasne, leciał,, 
by wypełnić rozkaz pisemny, przysła- 
ny przez marynarza. Niemcy. wzywali 
go do siebie by wytłómaczyć swój opór 
w wydaniu dokumentu Rizziowi. Podej 
rzewano go o zdradę, a on leciał spo” 
kojnie narażając się na takie niebezpie- 
czeństwo. Był to krok rozpaczliwy, 
beznadziejny. Nie miał już wrócić do 
Aglji. Nie czekało go tam zwycięstwo 
i tryumf, lecz — śmierć. Doris pozo 
stawiła konia i zaczęła biec wzdług ży” 
wopłotu, wołając głośno narze czone 
go, ale trzeszczenie propelera zagłu 
szało jej wołania. Nikt ze stojących 
przy aeroplanie ludzi, nie odwrócił się 
nawet na jej wołanie oczy wszyst: 
kich były włepione w Cyryla, siedzą” 
cego już na miejscu pilota. Żółta maszy 
na drgnęła, skoczyła naprzód i jak wi 
cher zginając drobne krzaki, podskaku 
jąc, podnosić się zaczęła do góry, pły- 
nąc prosto ku morzu. / 

Doris zatamata ręce. Jakże mogła 
podejrzewać o zdradę i podłość czło” 
wieka, który miał odwagę lecieć tak 
wprost na spotkanie niechybnej śmier- 
ci, człowieka, który w, ciągu miesięcy 
narażony był na niebezpieczeństwa! 
Cyryl w „Żółtym ptaku*... nie mogłaby 
w to uwierzyć, gdyby nie widziała na 
własne oczy. Teraz zrozumiała wszy- 
stko, co dotąd było dla niej niejasne. 

Rozumiała teraz, dlaczego milczał 
tak uparcie i nie chciał odpowiedzieć 

ul. Niemiecka 4. = 
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na jej pytania, zrozumiałemi się stały 
dla niej jego częste wyjazdy, jego sztu 
cznie zimny i obojętny ton i pogardli” 
wy grymas, z jakim mówił o rówieśni 
kach walczących na froncie. Teraz i 
rola Rizzia stała się zupełnie jasną i to, 
że Cyryl słusznie błagał ją, aby dla 
swego bezpieczeństwa czem „prędzej 
ukryła się w domu ojca. 

W sercu Doris wzbierała duma, 
podczas gdy, rozkochanemi oczyma 
Śledziła wspaniałego ptaka, coraz wy- 
żej unoszącego się ku obłokom. Olbrzy 
mi samolot: zmniejszał się z każdą chwi 
lą i wkrótce zamienił się w ciemny 
punkt. 

Usta Doris powtarzały bezwiednie 
ukochane imię. Imię człowieka tak od 
ważnego, szlachetnego, jąk żaden inny 
nie wydawał się jej dotąd. 

Teraz wiedziała, co ma robić. Ra* 
dość i strach walczyły w jej sercu... 
Oderwała się od żywopłotu i pośpie- 
szyła do konia. Miała przed sobą dłu" - 
ga podróż, a musiała przybyć do dor 
mu, zanim się goście lady Betty pobu 
dzą. W przeciwnym razie reputacja 
młodej Amerykank i byłaby narażona 
na szwank. Rozumiała dobrze, że tak 
być musi, skoro nie mogła umotywo” 
wać swej nieobecności. 

Nagle za nią *ozległy się Szybkie 
krokie... na rękach poczuła silny uś- 
cisk, jakby kleszczami unieruchomiono 
jej dłonie. Na mgnienie oka przed nią 
mignęła nieznajomą twarz i w tejże 
chwili coś miękkiego, białego  okryło 
głowę Doris. Dziwny, duszący zapach 
zamącił jej zmysły. Doris nie zdążyła 
wydać okrzyku i straciła przytomność. 

Rozdział Xi. Von Stromberg. 

Na północnej stronie Schwarzwal-     

du, leży mała wioska Windenberg. W 
dole ciągną się bogate winnice, ogro” 
dy i sady, a w solidnych, przytulnych 
domkach mieszkają pracowici i dobrzy 
ludzie. Zamek hrabiego von Winden 
stał na górze w odległości kilku mil 
od wioski wśród gęstego lasu. Można 
ty było godzinami całemi, błądzić, nie 
widząc ani ludzi, ani i siedliska, 
nie wychodząc z obrębu granic von 
Winden. 

Trzy mile stamtąd znajduje się nie” 
wielki placyk, ukryty wśród skał, stąd 
szła droga, po której nie pozwalano je- 
zdzić okolicznym mieszkańcom, żołnie 
rze zatrzymywali każdego kto na niej 
stanął, nie posiadając przepustki, wy* 
danej, z | własnoręcznym podpisem, 
przez generała von Stromberga. 

Ten, kto zdołałby dostać się do 
zakazanego obrębu, zdziwiłby się nie- 
*zmiernie, na widok dużych garaży awi 
acyjnych, domów mieszkalnych i 520р, 
które wyrosły tu w ciągu kilku tygo” 
dni. 

W ponirą noc marcową, w jednym 
z domków chodził nerwowo po pokoju 
wysoki starzec w wojskowym mundu- 
rze, starannie zapiętym na wszystkie 
guziki. Na środku pokoju stał duży dre 
wniany stół. Lampka pod zielonym a* 
bażurem, oświecała porządnie ułożone 
pliki papierów. Dookoła stołu stały 
proste niemalowane krzesła, a ściany 
pokoju były przybrane obrazami, przed 
stawiającemi polowanie i dużym por- 
tretem cesarza Wilhelma. 

Był to typowy niemiecki domek, ró” 
żniący się od tysiąca innych tem, że 
znać było brak ręki kobiecej na całem 
urządzeniu mieszkania. Pokój « robił 
wrażenie zimne, urzędowe, a wysoka 
postac, opiętego w mundur starca 

Drukarnia „Wy 
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dodawała powagi i surowości. 
Niemiecki oficer zatrzymał się przy. 

stole i zadzwonił. Brwi miał ściągnięte, 
suchemi palcami nerwowo  przerzucał 
papiery. Na dzwonek zjawił się ordy- 
nans, stanął wyprostowany, czekając 
rożkazu. 

— Nikt nic nie rozgadał? 
— Według rozkazu, panie genera” | 

e. : 
— Ludzi ulokowałeś jak kazałem? | 
— Tak jest, panie generale. 
Oficer zamyślił się i rozkazał 

chwili: 
2 Jak tylko kapitan von Vinden |- 

przyjedzie, chcę go widzieć  natych* | 
miast. , 

Żołnierz zasalutował i wyszedł, za | 
mykając cicho drzwi za sobą. Wysoki 
oticer spojrzał w zamyśleniu na drzwt 
i znów zaczął chodzić, palcami prawej |- 
ręki uderzając lewą dłoń, co oznacza” 
ło u niego silne zdenerwowanie i nie” 
zadowolenie. 

Generał von Stromberg — szef 
wywiadu niemieckiego i doradca cesa 
rza, nie znosił gdy w pracy jego zja- 
wiały się nagle jakieś nieoczekiwane 
komplikacje: każde nieporozumienie, i 
zatrzymanie 'toku pracy wprawiało, go 
w gniew. | 

Po upływie kilku minut drzwi się 
tworzyły. Na progu ukazał się młody 
oficer i zatrzymał się, nie mając odj 
wagi niepokoić pogrążonego w ту$ 
lach szefa. 

Kapitan był pięknym blondyngn 
postać jego świadczyła o arystokyjty: 
cznem pochodzeniu i starannem wych 
waniu. 

4d ® 
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