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NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ms'eru iazwszskiego. 

NOWOGRGDEK — Kiosk Sł, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
GSZMIANA -— Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — księgarnia Polskiej Macierzy Szkoł 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskicgo, ul. Mi 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rich*. , 
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RORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyńsia. 
JWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność, 
LIDA — a. Suwalska 13, S. Mateski, 
MOŁODECZNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”, 

F. Juczewska. 

  

Opłata pocztowa uiszczonaj ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie, zwraca. Administra= 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń.     

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 

esyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr.     
Niemożiiwy Kartel lewicy 
a Paryż, 26 lutego. 

Stało się tak jak przewidywaliśmy: 

gabinet p. Kamila Chautemps został 

obalony przy pierwszem zetknięciu z 

Izbą. Jest to nowa porażka dla partji 

radykalnej, która od paru lat niema 

szczęścia: do swych szefów. W lipcu 

1926 r. p. Herriot obala gabinet Briand 

— Loucheur, tworzy swój i zostaje 07 

bałony zaraz po odczytaniu deklaracji 

programowej. Ułatwia przez to pow- 

stanie gabinetu „jedności narodowej” 

Poincare'go, do którego wchodzi ze 

swymi trzema kolegami jako „zakład 

nik”. W listopadzie 1928 radykałowie 

wycofują się z rządu, ale p. Poincare 

tworzy nowy gabinet bez nich. W paź- 

zierniku 1929 r., po obaleniu jedena” 

stego gabinetu Briand'a, radykałowie 

otrzymują dwukrotnie misję utworze” 

nia rządu: zarówno p. Daladier jak i p. 

Clementel nie zdołali tego uczynić... P. 

Daladier zapłacił za to prezesurą klu- 

bu parlamentarnego (zachował preze 

surę partji), ale jego rywal i następca, 

p. Chautemps, nie był szczęśliwszy. 

Obaliwszy pana  Tardiew stworzył 

wprawdzie rząd w sobotę, 'ale we wto- 

rek, 25 lutego, został obalony 292 gło” 

sami przeciw 277, choć głosowali za 

nim wszyscy socjaliści. Jasnem więc 

jest, co nieraz już stwierdzaliśmy, że w 

obecnej Izbie niema większości lewico- 

wej, że odbudowa Kartelu lewicy jest 

przed majem 1932 niemożliwa. 

Wiedział o tem p. Chautemps i je- 

go pierwszym zamiarem było oprzeć 

swój rząd na szerokiej koncentracji z 

p. Tardieu, jako ministrem obrony na- 

rodowej (połączone ministerstwa woj 

ny, marynarki i lotnictwa) i wiceprem 

jerem. Kiedy p. Tardieu odmówił, p. 

Chautemps usiłował pozyskać sobie 

przynajmniej część jego grupy wraz z 

grupką p. Franklin - Bouillon'a, ale 

spotkał się i tu, i tam ze stanowczą 
odmową. I tylko aby uniknąć owej 

śmieszności, na jaką w listopadzie r.z. 

naraził według niego partję radykalną 

p. Daladier, zdecydował się p. Chau- 

temps na próbę odbudowy dawnego 

Kartelu lewicy, Próba się nie udała, bo 

25 posłów z „lewicy radykalnej'* (na 

52) głosowało przeciw rządowi, choć 
zasiadało w nim aż 5 ich klubowych 

kolegów z pp. Danielou i .Loucheur'em 

na czele; próba się nie udała, bo 5 

„niezależnych lewicy” i 3 republikan 

socjalnych nie poszło za większością 

swych grupek i głosowało przeciw; 

* przyłączyło się do nich paru niezdecy- 

dowanych „dzikich i to wystarczyło, 

aby z „teoretycznej' większości pana 

Chautemps (gdyby grupy w rządzie 

reprezentowane głosowały za nim soli- 
darnie) zamieniła się w mniejszość. 

З A co teraz? Bawić się w zbyt 

BA szczegółowe przepowiednie nie będzie: 

my. Kiedy list ten znajdzie się przed О° 

czyma czytelników, kryzys zapewne 

będzie rozwiązany i Francja będzie 

miała nowy, już 82.gi w Trzeciej Re- 

publice gabinet. Nie ulega wątpliwości 

że będzie ta rząd „koncentracji** repu 

blikańskiej, rząd pojednania. Wczoraj: 
sza.bitwa wykazała, że Kartel lewicy 

niema w Izbie większości. Nie ozna* 

cza to wcale aby ją miał dawny Blok 

narodowy. Jedna i druga formacja mo- 

że liczyć na 270 — 280 głosów, kiedy 

dła rządów potrzeba mirimalnie 310. 
+, Powołać do życia gabinet opierający 
i się na grupach dawnego Bloku naro- 

' dowego oznaczałoby utworzyć gabinet 
kilkutygodniowy. Trzeba rzucić most 

z prawicy ku radykałom poprzez nie- 

pewne grupki centrowe. Trzech ludzi 
może to uczynić: Tardieu, Briand i Po- 

incare... Ale p. Tardieu ma szans naj- 

więcej. Kazimierz Smogorzewski. 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach 
trawienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, zaparciu stolca, wymiotach lib roz- 
wolnieniu już jedna szklanka naturalnej wo 
dy gorzkiej Franciszka - Józefa działa pew- 
nie, szybko i dodatnio. Przy przeładowaniu 
narządów trawienia przez jedzenie lub picie 

"woda Franciszka „ Józefa jest prawdziwem 
„_ dobrodziejstwem dla chorych. 
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Wyłężone zabiegi Tardieu 
Narady I konferencje 

PARYŻ, 1. Ill. PAT. W ciągu dzisiejszego przedpołudnia 
Tardieu prowadził dalsze narady i przyjął szereg osobistości ze 
świata politycznego. 

Zdecydowanie odmowna odpowiedź grupy radykalno- 
społecznej 

PARYŻ, 1 III. Pat. Grupa radykalno-społeczna lzby Deputowanych odpo" 
wiedziała odmownie na propozycję Tarcieu tworzenia rządu koncentracyjnego. 

Czem radykąlno-spoleczni motywują swą odmowę?  - 
PARYŻ, 1 III Pat. Po posiedzeniu grupy radykalno-społecznej prasie został do- 

ręczony komunikat, który stwierdza, 
sunku do lewicy i jego solidarności z ugrupowaniami prawicowemi; 

źe wobec wrogiego stanowiska Tardieu w sto= 
realizacji unji re- 

publikańskiej, któraby pozwoliła pailamentowi wypełnić jego obecne zacania, jest nie- 
możliwa. W związku z tem członkowie grupy radykalno-społecz'ej nie mogą wziąć 
udziału w kombinacji Tardieu. 

Tardieu o odmowie Herriota 

PARYŻ, 1 III. Pat. Tardieu odczytał przedstawicielom prasy komunikat, w któ- 
rym stwierdza, że zaproponował grupie radykałówi społecznych utworzyć tymcząsowo 
rząd, którego zadaniem byłoby wyłącznie zapewnienie uchwalenia budżetu, u egulowa* 
nie aktualnych zagadnień międzynarodowych i sprawy ubezpieczeń społecznych. Po 
załatwieniu tych spraw rząd ten podda:by się do dymisji. Tardieu of arowywał Herrio- 
towi tekę spiawiedliwości oraz stanowisko wicepretnjera, a także proponował radyka= 
łom społecznym cztery teki i dwa podsekretarjaty stanu. Zdaniem Tardieu, jes! to je” 
dyny sposób wyjścia z sytuacji, który odpowiada życzeniom całej Francji i czyni za* 
dość wymaganiom wszystkich par:yj. Tardieu oświadczył, że gorąco wzywał kłerriota 
do zalecenia jego przyjaciołom politycznym tego wyjścia, które uważ: za konieczne, 
a które stronnicy Tardieu są gotowi jednomyślnie przyjąć. Tardieu dodał, że odmowa 
radykałów społecznych przepełnia go żalem, niemniej rząd jego zostanie utworzony 
jutro. 

PARYŻ. 1.11, Pat. W dalszym 
radykalnych członków parlamentu. Wiceprzewodniczący 

Przesilenie dobiega końcą 
ciągu narad Tardieu przyjął szereg 

Izby Deputowa- 
nych Peret przyjął zaproponowaną mu wiceprezydenturę. Tardieu oświad: 
czył przedstawicielom prasy, iż uważa przesilenie gabinetowe za zlikwi- 
dowane. 

Uroczysty dzień Prezydenfa Massaryka 
PRAGA. 1,1ll. Pat. W związku z S-leciem prezydenta Massaryka Od- 

była się tu uroczysta akademja stronnictwa socjalno-narodowego, na któ- 
rej wśród innych mówców przemawiał Benesz na temat: „Massaryk jako 
polityk". Mówca podkreślił pclityczne przygotowanie prezydenia Massary- 
ka, dzięki czemu stanął on siłą faktów z chwilą wybuchu wojny na czele 
czechosłowackiego ruchu niepodległościowego. W dalszym ciągu podkreš- 
lił Benesz pracę społeczną prezydenta Massaryka i wskazał, że w całej 
swej działalności był on wzorem dla obywateli czechosłowackich. 

Zapowiedź wojny © wyzwolenie Indyj 
Wojna ta nie będzie miała precedensu w historji świata 

" AHMADABAD, L III. PAT. W wygłoszonem przemówieniu 
Vallabhai Patel, główny pomocnik Shandiego, oświadczył, że za 
kilka dni rozpocznie się wojne, która nie będzie miała preceden- 
su w historji świata. Ci, którzy obawiają się śmierci — zakoń- 
czył Patel — winni udać się na pielgrzymkę, bogaci zaś wyjechać 
zagranicę. 

šio będzie następcą zmarłego ambasadora Moore 
Kandydatura żyda litewskiego Dawida Kaufmana 
NOWY JORK. 1.11. Pat. Tutejszy „Nowy Świat” dowiaduje się ze 

ster żydowskich, że prezydent Hoover ma zamianować na stanowisko 
ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Dawida Kaufmana, byłego 
posła w Boliwji. 

Kaufman urodził się w roku 1883 na Litwie. 
dowskiego, z zawodu adwokatem. Nałeży do partji 

Pochodzenia 
sjonistycznej. 

jest ży- 
Kandy- 

datura jego została wysunięta przez grupę członków kongresh ze stanu 
Pensylwania. 

  

Rahunek w kasie powiatowej w Krakowie 
"KRAKÓW, 1. Ill. PAT. W kasie rady powiatowej dokonano włamania 

Sprawcy dostali się w nocy do lokalu rady powiatowej, rozpruli rakiem 
prawy bok kasy i wybrali z niej 24 tysiące złotych. , Zawartość kasy była 
ubezpieczona od kradzieży z włamaniem. 

    

Budżet w Senacie 
Pierwszy przeblzg dyskusji 

WARSZAWA, 1.III. PAT. Na porządku 
dziennym dzisiejszego posiedzenia senackiej 
komisji skarbowo-budżetowej znajdował : się 
preliminarz budżetowy Ministerstwa Skarbu 
i referat generalny wraz z ustawą skarbową. 

Referent generalny ser. Szarski (B.B.) 
omówił całokształ t gospodarczego poł oże 
nia kraju, dotykając sprawy uzyskania kre» 
dytów zagranicznych oraz uruchomienia re 
zerw skarbowych na pomoc kredytową, w 
szczególności dla rolnictwa. Mówca proponu 
je przyjąć preliminarz budżetowy Minister 
stwa Skarbu bez zmian. Co do ustawy skar 
bowej, to wnosi o restytucję brzmienia rzą. 
dowego art. 6 (otwieranie nowych kredy 
tów). Co do propozycyj zgłoszonych w dy- 
skusji, relerent popiera mfiędzy innemi przy 
wrócenie funduszu dyspozycylnego Minister 
stwa Spraw Wojskowych w sumie 2 miljo 
„ów zą, oraz funduszu propagandowego Mini 
sterstwa Spraw Zagranicznych w sumie 2 mi 
ljonów zł. Wreszcie proponuje wstawienie 
do budżetu sumy 2 mijjonów zł, na fundusz 
kuitury ifarodowej, prosząc gorąco o przyję 
cie tej kwoty. 

Sen. Gliwic (B.Z.) zwraca uwagę na 
właściwość art, 9 ustawy skarbowej, który 
zawiera przepis o tem, że fundusze propagan 
dowe M. S, Z. podlegają kontroli Najwyższej 
Izby. Przyłącza się do tego referent general 
A stawiając wniosek o skreślenie tego arty 
ułu. 

Sea. Schreiber (Koło Żyd.) krytykuje 
podatek obrotowy, zauważając, że należy on 
do podatków rujnujących i niewłaściwych. 
Mówca stwierdza dowolność wymiaru tego 
podatku, domagając się radykalnych zmian 
i konstatuje, że się nic w tej materji nie robi. 

Ex pod łaskawym protektoratem J. W. Pana Wojewody 
"SALONY KASYNA GARNIZONOWEGO. | 

nad 121 usfawą skarkową 
Mówca domaga się zniesienia świadectw 
przemysłowych, EE ini zaliczenia ich na 
podatek obrotowy. zakończeniu przedsta 
wią krzywdzące stosowanie wysokich kar za 
zwłokę. 

Sen, Dąmbski (B.B.) uważa pierwsze kro 
ki ministra w kierunku ulg" podatkowych za 
szczęśliwe, Jednak zauważa, że kontyngen 
towanie podatków i zainteresowanie tem 
urzędników skarbowych jest objawem nie. 
zdrowym w naszej administracji. W spra 
wach tych należy domagać się jawności i 
przywrócenia komisjom odwoławczym zna 
czenia przez uwzględnianie głosów czynnika 
obywatelskiego. Mówca skarży się wreszcie 
na wysoką skalę podatku spadkowego. 

„Sen. Gaszyński (B.B.) podkreśla, że 
budżet na rok 1930—31 jest skonstruowany 
z wielką oszczędnością, a jednak mimo to 
obywatele płacą 20 proc. dochodu społeczne 
go, co równa się ich ruinie. Polska powinna 
mieć budżet 6 miljardów rocznie. Ściągać 
podatku z obywateli będziemy mogli owe 
uświęcone 10 procę dochodu społecznego, je 
śle podniesiemy ten dochód do 60 miljardów 
rocznie, totjest 4 razy więcej, niż obecnie. 
To nastąpić może — zdaniem mówcy — tyl 
ko przez zmianę ustroju finansowego w świe 
cie, gdy zioto przestanie być jedynym pod 
kladem obiegowych znaków papierowych i 
miernikiem wszelkiej wartości: Mówca wa 
wiada się za stworzeniem nowego miernika 
— wielotrwałej jednostki obliczeniowej, skła 
dającej się z 20 artykułów pierwszej potrze 
by, produkowanych i konsumowanych w da 
nym kraju. 

Na tem dyskusję przerwano. Dalszy ciąg 
posiedzenia we wtorek o godz, 10 rano. 

  

"ECHA STOLICY 
Poseł finlandzki na Zamku 

Akt udekorowaniaP. Prezydenta 
wielką wstęgą orderu Białej Ró- 

žy Tinlanazkiej. 
WARSZAWA, 1- III. PAT. Dzis o godz. 

13 poseł finlandzki w Warszawie p. Idman 
udał się w towarzystwie attache wojsko- 

wego pik. Ernsta ra Zamek celem wręcze- 

nia Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 

wieskiej wstęgi orderu Białej Róży finlandz- 
kiej. Uroczystość ta odbyła się w Sali 
aučiencionalnej. W otoczeniu Pana Prezy- 

deftą znajdowali się wiceminister spraw 

zagraniczrych p. Wysocki, dyrektor proto- 

kółu p. Romer, dyrektor Szumlakowski, 
zastępca naczelniką wydziału wschodniego 
Raczyński, zastępca dyrektora protokółu 

dyslomatyczoego Przeździecki, szef kance* 
lari cywilaej Pana „Prezydenta dr. Lisie- 
więz, szef gabinetu wojskowego płk. Gło- 

gowski oraz adjutanci przyboczni rotm. 
Calewski i kpt. Suszyński. Po uroczystości 
Pah Prezydent 'Rzeczypospolitej podejmo-, 
wał obecnych śniadaniem. i 

Ostafnie uchwały Rady Minisfrów 
WARSZAWA. 1.III. PAT. Dnia 1 

b. m. pod przewodnictwem p. prezesa 
Rady Ministrów prof. Bartla odbyło 
się posiedzenie Rady Ministrów, na 
którem uchwalono między innemi pro 
jekt ustawy o funduszu kultury naro 
dowej, projekt rozporządzenia; Prezy 
denta Rzeczypospolitej w sprawie 
oznak władz, urzędów, zakładów, in 
stytucyj. i przedsiębiorstw państwo 
wych, projekt ustawy, dotyczącej zmia 
ny przepisów karnychi ustawy z 23 ma 
ja 1924 roku o powszechnym obowiąz 
ku służby wojskowej, projekt ustawy 
© opiece społecznej nad cudzoziemca 
mi, projekt ustawy a ograniczeniu nad 
miernego podziału gruntów, projekt 
ustawy o państwowym funduszu drogo 
wym. 

Rozwój sfosunków polsko- 
hiszpańskich 

WARSZAWĄ, .1-lil. PAT: Dnia 1 
marca nastąpiła w Warszawie wymiana 
dotumern'ów  -rstyfikacyjnych traktatu 
Polski z Hiszpanją o koncyliacji. postę: 
powaniu sądowem i arbitrażu. ymie- 
niony traktat podpisany został w Madry- 
cie 3 grudnia 1929 roku Wymiany po- 
wyższej dokonał ze strony Polski mini- 
ster spraw zagranicznych Zaleski ze 
strony zaś Hiszpanii poseł nadzwy- 
Czajny i minister pełuomocny Hiszpan i 
w Warszawie p. Silvio rernandez Vallin; 

Wyjazd posła łofewskiego 
WARSZAWA, 1 III. PAT. Poseł nad- 

zwyczajny i minister pełnom cny Łotwy w 
Warszawie p- Nuksa wyjechał do Rygi. 

Vofum niegufaości dla przewod- 
niEZąCEgO 

sejmowej komisji administrac. 
WARSZAWA, 1 Ill. Pat. Na wczorajszein 

posieczeniik sejmowej komisji administra- 
cyjnej posłowie Ciołkosz (PPS) i Fu'ek 
(Wyzw.) zarzucali przewodniczącemu posło- 
wi Polakiewiczowi (BB) sabotowanie prac 
komisji nad ustawami samorządowemi. Pos. 
Pacholczyk (BB) utrzymywał, że sabotaż 
istnieje ze strony posła Putka i jego kole- 
gów. Na tle tych zarzutów wpłynął wnio- 
sek posła Pragiera (PPS) o votum nieuf- 
ności dla przewodniczącego. Wniosek ten 
figuruje na porządku dziennym następnego 
posiedzenia, które odbędzie się we wtorek. 

Zmniejszenie się ruchu fowaro- 
wego i pasażerskiego na P.K.P. 

WARSZAWA, 1 Ill. Pat. W związku ze 
zmniejszeniem się ruchu towarowego 1 ра- 
sażerskiego na P.K.P. Ministerstwo Komu* 
nikacji poleciło dyrekcjom okręgowym 

  

„ograniczyć ruch towarowy do najniezbęd= 
niejszych potrzeb oraz zmniejszyć składy 
pociągów pasażerskich, jako też odwołać 
niektóre mniej ważne i siabo uczęszczane 
pociągi miejscowe. 

Redukcje na P. K. P. 
czasowych pracowników. 
WARSZAWA, 1—1III. PAT. W ostatnich 

miesiącach zwolniono na Polskich Kolejach 
Państwowych okołoj 30 tysięcy czasowych 
pracowników, którzy byli zatrudnieni na 
pewien określony czas, do robót sezono- 
wych. Zwolnienie dotyczyło głównie pra- 
cowników czasowych ze służby drogowej z 
powodu częściowej przerwy w prowadze- 
niu robót inwestycyjnych oraz ograniczenia 
RE konserwacji, dalej pracowników służ- 

y eksploatacyjnej, których przyjęto tylko 
na czas wzmożonego ruchu przewozowego, 
wreszcie pracowników niektórych warszta- 
tów, którzy byli przyjęci na czas wykony- 
wania pewnych ścisie określonych robót. 
Zwolnienia te nie mają charakteru specjal- 
nej redukcji, lecz są zarządzeniem normal- 
nem, powtarzającem się corocznie w końcu 
okresu zimowego: 

Kfa wygrał 40 fysięcy dolarów 
WARSZAWA, 1—1II. PAT, W dniu dzi- 

siejszym ,odbyło się ciągnienie 5 proc; 
premjowej pożyczki dolarowej serji drugiej. 
40 tys. dol. padło na Nr 505202, 8 tys.—- 
555.320, po 3 tys.—451.741. 668.680 i 826.371. 
e 22 tys,—601.167, ,758.914, g639,701 i 

Gloria 
Z pomiędzy argumentów „praw- 

niczych*", wysuniętych przez Prokura- 
torję Generalną, są takie, które nie 
mogą pozostać bez odpowiedzi. 

1. Prokuratorja Generalna twierdzi, 
ż Polska jest państwem nowem, a nie 
jest kontynuacją Polski  przedrozbio- 
rowej. Pcgląd ten jest bezwarunkowo 
mylay nietylko z uczuciowego, ale z 
czysto prawniczego punktu widzenia: 
cały szereg postanowień w traktacie 
St. Germain i w traktacie ryskim 
wskazuje, że Polska obecna jest pra- 
wniczo dalszym ciągiem Polski przed- 
rozbiorowej Wysunięcie jednak takie- 
go argumentu przez Prokuratorję Ge- 
neralną, a zatem przez przedstawicieli . 
urzędowych Państwa Polskiego, jest 
niesłychanie ciężkim błędem politycz- 
nym, gdyż utrudni stanowisko Polski 
wobec toczących się rokowań z Niem- 
cami. Niemcy doskonale Śledzą usta: 
wodawstwo i judykaturę sądów pol- 
skich i każdą rzecz umieją znakomi: 
cie dla swego interesu wyżyskać. 
Niewątpliwie ,nie zaniedbają oni tak 
cennego «rgumentu, jaki im do- 
starcza Prokuratorja Generalna; mam 
tylko nadzieję, że Sądy polskie tego 
nie ułatwią. 

IL W wywodach przedstawicieli 
Prokuratorji Generalnej razi nas dzi- 
wny sui generis legitymizm rosyjski, 
przebijający w twierdzeniu, że kary 
wymierzane przez władze rosyjskie 
za udział w powstaniach, a tem sa: 
mem koniiskaty były aktami najzupeł- 
niej legalnemi. 

Zapominają jednak przedstawiciele 
Prokuratorji Generalnej, że ze stano- 
wiska prawa karnego w Polsce dziś 
obowiązującego walka z bronią w 
ręku przeciwko najeżźdzcy o niepodleg- 
łość Polski nie stanowi zbrodni, a 
tem samem i kary za taką walkę ze 
stanowiska prawa polskiego jako 
legalnie wymierzone uważane być nie 
mogą. 

Gdybyśmy stanęli nainnem stano- 
wisku, to władze sądowe polskie win- 
nyby zarządzić — jak to słusznie za- 
uważono — aby cały szereg dziś je- 
Szcze żyjących ludzi, zasłużonych bo- 
jowników o niepodległość Polski, od- 
cierpiał orzeczone przez Sądy rosyj: 
skie kary ciężkich robót, pozbawienia 
praw stanu i t. d. 

II. Dwuznaczny 
dalszy wysunięty 
ratorję Generalną, mianowicie, że z 
majątków skoniiskowanych ma być 
utworzony „substrat do dystrybucji'* 
zasiłków dla tych osób, które same 
osobiście lub ich przodkowie byli 
oflarami prześladowań z powodu 
udziału w powstaniach. 

Jeżeli Prokuratorja Generalna są- 
dzi, że konfiskaty majątków za udział 
w powstaniach były legalne i uważa, 
że Skarb Państwa Polskiego, jako 
następca prawny Skarbu państwa ro- 
syjskiego, jest właścicielem majątków 
pochodzących z koniiskat, to argu- 
ment ten jest pozbawiony wszelkiego 
znaczenia prawniczego, gdyż wlašci- 
ciel winien przed Sądem zawsze wy- 
grać sprór o własność, bez względu 
na to, czy Sporną rzecz chce zatrzy: 
mać dla siebie, czy też na cel altrui- 
styczny przeznaczyć. 

Pewne refleksje nasuwać tu może 
tylko ta okcliczność, że takie posta: 
nowienie nie przyszło przez lat 9 od 
chwili odzyskania Ziem Wschodnich, 
a przyszło dopiero w chwili, kiedy 
wytoczone zostały procesy o zwrot 
skonfiskowanych majątków. 

Jeżeli zaś skarb państwa stoi na 
tem stanowisku, że ma być wydaną 
dopiero ustawa odbierająca własność 
tych mejątków powstańcom  ewentu- 
alnie ich spadkobiercom, aby w ten 
sposób stworzyć fundusz dla równo: 
miernego  *aopatrzenia wszystkich 
tych, którzy byli ofiarą prześladowań 
za udział w powstaniu—ewentualnie 
dla zaopatrzenia ich potomków, to 
należy przypomnieć, że Sąd winien 
wyrokować wedle prawa obowiązują- 
cego, a nie wedle prawa, które ma 
być dopiero w przyszłości wydanem. 
Wysunięcie zatem takiego argumentu 
już samo przez się wystarcza. 

W uwagach swych starałem się 

oświetlić rzecz ze stanowiska czysto 

prawnego, a pozostawiałem nau: 

myślnie na boku wszelkie  kwestje 
polityczne. Rząd rosyjski przez ma- 
sowe konfiskaty, deportacje i kontry- 

bucje starał się zniszczyć polską 

własność ziemską, aby ziemie wschod* 

nie Polski zrusyfikować; myśmy  od- 
powiedzieli na to hasłem „przetrwać'' 
i doczekaliśmy się odrodzenia Polski 

jest argument 
przez Proku- 

Władysława Raczkiewieza 
Bilety za okazaniem zaproszeń w kasach Teatrów Miejskich oraz przy wejściu do sali. 

NAD TANTRA TOORA 

Victis 
ale pod rządami polskiemi  przedsta- 
wiciel Prokuratorji Generalnej broni 
ważności konfiskat, jeden z b. prem- 
jerów w czasie swego urzędowania 
zapytał przedstawicieli ludności Ziem 
Wschodnich „po co wy tam siedzi- 
cie?“, a skutkiem błędnej polityki 
gospodarczej w niektórych okręgach 
wyszło pod rządami polskiemi z rąk 
polskich więcej ziemi, niż pod rząda- 
mi rosyjskiemi. Do czego to prowa- 
dzi, pisać nie potrzeba. 

Fr. Bossowski. 

w sprawie zwroju skonfiskowa- 
nych ma а!0 : 

W związku ze znanem  stanowiskiei 
niektórych urzędników Prokuratorji Gener: 
nej Rzplitej, zajętem podczas procesu © 
zwrot majątków zabranych ongiś przez rząd 
carski uczestnikom powstań narodowych, 
Wileńskie Koło Międzykorporacyjne, zrzesza 
jące akademicką młodzłeż korporacyjną U.S. 
B. zabierając głos w tej sprawie, i zastrze 
gając się, że nie chcąc i nie mając prawa 
nikogo osądzać, ani wdawać się w meritum 
sprawy, musi jednak stwierdzić: 

"Teza wysunięta przez urzędników Pro 
kuratorji Generalnej, jakoby, współczesne 
Państwo polskie było nowotworem, nic nie 
mającem wspólnego z przeszłością, — znaj 
duje w sercach młodzieży przykry i bolesny 
oddźwięk. 

Młodzież, która dzisiaj może  wypowia 
dać jedynie swoje credo, nikogo ze starszego 
społeczeństwa nie wiążące, — jutro, gdy zaj 
mie odpowiedzialne stanowiska w tem spo- 
łeczeństwie będzie umiała zaakcentować i 
formalnie i obowiązująco to, co dzisiaj w 
sercach swych głęboko nosi, że Polska obec 
na jest kość z kości, krew z krwi dawnej 
Rzeczypospolitej, że jest spadkobierczynią 
Polski Jagiellonów, Sobieskich, Kościuszków, | 
bo krew ofiarnie na polach bitew przez wie 
le pokoleń przelewana, nierozerwalnie spoiła 
wieczystą pieczęcią przeszłość z teraźniejszo 
ścią. ` 

O tem zresztą mówi oficjałna doktryna 
Państwa polskiego, że jest ono restytucją da | 
wnego Państwa Polskiego, o tem mówią mię 
dzynarodowe traktaty i nasza konstytucja. 

Z tego wypływa konsekwencja, ani 
nie można omijać nawet w imię dorywczyć 
motywów fiskalnych, a już wręcz bolesne | 
ždziwienie wywołać musi fakt, że dla tych 
motywów fiskalnych i efektu krasomówcze | 
go, przekreśla się to, ca jest i będzie jednym 
z. głównych <lementóyy naszej dumy narodo | 

wej. > 
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Chociaż wspomnienie łopotu spoczywa- 
jących dzisiaj w chwale sztandarów dosta 
tecznie zagłusza niefortunne występy kazui | 
styczne i jest jedyną obroną tych, co za | 
temi sztandarami szli, niemniej jednak prag- 
niemy by zdziesiątkowane i jakże już dzisiaj | 
nieliczne szeregi weteranów wiedziały, że | 
młodzież, o której się zwykło mówić, że jest 
przyszłością narodu, czuje i myśli tak, jak 
czuły i myślały pokolenia, gdy podejmując | 
zbrojną walkę o ciągłaść przerwanej wraża 
przemocą państwowości polskiej, — pod te 
mi sztandarami ginęły. Wzywamy organiza- 
cje akademickie o przyłączenie się do niniej 
szego oświadczenia i wszystkie pisma ро | 
skie prosimy o przedruk. J NSA 

Za Wileūskie Koło Międzykorporacyjne 
Eugenjusz Gulczyński | 

WANA Polonia | 
i Wi la Międzykorporac c 

{ Wiktor Cywiūski Esi, 

1 prasy kowieńskiej 
Niebezpieczeństwo komu- _& 

nistyczne 

R | wacka ja Ra 
„Jak i gdzieindziej wypada zanotować 

n nas niezdrowe objawy. Niejeden do ua. 
przeciwko partiom przywiązuje 'takie zna 
czenie, iż nie sposirzega, czy też nie chce 
spostrzegać, że istotny wróg moralnego i 
materjalnego dobrobytu narodu fpracuje z 
wielkiem powodzeniem. Używa on wszel- 
kich środków, zwłaszcza modne organi 
cje, aby niepostrzeżenie kontynuować śwż 
zgubną działalność zmierzającą do zdemo- 
ralizowania  nieuświadomionego tłumu 
Udaje mu się tembardziej, iż inne organiza: 
cje polityczne nie mogą rozwinąć odpo-- 
„wiednieį publicznej, legalnej «kontrakcji. 
Wzrost prądów lewicowych wśród ludu, w 3 
nieuświadomionych masach ; kob Р 
szybko postępuje. Wskazuje o tem 
spraw komunistycznych w sądach. Ni 
den być może, bardzo się zdziwi, gdy nie- 
Spodziewanie ujrzy, w jakim stopniu po- 
dobne okoliczności przyczyniły 'się do ta- 
kiej pracy podziemnej i jaka stąd wynikła 
szkoda. Mimo zewnętrznego spokoju, to | 2 
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podkopywanie się pod zdrowe zasady na* | 
rodu uczyniło niemałe postępy fi a   

     

    

          

      
   

   

niebezpieczeństwo większe, niż nieje en są 
dzi. Oprzeć mu się tylko zdoła swobodna 
„A społeczna, dla której drogi jest swój 
raji.. л 

Hiepowodzenie kampani sławnej | 
Z Mińska donoszą: W dniu 20go | 

lutego minął termin ostatecznej zbiór 
ki nasion zboża dla wiosennego 
siewu w kołchozach. Jak - wynika z 
iniormacyj prasy sowieckiej, kampa- 
nja ta całkowicie zawiodła ponieważ | 
do dnia 20 lutego zebrano zaledwie | 
63 proc. projektowanej ilości nasion. 

Również nie wykonano planu | 
przygotowania nasion dla ogrodów | 
co grozi iż pola i ogrody kołchoz w 
zostaną nie obsiane. \ SAR 
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ECHA KRAJOW 
  

BARANOWICZE. 

— Walne Zgromadzenie Kasy Stefczyka 
W dniu 23 lutego rb. w sali Straży Ogniowej 
odbyło się Walne Zgromadzenie członków 
Kasy Spółdzielczej Stefczyka, 

Zagał zebranie dotychczasowy — prezes 
Rady Nadzorczej p. Dembiński, proponując 
na przewodniczącego p. Zabiełło, którego i 
wybrano. 

Sprawozdanie z działalności przedłożył 
członek zarządu p. Jasinowski sprawozdanie 
z działal ności Rady Nadzorczej p. Dembiń 
ski Komisji Kontrolującej p, Glabik i sprawo 
zdanie z rewizji ze związku rewizyjnego p. 
Banaszkiewicz. 

Nad sprawozdaniami wyłoniła się ożywio- 
na dyskusja w trakcie której ostro krytyko” 
wano zarząd za rzekome złe prowadzenie ka- 
sy, nieudzielanie pożyczek członkom i tp., 
czego zdaniem naszem, trudno się dopa- 

‚ trzeć, jak wynika ze sprawozdania, gdyż cy- 
fry o czem innem swierdzają 

I tak kasa posiada kapitału udziałowego 
około 50.000 zł., funduszu zasobowego 0 
koło 10.000 zł. oszczędności 17.500 zł., ” 
funduszu budowlanego około 3.500 zł, za 
dłużenia kasy sięgają około 140 tys. pożyczek 
udzielono w roku ubiegłym 215.000 zł., bi. 
łans za rok ubiegły jednak zamknięto ze 
stratą około 2300., które pokryto z funduszu 
zasobowego. 

Strata wynikła z powodu podrożenia ko- 
sztów prowadzenia kasy i niepunktualnego 
spłacania pożyczek. 

(Plan pracy i budžet na rok następny re- 
ferował członek zarządu p. Jasinowski. 

4: planu pracy na uwagę zasługuje zapo 
- cząfkowanie budowy własnego gmachu, 0- 
-gólne Zgromadzenie upoważniło Radę Nad- 
12 do podpisania umowy na dzieržawę 

cu od dyrekcji robót publicznych. 

Preliminarz budżetowy na rok bieżący 
zamykający się w dochodach i rozchodach 
cyfrą 30.000 zł., przyjęto w przedłożeniu Ra- 
dy Nadzorczej. 

Przed przystąpieniem do wyboru Rady 
Nadzorczej p. Bojarska instruktorka oświato 
wa wygłosiła bardzo rzeczowy odczyt o ko 
rzyściach wypływających ze spółdziełczości. 

„ |Do rady nadzorczej wybrano pp. Iwasz- 
kiewicza, abielto, Konodo i Kupcewicza na 
zastępców pp. Skupa, Puzinowskiego i Wró 
blewskiego. 

Wreszcie upoważniono radę nadzorczą 
do zaciągnięcia pożyczek do sumy 400000 zł. 
i udzielania jednemu członkowi pożyczki nie 
przywyższającej 1200 zł. 

„Z przebiegu całego sprawozdania wynika 

iż Kasa rozwija się pomyślnie i obecnie po- 
siada 1594 członków I K. 

— Walne z ie komitetu Powia 
towego LOPP. W dniu 9 marca rb. o go- 
dzinie 14 w sali Magistratu odbędzie się 
Walne doroczne zebranie powiatowego ko- 
mitetu LOPP z następującem porządkiem 
dziennym: Е 

1) Odczytanie protokułu ostatniego walne 
go zgromadzenia. 3 

2) sprawozdanie z działalności 
Rewizyjnej. 

4) Uzupełniające wybory do zarządu. 
5) Wybór komisji rewizyjnej. 7 
6) wybór delegatów na Walny zjazd w 

Nowogródku. ъ 
7) Wolne wnioski. 
Spodziewany jest liczny udział przedsta” 

wicieli Kół. 
— Koło LOPP przy gimyazjum Państw. 

Ze wszystkich kół szkolnych na terenie ko- 
mitetu Baranowicze najlepiej rozwija się koło 
przy gimnazjum państwowem. 

Komisji 

Liczba członków obecnie wzrosła do 300 
popierających i 50 rzeczywistych. W dniach 
najbliższych komitet powiatowy uruchamia 
przy gimnazjum modelarnię, która zawdzię- 
czając ogromnemu zainteresowaniu młodzie- 
ży, w znacznej mierze przyczyni się do pro 
pagowanią lotnictwa. 

— Walne Zgromadzenie członków Ogni- 
ska Kolejowego, W dniu 23 lutego w wła* 
«nej sali odbyło się walne zgromadzenie O 
gniska Kolejowego. 

Dotychczas Ognisko posiadało jeszcze 
statut Ymci, obecnie Walne Zgromadzenie 
uchwaliło nowy statut dla Ogniska zatwier- 
dziło plam pracy i budżet na rok bieżący 

W myśl nowego statutu odbyły się wy- 
bory do zarządu Ogniska > 

(Wybrani zostali pp. inż. Łayman, Rewiń 
ski, dr. Szat, Kowalewski Kazimierz, Kowa- 
lewski Jan, Wasilewski Skrzypkowski, Kaczyń 
ski i Czyżvk. 

Do komisji rewizyjnej: Głąbik, Ryszkow- 
ski i Olinowicz. 

Działalność Ogniska za ostatnie czasy 
znacznie się zwiększyła choćby przez urucho 
mienie przy Ognisku freblówki i zamierzone 
go otwarcia kursów przygotowawczych do 
gimnazjum. 

Jednak kłopot jest i z chodzeniem dziat- 
wy do Ogniska, gdyż budynek znajduje się 
poza torami i dojście do takowego jest u- 
trudnione, mając powyższe na uwadze, Wal 
ne Zgromadzenie uchwaliło zwrócić się do 
pana prezesa Dyrekcji o zrobienie przejścia 
przez tory (sprawę tę już niejednokrotnie . 
poruszaliśmy oraz uruchomienie dodatkowej 

- Mieszkonia na własność 
ze wszeikiemi wygodami 

4 i 5 pokojowe, 
1) Dzielnica ul. Mickiewicza 

2) Dzielnica przylegająca do 

przewozówki dla dziatwy. 

przy Sądzie Okręgowym. 

Zielonego Mostu. 

= Zgłoszenia tylko pismienne do biura ogłoszeń |. Karlina, Niemiecka 27. a 
UEN Už LAMA DOT OURO AS AA GPA ENA REIK K DAS APB SSC DES STATE CRG 

podaje do ogólnej wiadomości, że od 

Włady w złotych 
Czekowe A vista Si pół proc. 

„ terminowe 8—9 proc. 

© Oszczęćnościowe 4 vista 7 i pół proc. 
г terminowe 8—10 proc. 

= 

  

Komunalna Kasu 
ULICA MICKIEWICZA 

dów następujące procenty: 

  

I Oszczędności 

Wkłady w dolarach 
Czekowe 4 vista 3 i pół proce 

„ terminowe 5 i pół —7 i pół próc. 

Oszczędnościowe A vista 4i pół proc. 
» terminowe 5—8 proc. 

Berlin siedziką urzędu kontroli 
sowieckich przedstawicielstw zagranicznych 

BERLIN. 28 Il. Pat. Komisarz G. P. U. Rojzeman, którego nazwisko wymienia- 
ne było w związku z aferą rzócy ambasady sowieskiego w Paryżu Biesiadowskiego, 
mianowany został stałym członkiem urzędu inspekcyjnego dla kontroli sowieckich 
przedstawicielstw zagranicznych z siedzibą w Berlinie. * 
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1anifestacje bezrobotnych, kierowane przez 
+ 

Rozruchy bezroboinych w Ameryce 
2 Akcją kierują komuniści 

__ NOWY YORK, 28—]I. PAT. W dniu wczorajszym w wielu miastach odbyły się 
komunistów. W Los Angelos grupa ko- 

biet i mężczyzn w liczbie koło 3 tys. udała się przed gmach ratusza, niosąc sztandary 
>. z napisami: „Precz z kapitalizmem, chcemy pracy". Maaifestanci zostali rozęroszeni 

przez oddziały policji, które posługiwały się gazami łzawiącemi. W Chicago policja 
aresztowałą w czasie wielkiego wiecu bezyobotnych 135 osób. 

pe: 
į! * 

NA MORZU” 
и 4 й : 

| W Hawqze przed odejściem Śwła. 
' towida zwiedzam jeszcze kościół Pan- 

‚ ny Marji Za czasów Franciszka I wznie 
stony. , 

Styl charakterystyczny dla- epoki: 
silny wpływ odrodzenia na tle wyraźnie 

ы ńskiem. Z gotyku — tylko reszt- 

    

romań 
'ki na półkolistem sklepieniu. 

Organ prześlicznej roboty. Dar to 
' kardynała Richelieu. Witraże nowocze 
sne. 

‚° — Ркё naw podłużnych: trzy środko- 
we zarezerwowane dla wiernych ;dwie 

"boczne, poprzedzielane ścianami, two 
' rzą tu i ówdzie kaplice, od reszty koś- 

 cioła oddzielone kratami. Reszta miej- 
% ca czeka na pobožnych fundatorów. 
Urządza się teraz kaplica poświęcona 

św. Teresie od Dzieciątka jezus. Na- 
razie mamy tylko jej wizerunek przed 

którym palą się bezustannie Świeczki 
_ woskowe. Skarbonka zachęca  modłą- 

_. cych się do ofiary. Ta 
_ Idę dalej. Stary rynek w iormie wy- 

diužonego p-ostokątu. Budowle po 
dwóch stronach podłużnych  przypo” 
minają warszawskie „Stare Miasto*. 

" Jedną krótką stronę rynku stanowi Rue 
de Paris. Drugą zamyka muzeum przy- 

_ rodoznawstwa. 
: Posuwając się dałej wzdłuż Rue de 

_ Paris natrafiam wpobliżu portowego 
wybrzeża na muzeum sztuk pięknych. 

    

     

*) Będziemy od czasu do czasu zamie 
szczali notatki z dziennika podróży p. Szym. 
Meysztowicza do Argentyny. Dziś dajemy 
dalszy fragment. Red. 

  

   

RWE TRUP ZEE RWT ROAR OTACZA ЕВ 

„ równowagij 

Wracać trzeba na Światowid: О 
godz. 2-ej odjazd. Dzień szary, mży 
deszcz. Ruszamy punktualnie, jednocze 
śnie ze stojącym po drugiej stronie mo- 
la Ile de France. 

Hoiownik krótko z nami się bawi: 
zanim wypłynęliśmy z basenu leżącego 
pomiędzy portem właściwym a  mo- 
rzem, już puszcza Światowid na wła” 
sne jego siły. 

lle de France, ogrom nowy, biały, 
dumny ze swych trzech kominów i wiel 
kiej szybkości, odchodzi od nas tak 
prędko, żeśmy go za horyzontem straci 
li z oczu zanim sami od wybrzeża ode 
szliśmy znacznie. 

Na dni 16 jestem od lądu oddzie- 
lany! 

Dmie silny wiatr zachodni. Kołysa 
nie bardzó się daje we znaki. Chwila” 
mi lecą talerze, szklanki, butelki, do- 
niczki z zielenią. Gramofon wraz z sza” 
feczką w pewnej chwili rozbija się o 
przeciwiegłą ścianę. Służba naprędce 
wszystko sprząta, dziwaczne jakieś dla 

Wykonuje ruchy rąk, nóg 
i całego tułowia. Stoły opatrują  po- 
przecznemi  listewkami. — Chorych 
procent ogromny. Przy obiedzie o g. 
T prócz trzech oficerów i mnie niema 
nikogo. 

Trwa to monotonnie i długo. W no 
cy przy pomocy pasów ratunkowych 
robię sobie z materaca korytko by się 
zabezpieczyć od rzucania i móc zasnąć. 
U szczytu tej przyjemności jesteśmy do 
piero na trzeci dzień, w środku zato- 
ki Biskajskiej. Dopiero jednak po mi- 
nięciu wysp Madery i Kanaryjskich, t.j. 
równo w tydzień od Hawru znaleźliś- 
my się w strefie pogody, słońca, mo- 

WŁ. © w 8 

E Sanchsz Guerra o dobrodziejstwach monarchii 
i błędach b. dyktatora Primo de Rivery 

MADRYT, 1 Ill. Pat. Sanchez Guerra, przemawiając na zebraniu w teatrze 
wobec licznych osobistości ze świata politycznego, podniósł dobrodziejstwa mo- 
narchji, krytykując rarazem surowo dzieło, dokonane przez Primo de Riverę. 
Nieodpowiedzialność konstytucyjna monarchy -- mówił Sanchez Guerra — stała się 
powodem propagandy repubiikańskiej, której istnienie mówca stwierdza z ubo- 
lewaniem. Nowe wybory — zdaniem mówcy, winny doprowadzić do stworzenia 
nowego parlamentu i nowej konstytucji. 

Manifestacje „czerwonych 
Sanchez 

studentów* po odczycie 
Guerro 

PARYŻ, 1—IIL. PAT. „Le Journal“ donosi z Madrytu, że po skończonym odczy* 
cie Sanchez Guerro około 3 tys. man:festrntów, przeważnie studentów, przybyłych z 
czerwonemi sztąndar*mi, urządziło demonstrację na /cześć republiki, wznosząc okrzy- 
ki: „Precz z monarchją*. Doszło do starcia z gwardją cywilną, która odebrała mani- 
festantom sztandary. Manifestanci, zająwszy. następnie kilkanaście autobusów, objeż- 
dżali ulice śródmieścia, wznosząc okrzyki: „Niech żyje republika, precz z królem”. 
Wiele sklepów w obawie przed zajściami pozamykało wystawy. 

Przyjęcie u ambasadora polskiego przy Kwirynale 
na cześć nuncjusza apostolskiego w Rzymie 

RZYM, 1 III. Pat. Ambasador polski przy Kwirynale Stefan Przeździecki wydał 
Śniadanie na cześć nuncjusza apostolskiego w Rzymie msg. Borgondini Duca. Wśród 
obecnych bvli ambasador Hiszoanji z małżonką, przedstawiciele miejscowej arysto- 
kracji i kół dypiomatycznych italskich. 

Nowi męczennicy chrześcijańscy w Ghinach 
Zamordowanie 2 księży i 3 zakonnic 

HONGKONG, 1.11, Pat. Nadeszła tu wiadomość o zamordowaniu 2 
księży i 3 chrześcijańskich zakonnic chińskich. Jak się zdaje, grupa ta zo- 
stała napadnięta w czasie podróży po rzece Północnej przez bandytów, 
którzy usiłowali porwać zakonnice, iecz spotkali się z energiczaym oporem 
ze strony księży. Bandyci obrabowali podróżnych ze wszystkiego. 
ich łodzie i następnie uprowadzili swe 

spalili 
oflary w góry. Kiedy inni księża 

udali się w góry celem wyzwolenia napadniętych z niewoli za okupem, by- 
ło już zbyt późno, gdyż znaleziono tylko ich trupy. 

W związku z tym wypadkiem poseł italski w Pekinie wysłał notę 
do rządu chińskiego i przesłał telegraficzne spraw g danie do Rzymu. 

  

świę”skradcy 
Pechowy występ złodzieja warszawskiego w Białej 
z Podlaskiej 

WARSZAWA, 1 lil. Pat. W nocy z dnia 24 na 25 lutego w kościele św. Anny 

w Białej Podlaskiej dokonano świętokradczej kradzieży. Świętokradca dostał się do 
kościoła i skradł vota, 12 obrazików, 6 lichtarzy srebrnych i pieniądze z trzech pu- 
szek Policja miejscowa podejrzewała o dokonanie świętokradztwa niejakiego Eugen- 
jusza Bogdaaowicza-Głowackiego, zamieszkałego w Warszawie, Którego widziano w 
przeddzień rubunku w Białej- Podlaskiej. Policja warszawska, zawiadomiona o kradzie- 
ży, przeprowadziła rewizję w mieszkaniu podejrzanego przy ul. Krochmalnej 23, gdzie 
znaleziono kwit na bagaż, pozostawiony na dworcu Wschodnim. Bogdanowicz-Glo- 

wacki przyznał się do grabieży. W bagażu jego, odebranym przez policję z dworca, 
znaleziono wszystkie skradzione rzeczy. Świętokradcę aresztowano. 

P. Dewey o zainteresowania Połską w gospodarczych ośrodkach obi połkm, 
WARSZAWA 21.III PAT. Odbyła się 

konferencja prasowa u, doradcy finansowego 
rządu i członka rady Banku Polskiego p. 
Dewey'a na której p. Dewey po powrocie z 
Anmieryki, Anglji i Francji oświadczył wobec 
zebranych przedstawicieli agencyj i dziennie 
ków, iż może stwierdzić coraz żywsze zain 
teresowanie się Polską w takich środowi 
skach gospodarczych, które osobiście odwie 
dził i gdzie odbył szereg konferencyj o 
polskich stosunkach gospodarczych, Jak no 
wy York, Waszyngton, Chicago, Detroit, 
Londyn i Paryż. Charakteryzując sytuację 
gospodarczą wyżej wymienionych państw, 
p. Dewey uważa, iż panuje tam obecnie pew 
ne osłabienie tempa produkcji i obrotu. jed 
gak — zdaniem jego, kryzys ten ma się już 
ku końcowi. 

Przechodząc do zanalizowania stosunku 
Stanów Zjednoczonych do Polski z punktu 
widzenia zainteresowań kapitału amerykań- 
skiego, p. Dewey stwierdził, iż kapitał amery 
kański interesuje się coraz poważniej Polską 
w kierunku finansowania, produkcji polskiej 
w analogiczny sposób, jak to uczynił ostat 
nio, finalizując tranzakcje z zakładami Lilpol, 
Loewenstein 6 Rau, P. Dewey jest przeko 
nany, iż w najbliższym czasie analogiczne 
tranzakcje dojdą do skutku, jednak z powo 
dów zrozumiałych nie mógł wymienić, które 
konsorcja amerykańskie przystąpią do sfinan 
sowania pewnych gałęzi produkcji polskiej. 
W czasie pobytu swego w Londynie i Pary 
żu, p. Dewey zetknął się z tamtejszemi sie 
rami finansowemi, z któremi konferował w 
sprawach, interesujących bezpośrednio Pol. 
skę. 

Przechodząc do charakterystyki  stosun 
ków gospodarczych polskich, p. Dewey wy 
głosił następujące uwagi: Gdy rok temu po 
wracał em z krótkiej podróży do Stanów Zje 

rza spokojnego i błękitu. Mader i 
wyspy Kanaryjskie o dobę jazdy jedna 
od drugich położone, minęliśmy w no- 
cy. 
о Z_chwilą przejazdu przez zwrotnik 

Raka dowództwo i załoga ubiera się w 
biel. Naśladuję ich, bo gorąco zaczyna 
dokuczać. 

Z za horyzontu pewnego wczesne- 
go rana wynurzają się dwa potwory. 
Pytam przechodzącego oficera, czy to 
chmury takie robią wrażenie, czy też 
są to już wyspy Zielonego Przylądka. 
Oficer potwierdza mi to drugie przypu- 
szczenie. 

Jakoś po pewnym czasie, gdy wzno 
szące się coraz wyżej słońce ranne 
zniszczyło opary, uwydatniły się dwie 
wysokie wyspy. Jedna znich, bardziej 
nai wschód położona ma wyraźną for” 
mę wulkana i wznosi się na 3.600 me- 
trów wyżyny wprost i pod ostrym ką- 
tem z morza. Początkowo w połowie 
wysokości ogrom wyspy Fogo (ogień) 
przecinała jeszcze biała chmurka. Pręd 
ko jednak i ona kapituluje wobec coraz 
cieplejszych promieni słońca. 

Uprzejmy komendant Daniel dla 
przyjemności podróżnych każe wziąć 
kiet unek tak, by Światowid pomiędzy 
dwiema temi przepłynął wyspami. 

Oddalenie jednej od drugiej — 6 

dnoczonych, zastałem w Polsce bardzo de» 
prymujący nastrój. Powróciłem wczoraj wie 
czorem z ponownej podróży do Stanów Zjed 
noczonych i znów zastałem niezadowolenie 
z nach ale już z powodów zupełnie in- 
nych. Zbiory w roku 1929 były tak obfite, 
że ceny uzyskiwane za ziemiopłody  był.y 
nadmiernie niskie, z której to przyczyny siła 
nabywcza szerokich warstw ludności pol 
skiej zmniejszyła się. Prawdą jest, że ceny 
na światowych rynkach zboża są niskie, lecz 
nie mogę sobie wyobrazić, żeby nie było na 
Świecie miejsca, któreby cierpiało na dotkli- 
wy brak żywności i oczywiście tylko dlate 
go, że naszą ludzka organizacja nie jest do 
skonała, nadmiar zbiorów sprawia trudności 
na rynku. 

MW Połsce nie jest źle. Jest dziś w kraju 
więcej pieniędzy, niż było rok temu. Na io. 
wód tego przytoczę dane ze stanu depozy 
tów bankowych. Ogół społeczeństwa, uwa 
żając — mówi dalej p. Dewey — że czasy 
są ciężkie, trzyma gotówkę, powodując tem 
zmniejszenie obrotu, a tem samem  pozba 
wiając ludzi pracy. Temu należy przypisać, 
że jedna z największych gałęzi przemysłu 
polskiego niedomaga, Mam tu na myśli prze 
mysł włókienniczy, który sam jeden tylko 
winien zatrudnić 20 tysięcy mężczyzn i ko- 
biet. Gdyby jednak w przemyśle włókienni 
czym nastąpiło ożywienie, odbiłoby się to na 
der dodatnio na szeregu innych gałęzi prze 
mysłu w Polsce. Przywrócenie tej równowa 
gi leży w mocy kobiety polskiej. Zwracając 
się do kobiety polskiej, p. Dewey nawołuje 
do ubierania się w wyroby przemysłu pok 
skiego, co się może przyczynić do złagodze 
nia kryzysu w przemyśle przędzalniczym. W 
Polsce nie jest źle —*zakończyi swe przemó 
wienie p. Dawey. 2 

  

stare kratery, główny u szczytu, po- 
mniejsze bardzo liczne na stokach i aż 
do samego wybrzeża. (Widać zastygłe 
strumienia lawy. Wszystko wydaje sie 
martwem i skamieniałem na wieki. 

Jest to jednak tylko złudzenie. W 
rzeczy samej 30000 istot ludzkich, bia* 
łych (Portugalczycy) i czarnych mie- 
Szka tu, znajduje pożywienie, rozwija 
niemałą działalność; kocha, cierpi, ra 
duje się lub smuci, mnoży się i umiera. 
Rybołóstwo i wytwórnie koronek zna 
nych wraz z koronkami wyrabianemi 
na wyspach Kanaryjskich pod wsp ól- 
nem mianem  „dentelles du Tenerif" 
stanowią osnowę bytu ludności. 

Prócz tego jest wyspa Foga waż 
nym czynnikiem w komunikacji między 
kontynentalnej. 

Tempo współczesniego życia han- 
dlowego nie pozwoliło ograniczyć wy- 
mianę wiadomości do zwykłej 
kacji pocztowej i obsługiwanej ©: 
statki, i trwającej pomiędzy Bueno 
Aires i Paryżem całe trzy tygodni 
do kosziownej bardzo, choć kilka go- 
dzin ledwo trwającej komunikacji teie- 
graficznej. 

Obmyślono więc i uruchomiono już 
od lat kilku komunikację pocztową 
mieszaną: lotniczo / morską. 

Codzień z Paryża odlatuje samolot 

        

mil = 11 klm. Obie też widać jak nafpocz towy i via Tuluze, poprzez Hisz 
dłoni. Pomiędzy temi dwoma szczyta- 
mi głębia morza sięga 4.000 metrów. 
Od środka 'przesmyku na szczyt Fogo, 
przy poziomem oddaleniu około 11 ki- 
lometrów, różnica poziomu sięga pra- 
wie 8.000 metrów! AA 

Z perspektywy z której wyspę Fo 
go oglądam wyraznie mi się rysują 

panję, Francuską Afrykę ze zinianą 'a- 
paratów, pilotów, z prędkiem przerzie 
caniem „worków pocztowych z samolo- 
tu na samolot przyłatuje poczta na wy” 
spę Fogo. Tu chwyta ją natyghmiast 
prędki statek specjalnie w tym celu 
zbudowany, i z szybkością 20 węzłów 
na godzinę przenosi worki do Pernam- 

i Pot się leje. 

Z bolszewi 
POŁOŻENIE ROBOTNIKÓW W' ROSJI. 

Wiedeński miesięcznik socjal  de- 
mokratyczny ,,„Der Kampf przynosi w 
swym ostatnim numerze niezmiernie 
ciekawy artykuł a położeniu  robotni- 
ków w Rosji sowieckiej. Autor artykur 
łu tego przez dłuższy czas przebywał 
w ZSSR, tak że miał sposobność zapo 
znać się jaknajdokładniej z życiem ro 
botników rosyjskich. Jego wywody po 
nadto i z tego względu na specjalną 
zasługują uwagę, że chodzi tu o oso- 
bę ze środowiska socjalistycznego, te 
dy o człowieka który z pewnością o 
zbyt wrogi stosunek do dzisiejszej Ro 
sji posądzony być nie może. Podkreślić 
jeszcze wypada, że artykuł „Kampfu* 
omawia położenie robotników moskie- 
wskich, a więc tego ośrodka przemy 
słowego, który znajduje się pod bezpo 
średnią opieką rządu centralnego, 
rządu, jak wiadomo — pragnącego u- 
chodzić za rząd robotniczy. 

jPrzywiązując siłę nabywczą rubla 
równią sile nabywczej szylinga austrja 
ckiego, autor cytowanego artykułu 
stwierdza, że robotnik niekwalifikowa 
ny zarabia dzisiaj w Rosji nie więcej, 
jak 45 — 60 szylingów (57 — 77 zł. 
miesięcznie, robotnik średnio - kwalifi 
kiwary — 100 — 150 zł. (80 — 120 
szylingów) i robotnik kwalifikowany 
150 — 190 zł. Tym niezwykle niskim 
zarobkom odpowiadają jednak niemniej 
niskie ceny artykułów spożywczych. 
Przy uwzględnieniu tej samej, co wy 
żej relacji pieniężnej i po odpowied- 
niem przekalkulowaniu cen na złote 
polskie, otrzymujemy dla poszczegól 
nych artykułów spożywczych następu 
jące ceny: biały chleb — 1 zł. czarny 
chleb — 45 groszy, mięso — 1 — 1.50 
masło — 60 gr. za kilo. Mendel jaj we 
dług obliczenia tego kosztuje w Mo" 
skwie 90 groszy. Podkreślić jednak na 
leż y, iż ceny powyższe obowiązują wy 
łącznie w spółdzielniach robotniczych, 
gdzie po pierwsze sprzedaż wszelkich 
artykułów spożywczych odbywa się na 
kartki, względnie książeczki (a więc w 
bardzo ograniczonych ilościach), 'a po 
drugie jakość sprzedawanych towarów 
jest bardzo niska. 

Ceny wyrobów przemysłowych są 
również pozornie bardzo niskie: więc 
po przeliczeniu na złote polskie (we 
dług relacji siła nabywcza rubla równa 
sile nabywczej szylinga) kosztuje ur 
branie męskie 62 zł., para bucików — 
12 — 15 zł., para pończoch, względnie 
skarpetek — 10 — 12 zł. Ceny te pła 
ci się jednak tylko za towary najgor 
szego gatunku, sprzedawane w koope- 
ratywach cobotniczyćh, natomiast ce- 
ny towarów lepszych w handlu prywat 
nym są kilka razy wyższe. O jakości 
sprzedawanych w sklepach spółdziel- 
czych towarów: przemysłowych Świad 
czy najlepiej fakt, że ubranie, ze skle 
pu takiego pochodzące, nosić można 
najwyżej rok, buciki — najwyżej trzy 
miesiące i t. d. W rzeczywistości więc 
robotnik; moskiewski wydaje na swą 
garderobę trzy razy więcej, niż robot 
nik europejski, gdyż wszędzie w Euro 
pie zachodniej ubranie nosić można 
do trzech lat, a parę bucików — co- 
najmniej jeden rok. Ponieważ zaś przy 
niezwykle niskich zarobkach na „luk 
sus“ taki żaden prawie robotnik po- 
zwolić sobie nie może, przeto na uli 
cach Moskwy! porządnie ubranych ro- 
botników prawie wcale się nie widzi, 
— wszyscy chodzą w starych, połata 
nych ubraniach, a na nogach mają 
bądź to podarte buciki, bądź też panto 
ile z grubego płótna żaglowego, lub in 
nej jakiejś taniej materji. 

jeszcze daleko gorzej przedstawia 
się, — jak stwierdza „Der Kampf“ 
kwestja mieszkaniowa w robotniczych 
dzielnicach Moskwy. Oto w jaki spo 
sób opisuje austrjacki socjalista nędzę 
mieszkaniową robotniczej Moskwy.... 
Mieszkania, w których każda izba za 
mieszkała jest przez 7—8 osób, bynaj 
mniej nie należą do rzadkości. W oko 
licach dworca Kazańskiego widziałem 

buku (port o 5 stopni poniżej równika 
położony na najwschodniejszym  pun= 
kcie Brazylji). Przeprawa trwa trzy 
doby, Tam pocztę chwyta znowu samo 
łot i via Rio—de—Janejro, San Paulo, 
Montevideo przenosi ją, z kilkakrotną 
źnowu o oznaczonych punktach zmia” 
ną lotnika i aparatu, do Buenos - Aires. 
"W dziewięć dni miast dwudziestu 

przesyłka pocztowa dostarczoną bywa 
w ten sposób z Paryża do Buenos 
Aires lub z powrotem. 

Morze coraz błękitsze, upał coraz 
więcej daje się we znaki. W dzień na 
pokładzie i w sałonie zaopatrzonym w 
okna na przestrzał mam czem  oddy= 
chać. A z dniem każdym uszczuplam 
garderobę, przyczem pa trochu odrzu” 
cam krawat, kołnierzyk, zakasuję ręka- 
wy, dekoltuję koszulę, jak. wszyscy 
zresztą. 

    

   

/ jednak w obszernej kabinie 
artego jokna i pędzącego ci 
zybko wentylatora —ditszno. 

  

Zbliżamy się do równika i około nie 
go położonej Strefy zwanej „Po 
tonnoir“. 

Wyraz ten, właściwy / marynarce 
francuskiej stworzony został z na 
stepujących: „Po ton il iait noir“ czyli 
garnek w którym panują ciemności. 

W pewnych chwilach bowiem pa 
rowanie powierzchni wodnej tak się 
wzmaga, że o ile niema wiatru, para za 
słania niebo, robi się ciemno, a woda 
przed chwilą w parę zamieniona skra 
pa się w deszcz nawalny nieraz tak 
rzęsisty, że z powierzchni morza da 
je się zebrać cienkim blaszanym kub- 

    

  

ckiego raju 

nawet „mieszkafiia“ w  suterynach, 
gdzie na prymitywnych pryczach i bez 
pościeli spało po 10—12 osób w jed- 
nej izbie. Krzeseł i innych sprzętów w | 
mieszkaniach tych /niema, tylko stary 
stół stoi pośrodku izby. Powietrze jest 
tam duszne, przesiąknięte wyparami i 
dymem od papierosów. Słyszy się sa- 
me przekleństwa. Ota dom prołetarjac 
ki. Na ulicy Grocholskiej są domy, w 
których wszystkie szyby są wybite -i 
zastąpione deskami. W komórkach 2 
metrów długości i 1 metr szerokości 
mieszka tam po 2—3 osoby. Mebli-nie 
ma żadnych. Tak mieszka w Rosji AB 
sa uprzywilejowana. Jak to musi wy+- 
glądać u klas nieuprzywilejowanych, 
trudno sobie wyobrazić. 

Silne wrażenie wywarła na socjali 
ście austryjackim dyscyplina, panująca 
w fabrykach sowieckich. Robotnicy 
pracują tam na akord w atmosferze 
jakiegoś szczególnego strachu. Na naj 
słabszy) choćby protest przeciwko panu 
jącym stosunkom nikt się nie odważa, 
gdyż o byłe głupstwo robotników wy 
rzuca się z fabryki. Oficjalnie motywu 
je się zwolnienie robotnika z pracy 
„naruszeniem dyscypliny fabrycznej”. 
Przytem, kto za „przestepstwo“ to 
zwolniony został z pracy, w ciągu 6 
miesięcy nie mą prawa korzystać z po | 
średnictwa giełdy pracy, i przez cały 
ten czas nie otrzymuje żadnych zapo- 
móg. 

Jeszcze smutniejszy jest w Rosji 
sowieckiej los bezrobotnych. Bezrobo 
ni, organizowani w związkach zawodo 
wych otrzymują wprawdzie zapomogę, 
ale tak skąpą, że może im wystarczyć 
zaledwie na kilka dni. O robotników 
nieorganizowanych nikt się wogóle nie 
troszczy; dla rządu sowieckiego bezra 
Dotni, nie należący do związków zawo 
dowych, poprostu nie istnieją, a przy- 
tem jest ich w Rosji cała armja. 

Tak oto przedstawia się położenie 
robotników rosyjskich w oświetleniu 
austrjackiego socjaldemokraty, który 
życie proletarjatu sowieckiego poznał 
na miejscu w Z.SS.R. A ileż jeszcze 
rzeczy nie mógł on, jako cudzoziemiec 
dostrzec, ile  najstraszniejszych 
szczegółów z życia ,rządzącej* klasy 
robotniczej przed ciekawym  cudzo 
ziemcem sprytni komuniści ukryli? Z 
pewnością niemało... 
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    ckiewicza 10. Sklep detaliczny, ul. 

i 

De ali ikainiai a AD о: 

Ti. mi. I. DOBRZAŃSKI 
(GINEKOLOG. Przeniósł się na ul, 
Zawalną Nr 8 m. 3. Przymuje co- 
dzennie od 4—5 p. p. Z+9-1Ę, 

— — 
Zarząd Stowarzyszenia Wla- 
ścicieli Nieruchomości m. 
Wilna powiadamia swych czton- 
ków, że poczynając od dnia 3 marca 
r: b, w poniedziałki i piątki od godz. 
5 i pół do 7-ej przy biurze Stowa- 
rzyszenia (Zawalna 1) będą udzielane 
BEZPŁATNE porady prawne. ' | 

Zarząd. 
— 

  

kiem — woda słodka. Atmosiera przy 
pomina cieplarnię. 

Trwało to jednak tym razem nie 
długo. Po dobie dżdżystej i nad wyraz 
dusznej niebo się rozjaśniło. Morze 
znowu przyjmuje barwę jaką tylko na 
Siemiradzkiego riożna widzieć  obra- 
zach. Lekki wiatr od lądu Afrykańskie" 
go, choć upalny, lecz suchy, wszyst- 
kich w dobre znowu wprawia humory. 

W sobotę 18 stycznia przy śniada 
niu komendantowi, jak codzień zresztą, 
majtek przynosi od dyżurnego: oficera 
kartkę z określeniem punktu. Tym ra- 
zem 4 stopnie i minut 21 północnej sze 
rokości. jutro zatem, w niedzielę 19 
stycznia koło godz. 10 rano. przepły- 
niemyj linię równika. Z kalendarzowej 
zimy przejdziemy wprost do) kalenda 
rzowego lata. 2 

Do uroczystości tej szykuje się cała 
załoga. Na otwartym pokładzie z de- 
sek i nieprzepuszczalnego  brezentu 
przygotowano ogromny basen. Wszy 
Scy: rwają miny tajemnicze i zadowolo-je 
ne. 

  

W niedzielę po śniadaniu roziega 
sie gwizd, bicie w bębny, harmonika, 
Śpiewy. Idzie pochód Neptuna. 

Poprzedzają go grajkowie, wolna 
chwilowa od pracy załoga przeważnie 
na pół czy na trzy ćwierci naga, z dzi 
wacznemi na skórze kolorowemi wy- t 
malowanemi znakami, w kołpakach w” 
najdziwaczniejszych: formach, wzorach 
j kolorach. Żandarm ze sznurem na 
który łapie i wiąże za ręce tych wszy” 
stkich którzy po raz pierwszy przejeź- 
dżają linję. Majtek ubrany w długą 
białą koszulę z pod której bose wyłażą 
nogi, z długim ręcznikiem  naśladują- 

\ 

i



: 
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Wschód sł. g.6 m. 24 

  
|№ Zapustna. Zachód sł. g. 5 m. 14 

Jutro 

Kunegundy 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnie 

z dnia i — III. 1930 r. 

Ciśnienie 
PB) 218 
Temperatura = 

średnia ) l 1eC 

Temperatura najwyższa: ‹ 1- 6°С. 
(Temperatura najniższa: — 7°С. 
Opad w milimetrach: 

Wiatr 
pržewatający 

Tendencja barometryczna: stan staly 
Uwagi: pół pochmurno, wieczorem po- 

godnie 

) zachodni 

  

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Nieustauna Adoracja Pzzenaj- 
więtszego Sakramentu. Dnia 3 marca w 
Kościele w Podbrodziu przypada całodzien- 
ma Adoracja Przenajświętszego Sakramentu. 
Dnia 4 marca w Kościele w Brasławiu. 

— (k) Porządek nabożeństw na uro- 
<zystość Św. Kazimierza: 

Katedra. Godz. 6 — Prymarja w 
kaplicy św. Kazimierza, godz. 8,30 Msza 
św. z suplikacjami, godz. 9,30 — Wo- 
tywa, godz. 10,15 — Suma, celebruje JE. 
viskup Michalkiewicz,gkazanie wygłosi ks. 
kanonik Żebrowski, godz. 16—Nieszpory. 

W Kościele św. Kazimierza odpust, ja- 
ko w dzień Świętego, pod którego wezwa- 
niem kościół ten wybudowany. 

Tak samo przypada odpust w Kościo* 
łach pod wezw. św. Kazimierza: w Lipnisz- 
kach, Majewie," Miednikach, Mołodecznie, 
Mońkacon, N.-Wilejce i Sorokpolu. 

* Kościół Św. Jana. O godz, 6 - Prymar- 
js, godz. 9 — Suma, godz. 10 — Mszą św. 
akademicka, recytowana z kazaniem. Godz. 
10 — Msza Św. uczniowska, godz. 5—Niesz 
pory, kazanie i śpiew suplikacyj. 

Kościół Ostrobramski Godz. 6—Pry- 
marja w Kościele, godz. 8 — Msza św. w 
kapl:cy, godz. 9—Wotywa uczniowska w Ko- 
ściele, godz. 10- Mszą św. uczniowska w 
Kościele, godz. 11—Suma, godz. 16.00 — 
wykład ż Pisma św, godz. 16.30 -- Niesz- 
pory, godz. 17-Litanja do M. B. w kaplicy. 

Kościół św. Ducha. Godz. 11—Sumą, 
godz. 16-- Nieszpory. 

Kościół po-Bernardyński. Godz. 6—Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, g. 9 -- Msza 
św. uczniowska, godz. 11 — Suma, godz. 
17,00—Nieszpory, godz. 17.30 — wykład z 
Pisma św., 

Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, 
godz. 9—msza św.vuczniowska, godz. 11— 
Suma,igodz. 17—Nieszpory. 

„ Kościół św. Jakóba. Godz. 6— Prymar- 
ja, godz. 9 Msza św. uczniowska, godz. 
11—Suma, godz. :17—Nieszpory. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia N. M, 
P. gódz. 7—prymarja godz. 10,30—suma. 
Godz, 16 Nieszpory. ! 

Kościół św. Piotra i Pawła godz, 6— 
prymaija, godz. 11 —suma, godz. 17 - Niesz- 
pory. 

Kościół Najświętszego Serca Jezusowe- 
go. Godz. 6,30 -Prymarja, godz. 9,30—Wo- 
tywa uczniowska, godz. tl-Suma, godz. 
17—Nieszpory. : 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz. 6 
—Prymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11 — 
Suma, godz 10—Nieszpory. 

Kościół Misjonarski. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 7—msza św. cicha, godz. 8—woty= 
wa, godz, 10- suma, godz. 16—nieszpory. 

Kościół SS. Wizytek. Godz. 7 — Pry- 
marja, godz. 90—Wotywa uczniowska, godz. 
11—Suma, godz. 18—Nieszpory. 
_ Kościół św. Jerzego. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 930—Msza św. uczniowska, godz, 
11--Msza św. czytana z kazaniem. 

„Kościół Bonifratrów. Godz. 6,30 -- Pry- 
marja, godz. S-Msza* św. cicha, godz. 10 
—Suma, godz. 17—— Nieszpory. 

Kościół św. lznacego Godz. 8 — Mszą 
%w. cicha, godz. 9 — Msza św. dlą wojs.; 
godz. 12—Mszą św. cicha z kazaniem. 

Kościół św. Stefana. Godz, 6 Prymar- 
ja, godz. 9- Msza św. uczniowska, godz. 
1l—Suma, godz. 16- Nieszpzry. 

Kościół św. Trójcy, godz. 7—prymarja, 
godz. 12—suma, godz. 18—Nieszpory. ЗЫ 

Kościół św. Michała, godz. 10,30 -mszą 
św. czytana. 

  

„wołania tym poborowym rocznika 
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ŻAŁOBNA. 
— (y) Zgon weterana powstania 1863 r. 

Przed kilku dniami zmarł w Łodzi ś. p. Leon 
Krakowski, weteran powstania 1863 r. uczest 
nik grupy Taczanowskiego, oraz dyktatora 
Langiewicza. = 

Zmarłego cechowała niezwykła prawość 
charakteru i wielkie zalety serca. 

Cześć świetlanej pamięci bojownika 
wolność Ojczyzny. 

MIEJSKA 

— (0) Uroczyste posiedzenie Rady 
miejskiej. W niedzielę, dnia 9 marca 
odbędzie się uroczyste posiedzenie Ra 
dy miejskiej, wyznaczone dla wręcze 
nia nagrody literackiej laureatce m. 
Wilna p. Kazimierze Hłakowiczównie. 

Program posiedzenia zawiera na 
stępujące punkty: 

1) Zagajenie posiedzenia przez pre 
zydenta miasta p. Folejewskiego; 

2) Przemówienie przewodniczące- 
go Sądu Konkursowego nagrody lite 
rackiej m. Wilna im. Adama Mickiewi 
cza, prof. M. Zdziechowskiego; 

3) odczyt o twórczości literackiej 
p. K. Hłakowiczówny przez W. Hule 
wicza; 

4) wręczenie nagrody. 
Jak się dowiadujemy, p. K. IHakowi 

czówna przybywa do Wilna w piątek 
dnia 7 marca, o godz. 17 min. 40. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re 
wizyjnej. We środę, dnia 5 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej komisji rewizyjnej. 
Na porządku dziennym, m. in., sprawozdania 
z przeprowadzonej rewizji: a) miejskich ro 
bót wodociągowoskanałizacyjnych, b) kina 
miejskiego i rzeźni miejskiej. 

(0) „Kaziuk“. Na ostatniem po 
siedzeniu Magistratu rozważana byla 
sprawa, gdzie w roku bieżącym — та 
być urządzony tradycyjny wileński 
„Kaziuk“. 

Początkowo Magistrat wysunął 
projekt urządzenia jarmarku na placu 
Katedralnym, ale ostatecznie jednak 
zapadła uchwała, aby wyjątkowo w 
tym roku odbył się dorocznym zwycza 
jem na placu Łukiskim. 

— (0) Opłaty za wodę. Z dniem 1 
kwietnia r. b. mają wejść w życie przepisy 
w przedmiocie korzystania z miejskiej wody, 

Opłata za korzystanie z wodociągów miej 
skich ustala się w wysokości następującej: 
za 1 metr sześcienny z sieci wysokiego cie 
śnienia 55 gr., za wodę z sieci źródeł win 
gierskich 50 proc. powyższej ceny. 

WOJSKOWA. 
(0) Wcielenie rocznika 1908. Referat 

wojskowy Magistratu rozesłał już karty po. 
1908 i 

starszych, którzy dotychczas korzystali z 
odroczeń (kategorja B), a którym te odro- 
czenia nie zostały przedłużone, a mają się 
oni stawić w Il turnusie do służby czynnej 
według oznaczonych przydziałów. Wcielenie 
następuje w pierwszej połowie marca. 

Należy zaznaczyć, że ci poborowi roczni 
ka 1908, którzy zmienili swój adres i nie 
dokonali meldunku wojskowego oraz wogóle 
ci, którzy spodziewają się wcielenia a nie 
otrzymał kart powołania, powinni we włas 

o 

nym interesie sprawdzić w referacie wojsko sk 
wym Magistratu czy niema dla nich nadesła 
nych kart powołania. 

‚ — (0) Przygotowania do poboru rocz 
nika 1909. Jak się dowiadujemy sporządzo 
ne przez reterat wojskowy Magistratu spisy 
poborowych rocznika 1909 zostały już ode 
słane do Starostwa Grodzkiego. 

(0) Dodatkowa komisja poborowa. 
Dnia 12 marca, w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te 
renie m.: Wilna. Na tę komisję winni stawić 
Się wszyscy ei poborowi, którzy dotychczas 
nie stawili się do przegladu. 

KOLEJOWA. 
— (y) Redukcja pracy w warsztatach 

kolejowych. Wskutek zmniejszenia się ruchu 
i braku taboru do naprawy, Dyrekcja kolejo 
wa wydała zarządzenie aby od 1 marca r. b. 
praca w warsztatach kołejowych ograniczyła 
się do 4 dni w tygodniu. Redukcja dni pracy 
obejmuje poniedziałki i wtorki. Na te dni 
pracownikom opłacanym z wydatków rzeczo 
wych będą udzielane płatne urlopy z zalicze 
niem ich na poczet urlopów  wypoczynko 
wychiZarządzenie to nie tyczy pracowników 
praca których ściśle jest związana z ruchem 
pociągów, 

— (y) Zakaz sia imprez w sa_ 
lach stacyjnych. Władze kolejowe dotąd w 
wyjątkowych wypadkach zezwałały różnym 
instytucjom społecznym na urządzanie w 
salach stacyjnych zabaw, przedstawień i róż 
nych imprez na cele wyłącznie spoieczna- 
dobroczynne. Organizatorzy tych imprez nie 

cym stułę, z kropidłem, przedstawia 
księdza. Neptun brodaty i kudłaty z 
trójzębem; masa innych alegorycznych 
lub fantastycznych figur. 

Delikwenta złapanego na sznur żan 
‘ Чагта sadza się na ławce tyłem obró- 

conej da. głębokiego Базепи napełnio- 
nego wodą morską. Dwóch majtków 
już w nim pływa, czyhając na ofiarę 

Pierwszym zasiada na ławie elew 
oficerski, Polak, młody i sympatyczny 
Skarżyński. Przezornie ubrał się w pi- 
żamę. Ksiądz ma przemowę. Z pomo 
stu kapitana skąd przyglądam się prze 
biegowi ceremonji, słów nie słyszę. 

„Smiech ogólny chwilami przybierający 
mę rżenia świadczy jednak o dowci 

pie mówcy: Kropidło w robocie. Po 
+ chwili dwóch oprawców staje po lewej 

i prawej stronie ofiary. Ogromny pen- 
dzeł umaczany w klejster z mąki na- 
mydla całą twarz, szyję, włosy. Drugi 
oprawca zadziera spodnie da góry į 
maluje przy pomocy rąk nogi sadzą aż 
powyżej kolan. Potem także rękami 
Smaruje sadzą piersi, plecy, szyję. 
Pierwszy oprawca ogromną drewnianą 
brzytwą symuluje golenie twarzy, i nie 
mniej ogromnemi nożycami strzyżenie 
włosów. Trwa to kilka minut. W cza- 
sie strzyżenia do ust ofiary gwałtem 
pakują łyżkę musztardy. W chwili gdy 

ofiara z zamkniętemi oczami mimowoli 
: go głową i stara się bronić (ręce i 

ogi trzymają: pomocnicy) dwóch ludzi 
z załogi nagłym ruchem ławkę w tył 
wywraca. Skarżyński fika kozła do 
wody. Gdy się wynurza, dwóch w 
basenie czyhających majtków pogrąża 
go siłą jeszcze kilka razy, aż ofiara 
potrafi się wyrwać i zręcznym ruchem 

wyskoczyć z basenu. — Śmiech i ra 
dość ogólna. [Przystępują do następne- 
go, i tak dalej, aż wszyscy po raz 
pierwszy przepływający równik nie 
przejdą przez basen. 

Na luksusowych nawet  statkac 
tylko świadectwo lekarskie może pa 
żera I klasy od ceremonii tej uwol: 
Uległ jej niedawno sześćdziesięcioletni 
poseł francuski w Buenos - Aires. Uleg 
nie temu zapewne i sędziwy pan Poin- 
care niebawem mający się udać do Ar 
gentyny. Różnica polega na tem, że 
zbyt dystyng' owanych pasażerów wrzu 
ca się tylko ao wody, oszczędzając mu 
sadzę, smołę i ceremonję golenia. 

Tym razem na Światowidzie dwoje 
jest tylko pasażerów I klasy: pani Bir 
skupska i ja. Panią Biskupską komen“ 

  

dant wobec załogi suto pokapił woda V“ 
kolońską. Ja się wykupiłem butelką 
Szampana, postawioną współbiesiadni 
kom w czasie śniadania. 

— Rzadki to jakoby wyjątek, — 
rzekł mi komendant, — że pierwszy bo' 
daj raz udało się pasażerowi niezbyt 
jeszcze staremu i na pozór zdrowemu 
wykręcić się tak małym kosztem. 

Świadectwo chrztu w imieniu Ne- 
ptuna, syna Chronosa podpisuje komen 
dant statku, drugi kapitan i komisarz. 
Ozdobione ładną winietką stanowi cen 
ny dokument, gdyż przy następnym 
przejeździe równika ch*oni od ponow= 
nego chrztu. 

Szymon Meysztowicz. 

POZA 
ij 

   

    

  

Rozstrzelanie żołnierza 80 p. piechoty 
Zuchwały napad rabunkowy szeregowca — Wyrok Sądu polowego 

w Brześciu 
Wczoraj rano w Brześciu nad Buglem wykonany został wy- 

rok śmierci na osobie szeregowca 80 p. p. 
Słonimie Stanisława Bobika. 

stacjonującego w 

W dniu 16 lutego jeden z mieszkańców miasteczka Derew- 
nia pod Słoninem mianowicie Kozakiewicz przejeżdżając przez 
las został napadniety znienacka przez rabusia w mundurze woj- 
skowym Napastnik strzelił kilkakrotnie do swej ofiary, ale chy- 
bił. Kozakiewicz nie włdząc znikąd ratunku dobył noża, rzucił 
się na żołnierza w obronie własnej usiłując go rozbroić. 

W trakcie morderczych zmagań żołnierz został kilkakrotnie 
ranny nożem, poczem zdołał zbi ec. Śledztwo prowadzone w tej 
sprawie, właśnie na skutek posiadanych przez Bobika ran nożo- 
wych ustaliło sprawcę napadu. 

Sąd polowy w Brześciu skazał Bobika na kar 
rozstrzelanie. Ponieważ Prezydent KaEczyRO GOTO) 

śmierci przez 
nie skorzy- 

stał z prawa laski, wyrok wykonano. 
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zawsze byli na wysokości zadania, gdyż 
były wypadki, że zebrani zachowywali się 
niekulturałnie, przychodząc nawet w stanie 
nietrzeźwym, co wywoływało cały szereg 
rewelacyj w prasie i Skargi podróżnych. 
Wskutek tego Dyrekcja kolejowa wydała 
zarządzenie (dnia 21 lutego b. r.) zabrania 
jące wogóle urządzanie jakichkolwiek imprez 
w salach stacyjnych. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— (o) Stan bezrobocia w Wilnie. We 

dług danych państwowego urzędu pośredni. 
ctwa pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m, Wilna wynosi obecnie 4489 osób, 
w tem mężczyzn 3422, kobiet 1067. 

W porównaniu z ubiegłym tygodniem 
liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 51 
osobę, a to na skutek tego, że Magistrat już 
częściowo przystąpił do robót ziemnych za 
pieniądze wyasygnowane przez Min. pracy i 
opieki społecznej w kwocie 68000 zł. 

KOMUNIKATY. 
— Akademja ku czci św. Kazimierza 

Królewicza. Stowarzyszenie Młodzieży pol 
skiej rzemieślniczej im. św. Kazimierza, orga 
nizuje uroczystą akademię ku czci św. Kazi 
mierza w niedzielę dnia 2 marca r. b. w sali 
przy kościele św. Jana o godz, 3.30 i 7 w. 
(dwa razy), na program której złoży się: 

Część I: Odczyt „Święty Kazimierz w 
Wilnie* wygłosi ks. prof, dr. St. Glakowski, 
”2 śpiew solowy, 3. deklamacje, 4. skrzypce 
3. obraz sceniczny „Kazimierz Święty* Część 
Il. Program części drugiej składa się z weso 
łej komedji i mnóstwa ciekawych niespodzia 
nek, w których biorą udział artyści amatorzy 
ulubieńcy publiczności wileńskiej. 

— Zebranie dyskusyjne Towarzystwa 
Miłośników Wiedzy Skarbowej w Wilnie, W 
dniu 28 lutego r. b. w lokalu Izby Skarbowej. 
w Wilnie odbyło się pierwsze zebranie dysku 
syjne Towarzystwa Miłośników Wiedzy Skar 
bowej w Wilnie. Zebranie zagaił prof. M. 
Gutkowski, który w krótkiem przemówieniu, 
nawiązując do celów Towarzystwa, zapra- 
szał do współpracy osoby, interesujące się 
zagadnieniami finansowemi. Następnie asy 
stent przy katedrze skarbowości j U. S. B. 
A. Dmitrjew wygłosił referat p. t. „System 
obciążenia podatkowego w Polsce'. W refe 
racie swym referent poruszył przedewszyst 
kiem zagadnienie systemu podatkowego wo 
góle, następnie dał zarys rozwoju systemu 
obciążenia podatkowego w Polsce, by za. 
trzymać się na obecnie obowiązującym sy 
stemie danin publicznych w Polsce (państwo 
wych i komunalnych) poddając analizie po- 
szczególne daniny, obowiązujące w Rzplitej, 
4 podkreślając ogólne tendencje, cechujące 

tem. Po referacie wywiązała się dy 
trwającą około godziny. 

Towarzystwo zamierza zorganizować 
dalszy szereg zebrań dyskusyjnych, na któ 
rych mają być wygłaszane referaty z róż- 
nych dziedzin skarbowościę Zebrania dysku 
syjne Towarzystwa odbywać się mają co 
dwa tygodnie w piątki w lokalu Izby Skar 
bowej. Na najbliższych zebraniach wygłoszo 
ne zostaną referaty „„O polskim podatku do 
chodowym* (p. Władysława Brużyka) i „O 
poiskim podatku przemysłowym* (p. mr. 
praw Michała Brojdesa). Wstęp wolny dla 
członków. . Goście wprowadzeni przez człon 
ków miłe widziani, 

[ENARCWIEBLEU 
| NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE 

RÓŻNE 

— (y) Wystawa obrazów i kilimów w 
pałacu reprezentacyjnym, Około 10 marca r. 
b. w małej sali pałacu  reprezentacyjnego 
otwarta będzie wystawa obrazów p. Anny 
Romerowej oraz artystycznych kilimów. Nad 
mienić należy, że wystawy obrazów p. Ro- 
mer wzbudzają zwykle duże zainteresowanie. 

— (y) Uroczystość wręczenia świa 
dectw absolwentom kursów P. W. Dziś o 
godz. 12 w kasynie garnizonowem odbędzie 
się uroczystość wręczenia świadectw instruk 
torskich absolwentom instruktorskiego kursu 
przysposobienia wojskowego oficerów „rezer 
wy, członkom koła wileńskiego związku ofi 
cerów rezerwy. 

— (a) Sąd zatwierdził zamknięcie związ 
ku skórników. Dowiadujemy się, że Sąd 
Okręgowy w W rozpatrywał wniosek 
władz administracyjnych zlikwidowania dzia 
alności związku zawodewego robotników 
przemysłu skórzanego przy ul, Turgielskiej 
12 i uznawszy takowy za zupełnie uzasadnio 
ny, zatwierdził zamknięcie i ponad to naka 
za! rozwiązanie go wraz ze wszystkiemi Od- 
działami. 

Stwierdzon bowiem zostało, że zwią 
zek powstał jedynie w celu szerzenia akcji 
wywrotowej pod płaszczykiem zawodowym 
i że funkcjonarjusze związku byli wysłanni 
kami partji komunistycznej dla uprawiania 
agitacji. 

— Zarząd Schroniska dła sierot im. Mar- 
szałka j. Pźsudskiego składa serdeczne po- 
dziękowanie właścicielowi firmy cukierniczej 
„Irena“ na Antokolu za ofiarowane 120 szt. 

ów dla dzieci. ; 

  

   

  

    

    

    

BALE I ZABAWY. 
— Komitet Domu św. Antoniego urządza 

w ostatni wtorek karnawału, dn. 4 marca 
rb. tradycyjną doroczną czarną kawę od g. 
8 wieczór do północy w sali hotelu Geor 
ges'a. 4 

Bilety do nabycia u pań gospodyń. 
— Zabawa taneczna. Związek  Sybira 

ków okręgu wileńskiego urządza w dniu 2 
marca w lokalu Stowarzyszenia Techników 
przy ul. Wiłeńskiej 33 o godz. 21, wieczór 
taneczny na cełe kulturalno-oświatowe. 

TEATR I MUZYKA. 
( — Teatr Miejski na Pohutance. "Dziś, 

dwa przedstawienia. O. godz. 3. 30 p. p. po 
cenach zniżonych „Księżniczka chińska Tu 
randotf“, Q godz. 8 „Broadway“. 

śjutro, w poniedziałek przedstawienie 
zawieszono, 

‚ — Tęatr Miejski Lutnia. Dziś odbędą 
się dwa płzedstawienia. Po południu o godz. 
3.30 po cenach zniżonych „, iężczyzna i ko- 
bieta”, 
ta“. 

  m” 1 

Więczorem o godz. 8 „Gdybym chcia G 

— Jutrzejsza rewia w Teatrze Lutnia. 
Jutro, w poniedziałek zespół rewji wileńskiej 
wystawia raz jeszcze nową aktualną rewję 
w 16 obrazach „Idź na bal“ Mirskiego i 
Świłętochowskiego. Na przedstawienie przy- 
stugują zniżki 30 proc. do Teatrów Miejskich 
Początek o godz. 8 wiecz. 

— Dzisiejszy poranek symioniczny. Na 
dzisiejszym 7 poranku symfonicznym Wil. 
Tow. Filharmonicznego w Teatrze Miejskim 
Lutnia wystąpią utalentowane artystki: Elza 
Igdał (śpiew) i Fanny Krewer (fortepian) 
orąz wił. orkiestra symfoniczna pod dyrekcją 
Rafała Rubinsztejna Bilety po cenach poran 
kowych (zniżonych) w kasie Teatru Lutnia 
0d/11 do 9 wiecz 

— Doroczna Reduta Artystyczna. Jutro, 
w poniedziałek roztworzą się gościnnie pod 
woje salonów kasyna garnizonowego na do 
roczną redutę artystyczną, urządzoną stara 
niem artystów Teatrów Miejskich. Będzie 
to najwspanialsza zabawa w obecnym koń. 
czącym się karnawale. Przystrojone odświęt 
nie i udekorowane sałe, 4 najlepsze zespoły 
orkiestrowe, wiele atrakcyj i niespodzianek 
oraz szereg konkursów z cennemi nagrodami 
dopełnią nadwyraz pięknie i artystycznie po 
myślanej całości. Bilety wejścia za okaza 
niem zaproszeń nabywać można w obu ka- 
sach Teatrów Miejskich. 

— Dzisiejsza V Niedzieła Kameralna w 
Związku Literatów wzbudzą szczególne zain 
teresowanie, ponieważ program poświęcony 
jest mistrzom muzyki francuskiej. Kwintet 
wileński (prof. Kimontt4Jacynowa, prof. So 
łomonow, p. Szabsaj, kapelm. Salnicki i prof. 
Tchorz) wykona rzadko w Wilnie słyszane 
dzieła kameralne Godard'a Debussy'ego i Sa 
int.Saens'a. Wstęp dla abonentów; prócz 
tego wydaje się przy wejścią pojedyńcze kar 
ty wstępu. Początek o godz. 8. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Holi — Grzeszna milošč. 
Heljos — Gdy kobieta sie zapomni... 
Słońce — Godzina miłości i śmierci. 
Lux — Przygody miłosne Liedke 
Światowid — Ostatni dzień kawalera. 
Wanda Zemsta hrabiego Monte 

Christo. 
Opollo — Zemsta Hassana. 
Piccadilly — Czarna dama. 
Kino Miejskie — Ramona. 
Ognisko — Tajny Kurjer. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W cza 
sie od 28 lutego do 1 marca do godz. 9 ra 
no zanotowano w Wilnie różnych wypad 
ków 84. W tej liczbie było kradzieży 8, za 
kłóceń spokoju publicznego i nadużycia alko 
holu 16, przekroczeń admiinistracyjnych 45. 

—.(c) Zatrzymanie złodzieja. Na ul, Kur 
landzkiej policja ujęła Macieja Szydluka (Kur 
landzka 1), który niósł zabitego wieprza nie 
wiadomego pochodzenia. Wieprza odesłano 
na miejską stację badań mięsa. 

(c) Kradzież w gminie Szumskiej. Na 
szkodę mieszkańca wsi Połubiczka gminy 
Szumskiej Feliksa Ilkiewicza skradziono ubra 
nie i płótno: na ogólną sumę 300 zł. 

— (c) Złodzieje drobiu. W czasie rewi 
zji w mieszkaniu znanych złodziei, Juljana 
Ledkiewicza i Kazimierza _ Worońkiewicza 
(Żelazna Chatka, 24) ujawniono «większą 
ilość drobiu skradzionego jak ustalono z ma 
jatku Czarne „gminy Mickuńskiej._ 

— (c) Napad z zemsty. Nocy onegdaje 
szej do mieszkania Michała Girczyca we wsi 
Rusiaki, gminy Lipnickiej wdarło się trzech 
osobników, którzy rzucili się na bezbronnege 
Girczyca i poranili go ciężko nożami. Spraw 
cy narazie zbiegli lecz wkrótce zostali przez 
policję ujęci. Są to sąsiedzi Girczyca, którzy 
AA najścia powodując się zemstą oso 

istą. 
— (c) Zabójstwo. Przedwczoraj, we 

wsi Towzgijany pod Woronowem dokonano 
zagadkowego zabójstwa na osobie 26 letniej 
Ewy Masalowej, 

Morderstwa dokonano z zasadzki. W 
chwili, gdy Masalowa układała się do snu, 
nieznany sprawca oddał strzał przez okno 
kładąc ją trupem na miejscu. Powody mor- 
derstwa nie są znane, gdyż nikt z sąsiadów 
zmańej nie może w przybliżeniu nawet przy 
pomnieć, by Masalowa z kimkolwiek miała 
zatarg. 
„— (©) Do włamania do szpitala św. Ja 

kóbła. Władze policyjne prowadząc dochodze 
nie w sprawie Śmiałego włamania do biura 
szpitala św Jakóba nie natrafiły dotychczas 
na ślad sprawców mimo że przeprowadzono 
szereg rewizyj i aresztów w najbardziej po 
Z wh o udział w tej wyprawie kasiar 
skiej. 

— (c) Spaliło się kasyno podoficerskie 
K.0.P. Onegdaj w miasteczku Olkieniki pow 

stał pożar w budynku Adelajdy  Judzinowej 
gdzie mieści się kasyno podoficerskie z izbą 
chorych 23 baonu koP. Cały budynek mi 
mo energicznej akcji ratowniczej spłonął do 
szczętnie. Straty wynoszą około 30 tys. zł. 
„Co bylo przyczyną pożaru konkretnie 

nieustalono, jednak zachodzi przypuszczenie 
że wynikł on wskutek nieostrożnego obcho 
dzenia się z ogniem, 

== X) 0 nałogu. Na chodniku przy 
ul. Wileńskiej koło Mostu Zielonego znalę- 
ziono nieprzytomnego mężczyznę średnich 
lat z oznakami gwałtownego zatrucia. Okaza 
ło się, że nieznajomy zasłabł wskutek nad- 
miernego użycia denaturatu co w rezultałcie 
spowodowało zatrucie. Ofiarę nałogu odwie 
Ziono na kurację do szpitala. 

‚ — (c) Włamanie do lokalu hurtowni 
związku inwalidów. Nocy wczorajszej doko 
nano włamania do hurtowni związku inwali 
dów, mieszczącej Asię przy ulicy Želigow 
skiego 1. . 

Nieznani sprawcy skradli z kasy 1460 zł. 
a ponad to większą ilość papierosów gatun 
ku „Ergo“ i „Awanti“, ; 

— (c) Kradzież jelit. Na szkodę Chackie- 
la „Kasela (Kijawska 32) skradziono 4 beczki 
jelit oraz 600 „sztuk pęcherzy, Ogólna war 
tość przedmiotów wynosi przeszło tysiąc zł. 

>— (c) Mieszkania należy pilnować. Pd 
czas nieobecności domowników z mieszkania 
Mejera Chentina przy ul. Niemieckiej 23 wy 
niesiono garderobę wartości 300 zł., a ponad 
to ubranie służącej Chentina wartości 200 zł. 

— (c) Fałszywe pieniądze. Policja za- 
trzymała Uszera Gadzina (Szkaplerna 10) 
który usiłował puścić w obieg fałszywe pie 
niądze, pochodzenie których Gadzin narazie 
nie ujawnił. Ujęcie 

+ f) sprawców zabójstwa pod 
raużyszkami, Notowaliśmy, że na trakcie 

pod Graużyszkami został ciężko pobity 

ż
 

Ignacy 
urzędnik 
po diugic! 

ła św. Kazimierza przy ul. Wielkiej 
marca о godzinie 18 wieczorem. 

niedziałek, dnia 3 marca o godzinie 

zimierza ną cmentarz „Rossa*. 

5. 

Z SOKOŁOWSKICH 

Wandy Pawłowskiej 
I v. JAWORSKIEJ 

odbędzie się dnią 3 marca o godz. 9. 30 Mszą Św. w kościele św. Jakóba 
Q czem zawiadamiają 

  

STB 

BZIEDZIC 
ocztowy i student prawa U. S B zmarł dnia 27. II. 30 r. 

i ciężkich cierpieniach zaopatrzony Św. Sakramentami. 
Przeniesienie zwłok ze szpitala Zakaźaego na Zwierzyńcu do košcio- 

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 marca o 

W płerwszą bolesną rocznicę zgonu 

63 odbędzie się w niedzielę dnia 2-go 

Msza św. egzekwjalna odprawi się w kościele św. Kazimierza w po- 
8-mej rano. 

godzinie 18 z kościoła św. Ka- 

O tych smutnych obrędach zawiadamiają PRZYJACIELE i KOLEDŻY 

    
Te 

MATKA i MĄŻ | 
  

Wielebnemu Duchowieństwu Kościoła św. Jakóba w Wilnie za oddanie 
ostatniej posługi Ojczymowi memu 

<. Tr. 

Bazylowi M 
oraz Personelowi Lekarskiemu szpitala wigzienia na 

ichniewiczowi 
„Łukiszkąch” w 

Wilnie za okazanie pomocy w cząsie jego choroby, jak również i całemu 
personelowi więziennemu, za wyrażenie współczucia i przyjęcie udziału 
w pogrzebie, składam serdeczne podziękowanie. 

K. Barfoszewicz 
Naczelnik Więzienia 

ną „Lukiszkach“ 

  

RADJO 
BNiedziela, dnia 2 marca 1930 r; 

10,15— __ Transm. nabożeństwa z Po- 
znania. 11,55—15,00: Transm. z Warsz. 
Sygnał czasu, komunikat meteorologiczny, 
koncert i odczyty frolnicze. 15,00—15,200: 
„Praca kółek kontroli mieczności* odczyt 
wygł. I. Opacki 17,15—17,40: „jak się uczy 
niewidomych” XII odczyt organ. przez Ku- 
ratorjum .Okr. Szkoln. wygł. dr. Marja 
Strzem ńska. 17,40 —18,05: „Kukułka Wileń- 
ska* tygodnik humorystyczny. 18,05—19,00 
Transm. :podwieczorku kostiumowego dla 
dzieci, organ: przez Polskie Radjo wraz z 
Wystawą Radjo i Światło Philipsa w Wilnie. 
1900—19,25: „Co się dzieje w Wilnie" po- 
gadankę wygł. prof. M. Limanowski. 19,25 
—19,40: 433 a lekcja języka niemieckiego. 
Prow. dr Wł. Jacobi. 19,40—20,00: Program 
na poniedziałek, rozmaitości i sygnał czasu 
20,00—20,15: Transm. z EWarsz. Kwadrans 
literacki. 20,15—22,15: V Niedziela Kame- 
ralna z cyklu orgaaizowanego przez Polskie 
Radjo w porozumieniu z Wil. Tow, Filhar- 
m nicznem i Zw. Zaw. Lit. Polskich w 
Wilnie. Transm. z siedziby .Zw. Literatów. 
Muzyka francuską. Wykonawcy: prof. Mar- 
celina Kimontt-jacynowa (fort), prof- Her- 
man Sołomonow (skrz), Michał Szabsaj 
(skrz), kapelm. Mikołaj Salnicki (altówka) 
i profFranciszek iTchorz (wiolon) I. B. 
Godarć—Pierwszy kwartet op. 33: 1) Alle- 
gro, 2) Andantino con variazioni, 3) Andan- 
te quasi adagio, 4) Allegro. II. 5O. Debussy К 
—Sonata na fortepian iskrzypce: 1) Allegro 
vive, 2) Intermėde, 3) Finale. III. G. Saint- 
Saena— kwartet si-bemoł op. 41; 1) Alle- 
gretto 2) Aadante mateo ma con moro 3) 
Poco allegro piu tosto moderato 4) Alle- 
gro. 23,00 24,00: Muzyka taneczna w rest. 
„Oaza“. 

Poniedziatek, dnia 3 marca 1930 r. 

11,55—1205: Sygnał cząsu z Warsz. 
1205—13,10: Poranek muzyki popvłarnej w 
„wyk. Ork. Polskiego Radja. '1) Lahar— 
walc, zz operetki „Miłość Cygańska" 2) 
Fonchielli- Taniec gadzin z op. Giscenda 
3) Glinka —Skowronek 4) Kreisler—Rozko- 
sze miłości 5) Beriot—Scena baletowa 6) 
Muzyka taneczna. 13,10 —13,20: Komunikat 
meteorologiczny z Warsz, 16,10—16,15: 
Program dzienny. 16,15—;7,00: Koncert z 
płyt gramofon. 1) Beethoven—uw. „Egmant* 
2) Bach - Teecata i Fuga d-moll 3) Liszt — 
Polonez Nr 2, 4) Puccini—arja z op. „Cy- 
ganerja* 5) Verdi—arja z Op. „La forza del 
Destino* 6) Rimskij-Korsakow—Suita Ill 
„Car Saltan“. 17,15—17,40: Bajeczki dla 
dzieci wygł Zofja Tokarczykowa. 17,45 — 
18,45: Koncert z Warszawy. 1945 - 19,25: 

Audycja literacka „Niewierny Tomek" I 
Grabowskiego w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. 
Wil. 19,25—19,40: 30 ta lekcja języka wło- 
skiego Dr. J. Rostkowska. 19,40—20,05: 
Program na wtorek, rozmaitości i „sygnał 

czasu. 20,05—20,30: „Dziwy i osobliwości 
pogad. wygł. Witold Hulewicz, 20,30—23,00; 

Transm. z Warsz. Koncert, feljetoni komu- 

nikaty. 23,00 24,00: „Spacer „siać A 

po Europie” retransm. „stacyj zagranicznyci 
w wypadku złego odbioru muz. z plyt gra- 

mofon. Od godz. 2400: Transm, z Balu 
Maskowego Związku Artystów ;Scen Pol- 

skich w Salach Kasyna Gasnizowego w 

Wilnie. Muzyka taneczną, reportaż radiowy 
i odgłosy balowe. 

OFIARY. 
W rocznicę śmierci śp. z Sokołowskich dr. 

Wandy Pawłowskiej na schronisko tuberku 
łicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego składa 
matka — zł, 50. 

;Bezimiennie na „Chleb Dzieciom zł. 5. 
Żłobek im. Marji zł, 5, na remont sal Domu 
Dziec. Jezus zł. 5, Walkę z żebractwem «zł. 5 

BRUZCZNUBAUEARANASNZARENENAK 

0! < 0 5' — 20', 
rzbatu —wyprzedaž poin- 
went. od 1 do 10 III 1930 

E. MIESZKOWSKI 
MICKIEWICZA 22 
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stępnie zmarł mieszkaniec W. Solecznik Alek 
sander Balewicz. Obecnie wyjaśniło się, że 
winnymi zabójstwa są mieszkańcy wsi Bor 
cie, gminy Graużyskiej Pyza Bohdano- 
wicz, Bronisław Łudojć i Stefan Gościewicz. 
Aresztowano ich i „oddano w ręce władz są 
dowych. 

— Skandal na zebraniu żydowskiem w 
Uniwersytecie. W ubiegły czwartek, w auli 
Śniadeckich U.S.B. odbyło się po raz pier 
wszy walne zgromadzenie związku studen 
tów żydów. Posiedzenie tego związk 
czyło się przykrym В 
podczas obrad z %s yty 
większości sjonistycznej wystąpiła opozycja 
studentów, składająca się z elementów skraj 
nie lewicowych. Gdy na przewodniczącego 
zebrania wybrany został sjonista, opozycja 
opuściła aulę Śniadeckich ze śpiewem mię 
dzynarodówki, która po raz pierwszy roz 
brzmiewała w murach Uniwersytetu  wiłeń 

    

      

  

- prawicowej 

  

a naskiego. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
1 marca 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

Tran, Sprz. Kupna 
Franki francuskie 34,92,5  35,01,5 34,83,5 
Dolary 8,875, 8,895, 8,855, 
Beigja 124,26, 124,57, 123,95 | 
Kopenhaga 238,80, 239,40, 238,90 
Bukareszt 5,31 5,33 5,29 
Holandją 357,57 358,47 _ 356,67 
Londyn 43,34, 43,45 43,23,5 

Nowy York 8,903, 8,923, 8,883 
Wypłaty telegr. 8,92, 8,94, 8,90, 
Oslo у 238,55 239,15 25795 — 
Paryż 34,89, 34,98 34,80, - 

Praga 26,40.5 26,47, 2634 

Szwajcaria | 172.06, 172,49, 171,63 
Bukareszt 5,3125 53137 53119 
Stokholm 239,42, 240,02  238,82 
Wiedeń 125,57 125,88, 125,26 

Węgry 155,57 155,74 155,17 
Włochy 46755 _ 46,86 46,64. 
Tallin 237,60 238,20 _ 237,09 
Gdańsk 173,28. : 
Marks niemiocka 212,77 

Papiery procentowe 

Pożyczka (nwestycyjna 128.—  Prem- 
jowa dolarowa 76.75 5_ proc. konwersyjna 
1,50 6 proc.dolarowa 73,— 10proc. kole- 
km 102,50, 5 proc, kolejowa 48,50. 8 proc. 

Z. B. Gosp Kraj, i Banku Rola. obli- 
gacie B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 51,75 
8 proc. warszawskie 74,50.5 proc. warszaw- 
skie 56—_ 8 proc. Łodzi 65:50. 10 proc. 
Siedlec 7450 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizecyjna 84.— 10proc. 
Radomia 76. 8 proc. ziemskie 96,— 4,5 proc. | 
ziemskie 51.75 6 proc. poź. konw. Warsz. | 
52—4 i pół proc. warsz. 5 .— Kalisz 62,25 
8 proc. T. K. Przem. Polskiego 89,25 
S proc, Piotrkowa 62,50 8 proc. Częstocho- 
wy 62.75, 8 proc. Lublina 62,75. й 

Akcje. 

Bank Polski 164,25 — 164,50 Powszechni 
Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 
1850 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 
60. Cukier 2800 Cegielski 3950. Mo 
drzejów 1325 Norblin 65. Ostrowiec 60.56 
Starachowice 20.25 —. Zieleniewski 59, 
-80. Parowozy 20. Węgiel 50,00  Paro- 
wozy 20, —. Borkowski 5.75 Spiess 100. 
Lilpop 24,25 B. Zachodni 80. — Kijewski 60, 
Klucze 70, JU em. 73,50. Siła i Światło 
93.Firley 38.25 BankDysk. 127.—Nobel 10,00 
Rudzki 28.50 klaberbusch 107.50 Bank Hand- 
lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy 
4,25. Gdański Monopol Tyt. 282.80. 
BRADY 

HAS 

  

samochodowe nowe, wye 
miarów: 40 x 5“, 40 х 6%, 

36x7“, 36x4“, 34x4“, 36x5“, 

d hodów cię Lięśii ZAMIEMY żarowych” | osobó- 
wych „Ford“, „White“. „Packard“, 
„Cadillac“, „Pierce“, „Fiat“ i t. p. 

MOTOCYKLE Harley-Davidson z w6z- 
kami gruntownie wy- 

remontowane, 

SAMOCHODY „Ford* osobowe i pół» 
i ciężarowe pół tonnowe 

w pierwszorzędnym sianie na nowych 
gumach oraz samochody innych marek 

sprzedają 

Baństowoe Zakłady | 
Inżynierji „.-. 

Warszawa, Królewska 35, telef 430-54 

  

Pe a 

„ ŁĄDAJCIE B 
2 we wszystkich aptekach i В ; 

składach aptecznych zńanego ' 
ё środka od odcisków 

e Prow, A, PARKA. 

  

  

       



PTS wę te 

znpełną bezszumność 

prawdziwą przyjemnością. 

tłoczonych ulicach, a podczas jazdy 
strome wzniesienia i zaspy śnieżne. 

„Bendix* 
najostrzejszych nawet wirażach. 

ży) 

Brzmi to wprawdzie 

"d 

AAAAAAAAAAAAA 
= Nowość Żądajcia 

į ŚLIWKI FRANCUSKIE 
bez pestek w cukrze 

w oryginalnem opakowaniu 
Do nabycia w większych sklepach 

a kolonialnych i owocowych 

WYWUYWYWYWEW 

>" cata Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 
w przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 

(W szpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, 
aerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gabinet Roenfgena 
i Elektro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt- 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, 

Ea 
metalowe. niklowe, 
mosiężne, amerykanki 
i Ze znanej fabryki ! 

Kai „„Ustrówekóś 
w ŁOCHOWIE 
POLECA: 

Sprzedaż detaliczna po 
cenach fabrycznych 

na dogodnych warunkach 
Skład fabryczny: Zawalaa 5i, tel. 391 

naprzeciw Hali. 

„Dstrówek” 
"A Pp. Urzędnikom peństwowym i insty- 

8 tucjom prywatnym Specjalny rabat. 

      

     

   
Skład narzędzi 

rolniczych. 
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% Żółty ptak 
Hammerslay milczał zechmurzony. 

; — Świadectwo miss Mater jest dla 
nas bardzo ważne, — rzekł von Strom 

„„berg. — Nie rozumiem, czemu się pan 
tak niepokoi? —W tej sytuacji pan po 
winien się cieszyć z takiego obrotu 
sprawy. Jeśli świadectwo osoby, tak 
wrogo, usposobionej wypadnie dla pa 
na szczęśliwie, będzie pan wolny od po 
dejrzeń. Niech pan siada. Przykro mi 
bardzo fatygować tą panienkę, ale ina 

' «zej postąpić nie mogę. 
X Hammerslay usiadł i ponuro _ ра- 

__ trząc przed siebie, ruchem, pełnym re- 
_zygnacji, skrzyżował ręce na piersi. 

° — — Jak sobie pan życzy, panie ge 
nerale. Wiem, w każdym razie, że miss 
Mater nie skłamie. 

— Właśnie dlatego tak wielką 
wagę przywiązuję do jej zeznań, — 
odpowiedział von - Stromberg uprzej- 
mym gestem. 

"_ Zapanowało milczenie. Von Strom- 
berg spokojnie i ciekawie przyglądał 
się dwum przeciwnikom. Hammerslay 
patrzał wciąż ponuro w ścianę: wido 
cznie perspektywa spotkania z Doris 

 Sprawiała mu przyjemności. Rizzio 
siedział nieruchomo, wpatrzony we 

| drzwi, niecierpliwie czekając ukazania 
się świadka. = 

) Drzwi otworzyly. Na widok wcho 
dzącej Amerykanki, panowie  wstali. 
Dziewczyna była bardzo blada, pod o- 
czyma miała ciemne koła, usta wygięły 
się boleśnie. Jednak zachowywała się 
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Bez względu na pogodę jazda Essexem nigdy nie jest męcząca. 

Przestronna karoserja, wykonana całkowicie ze stali, 

siedzenia sprawiają, że podróż w najgorszych nawet warunkach staje się 

Silny, elastyczny motor umożliwia szybkie marewrowanie na za- 

Idealnie zrównoważone podwozie i niezawodne hamulce systemu 
dają zupełne bezpieczeństwo jazdy ma błocie i ślizgawicy na 

Światowej sławy reputacja fakryki Hudson-Essex zapewnia nabywcy 
maximum wartości za minimum ceny. 

TANI A DO$KONAŁY 
jak PARADOKS, odpowiada to jednakże 

rzeczywistości, gdyż Essex montowany jest w kraju i w kalkulacji ceny 
jego niema wielkich a zbędnych kosztów cła i transportu, 

ZL Przedstawicielstwo samochodów ESSEX: 

ESBROCK - MOTOR, Wilno, Mickiewicza 23. 

Abd uła dob ba deo dak do db k ВАЛЬ 

"TT 
Ф 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 

JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNĄ 

„Pierosza parowo-mechaniczna pralnia bielizny" 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Młodzieży szkolnej, Podoficerów, Szeregowych, Policji Państwowej, 
14 proc. zniżki. Odpowiedzialinym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery, 

Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. 
KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokoiska 36, Kalwaryjska 16, Ccha 3. Zamówiena telefoniczne 
prosimy kierować pod Nr. 14-72 od godz. 9—3 które zabieramy od Sz. Klijentów i po upraniu dostarczamy do domu. 
  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

uł. Qstróbramska 5.   

Od dnia 27 lutego do dnia 2 marca 1930 r. włącznie będą wyświetlane filmy 

„e AMON AF esy ore 
Dramat w 8 aktach. W rolach głównych: DOLORES del RIO i WARNER BAXTER. Rzecz dzieje 
się w Kalifornii Nad program: „JEJ ZASTĘPCA” groteska w 2 aktach Kasa czynna od g. 3 

  

  

  

na szosie pokonuje z łatwością 

! 

i 
  

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

  

Wytwórn a ubiorów damskich 

S. Wiśniewskiego 
Wilno, Królewska Nr 3. 

Przymuje zamówienia na sezon wio- 
senny z własnych i powierzonych 
materiałów. Ceny przystępne. 
Życzącym udzielam kredytu. 

ESRT UNS į k 

rem CEA 
waler, 36 ląt, katolik, 

TAM niewypowiedzianej 
BENT NES posadzie kc pie 

polsce, szuka odpo- 
Gabinet wiedniej posady na 

Racjonalnej Kosme- kresach. Włada języ- 
tyki Leczniczej. kiem niemieckim w 

Wilno, słowie i piśmie, 
Mickiewicza 31 m. 4. skim w słowie. Może 
l į kobiecą kon- złożyć kaucję. Łaska- 
I Ę serwuje, dosko- we Oferty: u 

nali, odświeża, usuwa Wansorra, Żołędnica, 
ej skazy i braki,pow. Rawicz, Wielko- 
ztuczne opalenie ce- polska. z 
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Ri Tuso, RAWAAYAM 
metyki racjonalne. AÓDIQ | SPRZEDAŻ 
Codziennie od gs 10—8 

WZ OGAWAWAM 
  

GIRLS$Y PARY 
Nadzwyczejaą przygoda miłosna artystki francuskiej, W rolach głównych cudownie piękna 

$UZY VERNON 

d m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Cena biletów Parter 80 gr. Balkon 40 gr. Następny program: 
€SZCZ „PIERWSZA MIŁOŚĆ KOŚCIUSZKI* \ 

śnieg Dziś ostatni dzień! NajwSvanialsze 66 
stelę KINO-TEATR arcydzieło najnowszej prod. Francuskiej „GDY KOBIETA SIĘ ZAPOMNI... 

К нвь|п=“ Tragedja 40-to letniej kobiety. Emo: jonujący dramat erotyczny. Reżyserja Joe May'a. W rolach głównych 
Э» Znakomita gwiazda MARJA JACOBINI i niezapomniany kochanek „Niny Pietrowny* FRANK LEDERER. 
Wileńska 38. Akcja toczy się w pałacach arystokracji francuskiej Oraz na tle malowniczych kraobrazów Algieru. Baśniowo : 

feeryczny festyn nocny. Porwanie dziewcząt i t. d. Seansy o g. 4, 6, 8 i 10.15. NAD PROGRAM: Pobyt w 
Polsce Naczelnika Państwa Estonji D ra Strandmana. 

A zapewnia 
a luksusowe wykończerie i wygodne miękkie JUTRO PREMJERA! Najnowszy przebój, Sensacja Paryża! u 

p ZA 
Świetna realizacja. — Miłość. Szał, Pojedynek kobiet na szpady! Wspaniała wystawa! — Seansy o godz. 

4, 6, 8 i 10.15. 
  

  

KINO-TEATR 
„MObLYWOGO" 
Mickiewicza 22. 

Dziś nieodwołalnie ostatni dzieńl 
Film ze Złotej Serji Polskiejł „GRZESZNA MIŁOŚĆ: 

Potężny dramat miłości według głośnej powieści ANDRZEJA STRUGA „Pokolenie Mzrk- Świaa*, W rol. gł. ` 
JADWIGA SMOSARSKA, MISS POLONJA na rok 1930 ZOFJA BATYCKA, 
BOGUSŁAW SAMBORSKI i JÓZEF MAŁYSZEWSKI. Początek seansów o godz. 4,6, 8 i 10,25. 

TADEUSZ _ WESOŁOWSKI. 

  

  

KINO-TEATR 
66 

„ИЬЬШШПП Dzieje miłości 
Mickiewicza 22. W rolach 

głównych: 
Specjalna i   

Jutro rekordowa premjerai! 

KRÓLOWA BEZ KORONY 
Lady Hamilton do wielkiego admirała Nelsona. 

Gorinne Griffith oraz Wiktor Vareoni bohater filmu „Kult Ciała” 
lustracja muzyczna. 

Passe-partous w dzień premiery 

Realizacja: Franka Lloyda 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.25. 
nieważne. 

  

  

Najgustowniejsze ubrania męskie 
- wiosenne 

i zimows 
męskie Padi EEE 

cz PUTRAĄ 
GOTOWE i NA ZAMÓWIENIE - 

nabyć można w znanej firmie 

P. LARCMAN 
Wilno, Wielka 56. 

NOWOŚCI SEZONU! 
Dogodne waruaki spłaty! 

Sznury, szpagat, lin y, Szpag y, 
konopne i manilowe 

zdo bud Wojłaki iGo cromatów 
_._ poleca sklep 

$. Rabinowicz 
Wilno, W. Sfefańska & 

RAAAWWWYWWYWWA 

zupełnie spokojnię i z godnością. Ani 
w ruchach, ani w całej jej postaci nie 
było znać niepewności, ani strachu. W 
zaciśniętych ustach miała wyraz siły. 
Generał ukłonił się i podał krzesło, pro 
sząc grzecznie, by usiadła. 

— Pani wybaczy, że korzystam z 
praw, które mi przysługują w stosunku 
do pani, — rzekł w najczystszym an- 
gielskim języku. . — Proszę, niech pa- 
ni usiądzie. 

Miss Mater usiadła i spojrzała mu 
prosto w oczy. Zachowywała się tak, 
jakby nie widziała nikogo, poza gene 
rałem. Von Stromberg milczał chwilę, 
pattząc w badawcze, błękitne, szeroko 
otwarte oczy i uśmiechnął się. 

— Pani zna zapewne szczegóły tej 
całej sprawy. Herr Rizzio przywiózł pa 
nią do Niemiec, aby pani dopomogła 
nam wyjaśnić pewną tajemnicę — taje- 
mnicę błoczku z bibułką do papiero” 
sów. Herr Hammerslay twierdzi, że 
herr Rizzio działał z rozkazu angielskie 
go rządu, prowadząc podwójną grę i 
kłamliwie zapewniając nas o swej wier 
ności dla naszego rządu. Ale herr Riz 
zio, ze swej strony, twierdzi, że herr 
Hammerslay jest szpiegiem angielskim. 
Rozumiem że pani jest w trudnej sytu- 
acji, ale to nie nasza wina, zawiniły tu 
okaliczności, przez które pani  znała- 
zła się w centrum polityki europejskiej 
Zeznania pani mają dla nas pierwszo 
rzędne znaczenie. etyle może dla 
mnie, co dla obu tych panów. 

— Postaram się dopomóc panom, 
— odpowiedziała spokojnie. — Co 
mam powiedzieć? , 

_ Wydawca St, Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydylło 

„OGNISKO“ Dziś i dni 

Ul+Kolejowa Nr 19 następnych 
(obok dworca i 
kolejowego). 

„TAJNY KURJER““ 
wykazać swe kolosalne możliwości zktorskie w jak nzjlepszym oswietleniu. MOZŻUCHINOWI  partnerują 
dwie znane piękności LIL DAGOWER i AGNES PETERSEN. Początek seansów © godz. 5, w niedzielę i 
swięta_o_ godz, 4 po „por udniu 

dramat w 12 aktach, — rycerskie i 
romantyczne tło Tzinego, Kurjera — 
pozwoliło IWANOWI MOZŻUCHINOWI 

  

\ 
  

I. Gramofon 
ll. Armatūra elaktryczna | 

Ill. Kompleinys tadjoaparaf | 

ilości nożyków Gilette, 
na naszej wystawie. 

wiązuje do kupna. 

J. Pružan. 
ui. Mickiewicza 15 

vis-a-vis hotelu „George'a". 

  

LUBEŁNIE DARIO | 
otrzymać można za najbardziej trafne określenie 

znajdujących się w słoju 

Wejście do sklepu i udział w losowaniu nie obo- 

      

    

Przyjmują zapisy, 
2 i pół miesięczną 

warfość 
zł. 600.— niczenią ilości 

informacyj udziela 

Wilno 

kursy Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich 
w Wilnie ul. Ponarska 55. Tel. 13-30 

godz. 12-ej do 18-:], 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo 

chodów iciącówek rolniczych. 

NAJLEPSZY 

oraz KOKS wagonowo i od jednel 

do grup: XLVII zawodowej z nauką 
i do grupy XLVIII amatorskiej dla Pań 

Panów z nauką 5 tygodniową 

Początek zajęć w dniu 3 marca r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchączy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadcz*lnej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: sila ków, 
karbiura!oró w, ustawianie zapłonu „MAGNETO” i „DELCO*. 
Szkclenie w prowadzeniu samochocu Odbywa się 
CZTERECH typach nowoczesnych samocho: ów, bez ogra 

godzin jazdy. 
urzędników pafistwowych specjalne uigowe 
Gwarantuje się ukończenie kursów i złożenie egzami: 
"now bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrecnictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 

na 

la p. p. oficerów i p. p. 
warunki 

sekretarjat kursów codziennie od 
przy ul. Ponarska 55. Tel, 13-30. 

—1 

  

    

    
Spółka z ogr. odp. 

w E 6 B E k. Wilno, ul. Tatarska 

górnośląski koncernu | „Progress“ || 20 dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 

     

  

       

    

    
   

  

tonny szczelnie zamkniętych i za- jj Fabryka i skład 
DONA BOBA SZA WANIA daista plombowanych woząch dostarcza RAGE oai 

„ Sypialnie, 
8 PIANINA i FORTEPIANY ki day 172 ialony, „gabinety, 

a światowej sławy „ARNOLD PIBIGER“ (nie mail a niklowane i 
E nic wspólaego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger) M D E U b egzystuje od angielskie, kreden- 
m PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHINER, DRYGAS,8 e roku 1890 sy, stoły, szafy 
= SOMMERFELD LS, i Ę S NE tri 3, tel Sk : :Ёёд‚е i Mary oe 

4 no, Skłądy węglowe: owackiego Ww . DO” 
= K. Dąbrowska m niemiecka 3: m. 68 1 Mab 80 10 | godne warunki i 
и SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE B L na raty. 
SWRUUBOAEE WODURALUBZGARDEACACOOCZZBOWNOWGO M |seansasonns k sana a nad saaa 2 

Generał ukłonił się jeszcze grzecz- Doris wyprostowała się, nie Spu- że nic dziwnego, iż mi się pewne 
niej. szczając oczu wytrzymała badawcze szczegóły wbiły w pamięć! 

— Cieszy mnie bardzo, że pani 
nie gniewa się za tą przymusową po" 
dróż, — rzekł, i podnosząc w dwuch 
palcach bloczek z bibuiką do papiero- 
sów, zapytał. i 

— Czy pani zna ten przedmiot? 
— Zdaje się, że znam. Proszę ро- 

zwolić mi obejrzeć to. ь 
Generał podsunął bliżej da niej swe 

krzesło i podał żądany przedmiot. О 
Dbejrzała bloczek, przerzuciła notatki i, 
patrząc w oczy generała, czekała na 
pytanie. : 

— Czy pani widziała to przedtem? 
— Tak. 

—- Gdzie? 
— W domu lady Hiscott w Szkocji 
— W jaki sposób ten przedmiot 

wpadł w pani ręce? 
-—- Znalazłam go na podłodze 

pokoju mr. Hammerslaya. 
— Tej nocy, kiedy do pokoju do 

stał się herr Rizio, sądząc że to jest 
pokój pani? 

— Tak, tej nocy. 
— Pani jest tego zupełnie pewna? 
— Najzupelniej. 
— W jaki sposób dowiedziała się 

pani, że ten bloczek należy do mr. 
Hammersląya? 

— Poznałam charakter pisma, któ 
re znałam dobrze. 

— Pismo herr Hammerslaya? 
— Tak. 
— W jaki sposób bloczek wyszedł 

ź pani rąk? 
— Mr. Hammerstay odebrał mi go! 
— Siłą? ‚ ` 

w 

  

spojrzenie stalowych oczu generała i 
odpowiedziała spokojnie: 

— Tak. 
— Czy pani widziała drugą paczkę 

podobną do tej? 
— Tak. 
— Czytała pani treść komunikatu, 

zawartego w pierwszym bloczku? 

— Czytałam. 

— Czy pani zrobiła to przedtem, 
czy też po znalezieniu drugiego blocz” 
ka... Czy tego, który pani ma w re 
ku w tej chwili? 

—- Przedtem. 
— Więc kiedy? 

Po obiedzie u lady Hiscott w 
Londynie.... po przyjeździe do domu, w 
nocy. 

— To znaczy: tej nocy, kiedy pa- 
nią i mr. Hammerslaya gonili jacyś lu- 
dzi w samochodzie? 

— Tak. 
— Pani uciekla do domu z blocz 

kiem, który wręczył pani Hammerslay 
Wpierw ukryła się pani pod drzewem, 
a następnie uciekła pani do s 

—- Tak. 
— Czy tekst obu bloczkó! 

podobny? 
-— O ile przypominam — п 

niej. 
— Słowa w słowo? 
— Nie mogę tego: twierdzić stano- 

wczo. Ale niektóre nazwy i cyfrv zapa- 

  

jest 

ajzupeł 

   
   

miiętałam dobrze i widzę je tutaj rów* 
nież. Ja... ja... —Doris jat się nie 
pewnie. — Byłam w takim nastroju, 

Hammerslay siedział _ nieruchomo, 
nie odwracając oczu od jednego pun” 
ktu na ścianie. Ale Rizzia okazywał sil 
ne zdenerwowanie i zniecierpliwienie, 
wreszcie nie mógł się powstrzymać i 
zawołał: * 

— Panie generale, proszę mi 
zwolić... 

Von Stromberg rozkazującym 
stem powstrzymał go: 

— Proszę, niech pani mówi;, a 
więc zapamiętała pani pewne cyfry? 

— Tak. | 
— (A nazwy miast i daty? 
— Niektóre również. 
— | pani twierdzi, że w obu blocz 

po- 

SĘ 

   
   
   

  

  

nie mylę. 
wziął z jej rąk bio 

ę niem w zamyśleniu. 
v niczem nie różni się ten 

К, ой tego, który pani spaliła?; 
- Niczem, prócz charakteru pi 

sam. 
— Hml.. 
G enerał schował do. kieszeni 

piersiach bloczek i starannie 
mundur. 

| — Tymczasem dosyć o tem. Przy 
jemnie jest mieć do czynienia z tak 
rozumnym świadkiem. Dziękuję pani. 

na 
zapiął 

Jeśli w słowach generała tkwiła ja- 
kaś ukryta złosliwość, to Doris nie 
dała w każdym razie poznać po sobe, 
że rozumiała ją. Patrzała spokojnie, 
czekając dalszych pytań. 

— Kiedy pani siedziała pod drze” 

   

" szczki, piegi, 

  

Urodę.ceeć „Duz totda 
doskonali, odświeża. Zioła AE 
usuwą braki i skazy. Lm" stanie kupię. 
Regulacje i trwałe szenia: sekretarz 
przyciemnianie brwi. prokuratora _ wojsk. 
Uiabinet  Kosme yki Subocz 17. 861—0 
I a „CEDIB* asa 
M ryniewiczowej, Ё “ 

Wieika 18 m. 9, Przyį. Forlepian ai 1 A Mignon) w 
„a = a B% aobrym stanie Oka- 

2 * “""zyjnie do sprzedania. 
Į ema a Mickiewicza 35—33. 

ALI rom 
    

w najlepszym 
stanie  oka- 

zyjmie do sprzedania. 
Ul. Piłsudskiego 30 
m. 22, od g. 3 p- p. 

  

Akentorkašaialouoka 
oraz Gabiaet Kosme- 
tyczay usuwa zmar ° 

wągry, JĘECKERA FORTE. 
łupin?, brodawki, ku. 29 PIAN gabinetowy 
szajki, wypadanie wio W Stonie b. dobrym 
mów. Miewiawicza 4& Okazyjaie do sprze- 

dania. Ul. Szawelska 8 

MELI m. kio pobližu Rud- 

Į Luara | >poz 
KUR RO R 
Lekarz-Dentysta 

MARYA 

Dżyńska-śmolska ; 
Przyjmuje: oo 9 -12 

od 4-6. Ofiarna 4 
m 5. 

  

OLWARK od-8 
legły od st. kol. 

$ klm., © obsza- 
rze 60 ha, ziemią 
orna, łąki, las, je- 
zioro, budynki, 
sprzedamy bardzo 

dogodnie 
Dom H.-K. „Za- 

| chęta* Mickiewi- 
| cza I, tel. 9-05. 

s в Do sprzedania L] 
8 LOKALE iw dzierżawy folwark 

Só cura am czak Z. majątku Markucie 
= m. Wilno, «raz wy: 

Odnajmę dzieržaviają się ogro- 
pół sklepu z urzą: dy owocowy i warzyw- 
dzeniem, @а osoby NI: Zgłoszenie się do 
sam tuej, może być Właści.ielki maj. Mar- 
z mieszkaniem, adres kucie, przy ul. Su- 
w adm. „Słowa”. "o bocz = 

ns Do sprzedania 
Do wynajęcia na Antokolu posesja 
p.kój jasny, suchy, obszaru 27.500 mt2, 
nieduży, ze swia:lem 4 y comy drewniane, 
i opałem, Mostowa 73 y fronty od ulic 
m. 6 —0 Aatokolskiej i Miesz- 

czańskiej nadaje się 

sklep 
о dwu wej do parcelacji. Infor- 
ściach w macje: ul. Dąbrow= 

dzielnicy _ handlowej skiego 10 m. I, Anto- 
3, p N emieckiej nowicz. —I 
kl, do wynajęcia. " 

Wiadomość u dozor- BWAWAWE 

zasnac FAZ R 
AWAAWE 

   

        

  

  

    

  

    

  

MAKS 4 GAI 13 RA | 

ТРОБАОУ ) @ 
u zumaswnaswaa ()SzczĘdnoŚci 
Pok oj owa swoje, złote 4 dolary 
zręczna, Izetelną zŪlOku) na Po 

i „rocznie. Gotówka 
e aja IoRODA twoja jest zabezpie- dacjami, szuka pracy, 
może wyjechać ma 
wieś, Jagiellońska 7, 

> Plac Katearalny, Bi+ 
POSZUKUJE SIĘ Skupia 12. Wydaje 

ze wsi ka- pożyczki pod zastaw 
lokaja walera, złota, srebra, brylan- 
młodego i zdrowego tów, futer i t. d. 
na wyjazd do majątku TTT 
na kresy. Zgłaszać się Ń auka 
ze eat do 
Hotelu Niszkowskiego ! ° * 

# „ej pisania na maszynie. 
оее c Orzeszkowej 11 m. 16, 

czona złotem, 8re- 
brem i drogiemi ka* 

  

wem w parku, czy słyszała pani i wi 
działa, co się działo na drodze? 

— Tak. 
— Ludzie goniący herr H ammer- 

slaya zrewidowali go? 
— Tak. 
— A potem, on uciekł? 
— Tak. 
— Nie pamięta pani, czy krzyknął 

«oś, uciekając? 
— Tak. | 
— Co mianowicie? 
— że nie domyślili się zrewidować 

auta, czy coś w tym rodzaju. 
Von Stromberg spojrzał na Rizzia, 

kręcącego się niecierpliwie na krześle. 
— No i cóż, herr Rizzia? ra 
— To było umyślnie, żeby ułatwić 

miss Mater ucieczkę. Drugiego. blocz 
ka nie było w samochodzie. Wogóle 
nie: istniał jeszcze wtedy drugi bloczek. 

Doris:podniosła! nieco głos i oświad 
czyła stanowczo: 

— Przeciwnie, istniał. Mr. Fam- 
merslay( ukrył go w szparze przy — о- 
kienku na prawo, gdy przekonał się ge 
nie uniknie pogoni. 

—— Dlaczego nie schował tam obu? 
— Sądzę, że chciał być pewnym, 

że jeden przynajmniej dojdzie do od- 
powiednich 0 

-— Rozumiem, == mruknął zamy- 
šlony Von Stromberg. — Ale dlaczego 
panii dopomogžai herr I tae Stegeiių 
skoro pani wiedziała, że on działa „ih 
szkodę Anglii? 

— Wtedy 
Spełniłam ic$ 

Doris zacz 

    

  nie wiedziałam tego. 
prośbę, bo... bo... 

erwieniła się i zamilkła. 
    

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23, 

pol: 

į mieniami. LO MBARD . 
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