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PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
Drugi gabinet Tardieu. Pa kilko- 

dniowych pertraktacjach utworzył p. 

Tardieu drugi swój gabinet, podobny 

co do składu do poprzednio przypadko 

wo obalonego rządu. Przebieg przesile 

nia znany jest naszym czytelnikm z 

doskonałych. korespondencyj paryskich 

p. Kazimierza Smogorzewskiego nie 

będziemy przeto powtarzali znanych 

już szczegółóŃ. Warto jedynie podkre- 
«« Ślić fakt, że «į ciągu ostatnich sześciu 

lat prezydentury Gastona Doumergue, 

a we Francji jest to 12-te z kolei prze 

silenie. ministerjalne. Ponieważ w tym 
czasie przypadły dwuletnie prawie rzą 
dy p. Poincarega na każdy gabinet 

średni przypada mniejwięcej cztery 

miesiące. Ale i te cztery miesiące nie 

zawsze iprzetrwał rząd, bo były i takie, 

które trwały po dwa lub trzy dni, jak 

nie dałeko szukając gabinet p. Chau- 

temps'a lub rząd Herriota w roku 1926. 

Czy możliwa jest przy tych migaw 
kowych wprost zmianach rządu jaka- 

kolwiek ikonsekwentna polityka? Oczy 

wista nie. Obalenie, gabinetu Tardieu 

wykazało jak przypadkowe głosowanie 

nad trzeciorzędną sprawą może pogrą- 

żyć państwo w dwutygodniowy chaos 

przesilenia rządowego. Wszystko to 

stanowi dla nas pouczającą ilustrację 

niebezpieczeństw, jakie płyną ze 

wszechwładzy parlamentu. Byłoby bar 

dzo źle, gdybyśmy nie wyciągnęli dla 

siebie wniosków z przykładu  francu- 
skiego, zwłaszcza teraz, kiedy toczy 

się u nas ożywiona debata konstytu- 

cyjna. 
"W otwarte karty. Kryzys mini 
sterjalny we Francji spowodował przer 

wę w obradach konierencji londyń 

skiej. Wobec obalenia gabinetu Tar- 

dieu zdecydowano poczekać do chwili 
ukonstytuowania się nowego rządu a 

tymczasem prowadzić rozmowy  pry- 

watne. Tak się składa, że w , obecnej 

dobie „jawnej'* dyplomacji rozmowy 

prywatne na konferencjach międzynaro 

dowych są stokroć ważniejsze niż cere 

monjalne posiedzenia oficjalne, które 

krótko mówiąc są zwykłą  komedją 

odegrywaną dla opinji publicznej. Nie 

było jeszcze wypadku, aby w trakcie 

posiedzeń oficjalnych zapadły jakieś 

decyzje, które zawczasu nie były szcze 

gółowo omówione i przygotowane. To 

też Francja, która z racji kryzysu gabi 

netowego nie uczestniczy w owych 

rozmowach podczas partji golfa lub 

bridżeta, osłabia swoje stanowisko na 
konierencji, ale jest to wyłączną” zasłu 

gą jej partyjników parlamentarnych. 

Przebieg obrad konferencji. londyń 
, skiej przypomina grę w bridge'a. W 

4 ciągu pierwszych tygodni trwała licy- 
tacja. Licytowano frazesy pacyfistycz 

ne. Teraz nastąpił drugi etap, wyłożo- 

no karty. ; 
Znane są już teraz cyfry tonnażu, 

jaki zamierzają osiągnąć floty, poszcze 

gólnych państw w roku 1936. Stany 

Zjednoczone i Anglja żądają 1.200.000 

tonn, Japonja 754.000 tonn, Francja 

724 tonn. Delegacja włoska uchyliła 

się od określenia cyfry, ale w memorja 

le złożonym przed kilku dniami oświad 

cza, że Włochy skłonne są przyjąć jako 

granicę swych zbrojeń wszelkie najniż 

5ар cyfry, © ile te nie będą przewyż- 

szone przez żadne państwo kontynene 

* Alne. To zawite sformułowanie ozna 

cza, że Włochy żądają parytetu sił z 
Francją. Oprócz tego Włochy pągdtrzy 
mują swoją propozycję z roku %828, 

aby budowa okrętów, której rozpoczę 

cie planowano na rok 1931 przesunąć 

na rok 1936. 
hh Ogłoszenie cyfr nie przyczyniło się 

bynajmniej dla wyjaśnienia sytuacji i 

wyrównania różnic, pomiędzy poszcze 

gólnymi uczestnikami konierencji. Jak 

poprzednio najsilniej uwydatnia się roz 
bieżność pomiędzy stanowiskiem Sta- 

nów Zjednoczonych i Anglją z jednej 

_ strony ą Francją z drugiej. Rolę języcz 
* ka u wagi odegrywają Włochy. 

Delegacja angielska popierana przez 
Stany Zjednoczone uważa cyfrę ton- 
nażu Francji za wysoką, zarówno pod 
względem globalnym jak i poszczegól 
mych rodzajów jednostek bojowych. 
Szczególnie Anglję niepokoi fakt, że w 

   

я
 

wypadku gdyby Francji udało się obro dziecka” pismo polskie wydawane w dziennej na zadaniach wykonania datki w / SZ. | w trzeci. Co do zwołania sesji nadzwyczaj- 

nić swoje stanowisko, połączone 

francuska i włoska przewyższą siły 

angielskie. Po ustaleniu parytetu sił z 

Ameryką, kanonem obecnej morskiej 

polityki Wielkiej Brytanji jest, aby flo 
ta angielska była silniejsza od połą- 

czonych sił morskich dwóch następ- 

nych państw t. į. Francji i Włoch lub 

Francji i Japonji. Cała trudność pozycji 

angielskiej polega jednak na tem, że 

wobec ciężkiej sytuacji gospodarczej, 

Anglja zmierza do zrealizowania tej 

zasady nie drogą rozbudowy własnej 

floty a w drodze domagania się reduk 

cji sił morskich Francji. 

floty 

Wybory w państwie Mikada. 20 

lutego odbyły się w Japonji wybory do 
"parlamentu. Nie przyniosły one więk- 

szych zmian w układzie sił politycz- 

nych. Stronnictwo rządowe  minsejto 

zdobyło 273 mandaty, partja opozycyj 

na sejukaj — 171, grupa robotnicza 5, 

niezależni 5 i dzicy 9. Rezultat wybo 
rów zapewnia obecnemu rządowi trwa 

łą większość, co będzie miało ten sku- 

tek, że delegacja japońska w Londynie, 

która do chwili wyborów zachowywała 

się z wielką ostrożnością unikając za 

sadniczych deklaracyj, obecnie zmieni 
swoją taktykę. Trwała większość rzą 

dowa w parlamencie pozwoli Japonji 

na przeprowadzenie swego programu 
morskiego, oraz na stanowczą obronę 

postulatów na konferencji rozbrojenio 

wej. Szczególnie zależy Japonji na 

zwiększeniu cyfry tonnażu z 60 proc. 

na 70 proc. w kategorji krążowników 

waszyngtońskich w stosunku do najsil 

niejszego w tej kategorji państwa. Sta- 

ny Zjednoczone i Anglja kategorycznie 

się przeciwstawiają tym żądaniom ja- 
pońskim. 

Prześladowania religijne w Rosji. 
Miarą przerażenia, które wywołał list 
Ojca św. i wystąpienia biskupów an 

gielskich w sprawie prześladowania 

religii w Rosji, jest histeryczna kampa 

nja napaści i brudnych insynuacyj pra 

sy sowieckiej przeciwko osobie Ojca 
świętego. 

Po znanych już wywiadach z sow. 

metropolitą Sergjuszem, przystąpiono 

oczywista z polecenia politbiura da 

zbiórki specjalnego funduszu na cele 

„obrony przed ofensywą moralnego 

irontu'jak nazywają bolszewicy wystą 

pienie Papieża Piusa XI. Oprócz zbiór 

ki, która jest niczem innem jak przymu 

sowem  potrącaniem _— pieniędzy ze 

skromnych opłat robotników i pracow- 
ników w Rosji, na dzień 19 marca 
pizygotowywane są wielkie demonstra 
cje antyreligijne. Ma to być odpowiedź 
na wezwanie Ojca św. do modłów w 
tym dniu o odwrócenie klęski komuni- 
zmut. : 

Wywiady metropolity  Sergjusza 
wywołały wśród prawosławnych  za- 
równo w Rosji jak i na emigracji przy- 
gnębiające wrażenie, tembardziej że 
niemak równocześnie z wywiadami uka 
zała się następująca odpowiedź Stalina 
na zapytanie jednego z pism — атегу- 
kańskich w Sprawie prześladowań reli 
gijnych. 

„Partja komunistyczna nie może 
zajmować neutralnej pozycji w stosun- 
ku da religji. Partja prowadzi propa” 
gandę przeciwko wszystkim  przesą- 
dom religijnym dlatego że opiera się 
ma nauce podczas gdy religja znajduje 
się w jawnej z nauką sprzeczności. 
Walka z religją jest jeszcze niezbędna 

dlatego ponieważ osłabia wpływ reak- 
cyjnego duchowieństwa. 

Komu wierzyć? Metropolicie Sergju 

szowi który mówi że prześladowań reli 

g, w Rosji niema, czy też Stalinowi? 

Odpowiedź nasuwa się sama. 
Jak wygląda pacyfizm sowiecki? 

Przed kilku dniami obchodzono w Bol 

szewji z nadzwyczajną pompą XII ro- 
cznicę istnienia armji czerwonej. W ża 

dnem najbardziej militarystycznem pań 

stwie nie swiętowano nigdy z takim 

propagandowym hałasem uroczystości 

wojskowej jak w Bolszewji. Wystarczy 

przytoczyć „życzenia na przyszłość” 

wypisane przez prasę przy tej okazji 

aby ocenić jeszcze raz wartość „pacy- 

tizmu“ sowieckiego. Oto „Trybuna ra- 

в ta pocztowa j ryczałtem. 

| Redakcja aka nie zamówionych nie. zwraca. Administra- 
| cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do 

BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Poiesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRODNO — К T-wa „Ruch“. 

KLECK — „klep „Jedność*. 
LIDA — a.. Suwałska 13, S. Mateski. 

uiszczona, 

    

nadesłane milimetr 50 gr. Kra 

Zagraniczne 50 proc. drożej.     rozmieszczenia ogłoszeń. 

Dziesięcialecie regencji na Węgrzech 
Wymiana depesz między Prezydentem Mościckim a 

Regertem Horthy'm 
WARSZAWA, 4—III1. PAT. Z okazji 10:lecia regencji regenta Horthy,ego na 

Węgrzech pomiędzy Prezydentem Mościckim, a Regentem Horthy'm wymienione zo- 
stały następujące depesze: : 

Jego Wysokość Mikołaj Horthy, Regent Królestwa Węgier, Budapeszt —Z oka- 
zji 10-lecia rocznicy regencji Wąszej Wysokości pragnę wyrazić bardzo gorące po- 
winszowania i szczere życzenia szczęścia osobistego i pomyślności dla Królestwa 
Węgier. (—) Ignacy Mościcki. 

Jego Ekscelencja Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej, Warszawa. — 
Głęboko wzruszony uprzejmą pami cią i gorącemi życzeniami, które Wasza Ekscelen 
cja zechciał wyrazić z okazji 10 lecia mojej regencji, proszę Waszą Ekscelencję o 
przyjęcie wyrazów moich uczuć głębokiej wdzięczności i szczerych życzeń, które 
składam za Jego szczęście usobiste i za Wpomyślność „szlachetnego narodu. 
( )Horthy, regent królestwa Węgier. 

Ks. Janusz Radziwiłł u Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA, 4 III. (Tel. wł. „Słowa*) Marszałek Piłsudski przyjął 

dziś wieczorem na połtoragodzinnem  posłuchaniu w Belwederze ks. а- 
nusza Radziwiłła. 

Wyrok Sądu Hejwyższega W sprawie skonfiskowanych majątków 
Sąd Najwyższy oddalił skargę Prokuratorji Generalnej 

WARSZAWA, 4.III. (tel. wł. Słowa). Sąd Najwyższy wydał dziś 

wyrok rozstrzygający ostatecznie przewlekłą a nader istotną 

sprawę zwrotu majątków skonfiskowanych powstańcom przez 

rząd rosyjski. 
Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prokuratorji Gene. 

ralnej na wyrok nakazujący zwrot p. Uszyckiej majątku skon- 

flskowanego jej przodkom a obecnie będącego w posiadaniu 
Skarbu Polskiego. 

Sprawa honorowa pos. Lazarski — pos. Rybarski 
WARSZAWA, 4 III, (Tel. wl. „Slowa“) Sprawa honorowa wytoczona 

przez posla Lazarskiego postowi Rybarskiemu, prezesowi Klubu Narodo- 
wego została załatwiona na posiedzenlu zastępców honorowych, którymi 
z ramienia posła Łazarskiego byli poseł dr. Karol Polakiewicz i poseł Sta- 
nisław Mackiewicz, a z ramienia posła Rybarskiego b. min. Jerzy Zdzie- 
chowski i poseł Zygmunt Berezowski. Raj 3 

Zastępcy honorowi posła Łazarskiego zażądali Satystakcji w jego 
imieniu z powodu uchwały Klubu Narodowego żwalniającej spoliczkowane- 
go posła Stefana Dąbrowskiego (Kl. Nar.) od konieczności postępowania 
honorowego. 

Zastępcy honorowi posła Rybarskiego wyjaśnili w imieniu swego mo- 
codawcy, że uchwała Klubu narodowego w sprawie znanych zajść na Ko- 
misji Wojskowej nie może być uważana jako zakwestjonowanie zdolności 
honorowej posła Łazarskiego. Zastępcy obu stron uznali wobec tego spra- 
wę za załatwioną honorowo dla obu swych mocodawców. Ale wolno za: 
pytać jak wobec tego przedstawia -się' honor spoliczkowanego posła Dąb. 
rowskiego, który nie reagował na obrazę jaka spotkała, e strony czło- 
wieka zdolnego do dania satysiakcji honorowej, gdyż przecie Klub Naro- 
dowy tak a nie inaczej skwalifikował posła Łazarskiego. 

Kryzys parlomeniaryzmu trancuskiego 
Zacięta walka lewicy z prawicą o rządy nad państwem 

PARYZ, 4. Ill. PAT. Ostatnie kryzysy gabinetowe we Francji wywołu- 
ją w prasie różnych odłamów najrozmaitsze komentarze. Organy lewicowe 
widzą ich powód w złym doborze stronnictw w Izbie Deputowanych gi za- 
lecają uporczywie rozwiązanie parlamentu w nadziej, że z nowych wyborów 
wyłoni się bardziej zwarta większość. 

Prasa prawicowa natomiast widzi źródło tak częstych kryzysów głów- 
nie w niedomaganiach systemu parlamentarnego, które nie w jednej Fran- 
cji dają się odczuwać. Parlamenty — mówi „Figaro* — które stworzone 
zostały dlatego, aby były organizacjami kontrolującemi, ;dążą obecnie pod 
wpływem głosowania do zaabsorbowania władzy. Niestałość rządu jest 
bezpośrednią konsekwencją niepokoju, istniejącego w każdym parlamencie, 
którego członkowie drżą przed wyborcami, ”z których wielu nie wie „na: 
Wet, czego chce, a stewia moc nieskończoną żądań.! 

Horoskopy dla rządu Tardlen 
NA OSTRZU NOŻA. 

PARYŻ. 4. III. (PAT). Gabinet Tardieu staje jutro przed parlamentem. Prasa nie - 
cząc oczywiście paru organów lewicowych, które obrzucają go błotem, wyraża jednocze. 
śnie życzenie, aby parlament pozwolił nareszcie Tardieu wziąć się do pracy twórczej. 
Według przeważającego zdania, gabinet Tardieu utrzyma się. „Matin* nie wątpi ani na 
chwilę, że to mu uda się, gdyż sami przeciwnicy rokują gabinetowi Tardieu 30 głosów 
większości. Według „Ere Nouvelle' całe zagadnienie polega na tem czy większość Izby 
uważać będzie że konierencja londyńska, ugody haskie, plan YOunga, rokowania z powo- 
du zagłębia Saary i wreszcie głosowanie nad budżetem stanowi dostateczny powód do te 
go, aby zostawić tymczasem gabinet w s. pokoju. 

LEON BLUM WALCZY, ZACIEKLE. 
W organie stronnictwa socjalistycznego „Le Populaire* Leon Blum wzywa do za- 

ciekłej walki z nowym gabinetem. Nie umrzemy od tego, jeżeli zamiast głosowania nad 
budżetem całorocznym, Izba będzie musiała uciec się do miesięcznego prowizorjum, albo 
od tego, że konferencja londyńska, ciągnąca się już od trzech miesięcy, pottwa jeszcze 
jakiś tydzień. Raczej śmiertelne niebezpieczeństwo grozi nam, jeżeli gabinet Tardieu utrzy. 
ma się u władzy i trwać będzie dalej. W odpowiedzi na to otwarte wypowiedzenie wojny 
„Le petit blew* zaznacza, że patrząc objektywnie na rzeczy, gabinet obecny utrzyma się z 
początku niewielką ilością głosów, lecz większość ta rosnąć będzie z każdym dniem w sto 
sunku prostym do napaści, jakie skierowane będą przeciwko niemu. 

POZA NAWIASEM PARTJI. 

PARYŻ. 4. 3. (PAT). Grupa radykałów skreśliła z listy swych członków Dumesnila 
i Falcoza, ministrów rządu Tardieu. 

Obrady rządu nad treścią deklaracji 
PARYŽ. 4.lll. Pat. Dziś o godzinie 17 odbyło się pod  przewodnic- 

twem Tardieu posiedzenie rady gabinetowej. Rozpatrywano i przyjęto pro- 
jekt deklaracji rządowej, który przedłożony zostanie w ostatecznej formie 
radzie ministrów na jutrzejszem jej posiedzeniu. 

Uzgounienie Paktu bigi Narodów z pakfem Kelloga 
Ostatnie posiedzenie komisji odbędzie się dziś 

GENEWA, 4. Ill. Pat, ' Komisja która zajmowała się uzgodnieniem 
paktu Ligi Narodów z zasadami paktu Kelloga, zakończyła swe prace we 
wtorek przed południem. : 

Komisja postanowiła artykuły 17 i 18 paktu pozostawić, w brzmieniu 
niezmienionem. W środę po południu odbędzie się ostatnie posiedzenie 
komisji. ' 

T PIT MANE IKT TESTAI EET ES 

Moskwie przez Dombala i Jasieńskiego 4 lata, rozwijając jaknajszerszą inicjatywę 
Ё $ twórczą mas wokół sprawy przyśpieszenia 

tempa budownictwa socjalistycznego i socja 
listycznej przebudowy wsi pod hasłem — ро- 
wszechnej kolektywizacji i zupełnej likwida- 
cji gburów jako klasy, powinniśmy wychowa 
niu wojskowemu poświęcić jaknajwięcej  t- 
wagi.“. 

Trudno o lepszy komentarz do pa 
cytistycznych wynurzeń p. Litwinowa. 

® w 

  

   m obowiązkiem powinno się stać 
siększe uwojskowiente maszej społe 

czności sowieckiej: 

Każdy z nas pOwinien szykować się, aby 
mógi władać orężem, zdobywać jaknajszer_ 
sze wiadomości z dziedziny nauk  wojsko- 

Ześrodkowując się w naszej pracy co 

K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE —- uł. Zamkowa, W. Włodzimiezow. 

HORODZIE] — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IiWIENIEC — skiep tytoniowy S. Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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  WOŁKOWYSK — 

CENY UGŁUSZEN: wiersz niilimetrowy jednoszpaltowy na sronie Ż-ej i 3 gr. 40. Za itkstesi 10 
reklamowa miimetr 66 gr. Waumerach świątecznych oraz, z pro 

głoszenie cyirowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej, Administracja nie p 
iniejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numer 

"WIEŻ — ul. Ratuszowa, Księga: 
1 GRÓDEK -— Kiosk $t. Micha! 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
QSZMIANA — Księ; i 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szko 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOŁPCE -— Księgarnia T-wa „Ruch*. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasi 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Miekiewic: 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — mi. Szeptyckiego — A. Łaszik. | 

  

Nańca, 

    

tz. Mickiewicza 

       

Księgarnia T-wa . Puch", 

    
   

  

  

Debafa Konsfyfucyjna 
WARSZAWA. 4. III. (PAT). Na dzisiej 

szem posiedzeniu sejmowej komisji konstytu 
cyjnej na wstępie zabrał głos pos. Bitner 
(Ch. D.) i nawiązując do życzenia, wypowie- 
dzianego na jednem z poprzednich posiędzeń 
komisji przez posła Dębskiego (Piast), by 
rząd określił swoje stanowisko, składa for- 
malny wniosek .o odroczenie głosowania i 
zwrócenie się do rządu w osobie premjera z 

' propozycją; ażeby. przed głosowaniem zasad 
reformy ustroju ujawnił na najbliższem posie 
dzeniu swe stanowisko. 

Pos. Piłsudski (BB )sprzeciwia się temu 
wnioskowi, twierdząc, że w tem stadjum prac 
domaganie się od rządu zajęcia stanowiska 
nie jest uzasadnione. Rząd wypowie się w 
odpowiednim czasie. 

Przewodniczący poseł Makowski (BB) 
podziela zdanie posła Piłsudskiego, przypo- 
minając, że przedstawiciele rządu są obecni 
na komisji i niewątpliwie informują premje- 
ra i ministra sprawiedliwości oraz, że nie 
jest rzeczą komisji wpływać na to, aby rząd 
się wypowiedział. 

Pos. Lieberman (PPS) zaznacza, że 
rząd jakgdyby ogłosił desinteressement wó 
wczas gdy pożądanem byłoby wysłuchać 0- 
pinji już w obecnem stadjum. Mówca pod- 
kreśla, że nie chodzi o uchwa' tę wiążącą 
rząd. 
BE Kościałkowski (BB) zwraca uwagę, 

że rząd musi być poinformowany o życze 
niu posła Dębskiego, jeżeli więc mimo to nie 
przyszedł i głosu nie zabiera, to widocznie 
nie uważa tego jeszcze za wskazane. 

Pos. Niedzięłkowski (PPS) przypomina, 
że rząd uznał rewizję konstytucyjną za głó 
wne zadanie i dlatego poznanie jego stanc- 
wiska jest konieczne. W dalszym ciągu dy 

skusji zabierali głos posłowie Bittner, Kier- 
nik, Makowski, Bagiński, Lieberman i Koś. 
ciałkowski. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) podkreśla, że w 
razie, gdyby wniosek posła Bittnera upadł 
lub nie był głosowany, proponuje następu 
jacy wniosek: „Komisja odracza głosowanie 
nad tezami rewizyjnemi konstytucji do dnia 
6 marca, nie przerywając swych prac. Ko- 
misja wyraża przekonanie, iż do tego czasu 
rząd zechce określić swe stanowisko w spra 
wie rewizji konstytucji, co przyczyniłoby się 
do przyśpieszenia 'prac nad tem  zagadnie- 
niem. 
Grassi pos. Makowski odczytu- 

je wniosek posłą Bittnera, który brzmi: „Кс- 
misja zwraca się do rządu w osobie p. prem- 
jera z propozycją, aby przed głosowaniem za 
sad reformy ustroju ujawnił na najbliższem 
posiedzeniu komisji stanowisko rządu w spra 
wie rewizji konstytucyjnej". — Przewodni- 
czący zaznacza, że nie ma tytułu regulami- 
nowego do postawienia tego wniosky pod 
głosowanie. 

Pos. Bittner wobec oświadczenia przewo- 
dniczącego 'prosi o odesłanie tej sprawy do 
*komisji regulaminowej. 

Pos. Lieberman zaznacza, 
bezprzykładne. 

Przewodniczący Makowski podtrzymuje 
swe stanowisko, że wniosku posła Bittnera 
poddać ipod głosowanie nie może, nie sprze- 
ciwia się zaś przesłaniu sprawy do komisji 
regulaminowej i uważa, że nad wnioskiem 
posła Bagińskiego można przeprowadzić głc- 
sowanie. Dla naradzenia się zarządza krótką 
przerwę. 

że to jest 

Po przerwie przewodniczący Makowski 
mświadcza, że skorzystał z przerwy i poro- 
zumiał się z marszałkiem Sejmu, który po- 
dziela stanowisko przewodniczącego, że ko 
misją nie może sobie arogować praw ple- 
num. Przewodniczący podkreśla dalej, że je 
żeli panowie życzą sobie dać do zrozumie- 
nia, jaki jest powód odroczenia, że mianowi 
cie panowie chcieliby wysłuchać opinii rzą 
du, to też może być to w odpowiedniej for- 
mie wypowiedziane w uchwale. Natomiast 
gdyby to wezwanie, czy zwrócenie się z 
jakąś prośbą było arogówaniem sobie praw 
plenum, nie mógłbym poddać tego wniosku 
pod głosowanie. Jest to zarówno moje zapa. 
trywanie jako prawnika, jak i marszałka, ja” 
ko doświdczonego pod względem praktyki 
parlamen tarnej“. (/12ew0dniczący pos. Ma- 
kowski zaznacza dalej, że jest jeszcze drugi 
wniosek, którego pierwsza część brzmi: „Ko 
misja odracza głosowanie nad tezami, nie 
przerywając swych obrad* — w porządku. 
Natomiast druga część: „wyraża przekona. 
nie, że do tego czasu rząd zechce ujawnić 
swoje stanowisko w sprawie rewizji konsty- 
tucji“ — to byłoby to samo, co poprzedni 
wniosek. 

Pos. Lieberman wyraża wątpliwości co 
do opinji marszałka w tej sprawie. Przewod 
niczący pos. Makowski przerywa posiedze- 
nie, zapraszając pos. Liebermana, żeby udał 
się do maszałka Sejmu dla sprawdzenia jes 
go słów. 

Po przerwie przewodniczący, wznawiając 
posiedzenie, stwierdza, że wspólna wizyta u 
marszałka: okazała, iż marszałek stoi na 
stanowisku które przewodniczący podał po- 
przednio do wiadomości, mianowicie, że ko 
misja nię ma prawa arog ować sobie praw 
plenum i zwracać się na zewnątrz z jakie- 
miś wskazaniami, natomiast ma prawo mo- 
tywować swoją uchwałę pro toro interno, 
jak to uważa za stosowne, oczywiście o ile 
to nie jest zwróceniem się na zewnątrz. Wo- 
bec tego incydent ten przewodniczący uwar 
ża za wyczerpany. 

Przystąpiono do głosowania. Wniosek 
pos. Bagińskiego przyjęto 14 głosami przeci 
wko 10. 2 

Pos. Liebermjan zaznacza, że nie chciał 
kwestjonować prawdomówności przewodni- 
czącego. Wątpliwości jego odnosiły się też 
do drugiej części wniosku pos. Bagińskiego, 
t.zn. do sprawy, czy komisja ma prawo, czy 
nie ma prawa wyrażać swego przekonania w 
stosunku do rządu. Otóż, marszałek stwier. 
di že komisja ma to prawo. 

Pos. Bittner prosi przewodniczącego, 
aby tą zasadę, która została teraz załatwio- 
na incydentalnie, poddał pod rozwagę ko- 
misji regulaminowej. Przewodniczący podkre 
Śla, że może to zrobić marszałek, o ile bę- 
dzie uważał za potrzebne. 

Przewodniczący Makowski _ przystępuje 
do drugiej grupy pytań rewizyjnych, miano- 
wicie do pytań, dotyczących uprawnień Pre 
zydenta Rzeczypospolitej w stosunku do par 
lamentu, rządu, sądu, wojska do spraw za- 
granicznych i t.p. Najpierw mówca streścił 
różnice między czterema projektamhi co do 
kwestji stosunku Prezydenta do Sejmu. 

Pierwszy w dyskusji zabrał głos pos. Pił 
sudski, podzielając stanowisko projektu BB 
który proponuje następujące zmiany: Pierw 
sze posiedzenie nowego Sejmu musi być+zwo 
łane w czwarty wtorek po wyborach, a nie 

nej projekt BB tak samo jak projekt Klubu 
Narodowego, przewiduje, aby ją zwołano na 
wniosek posłów. Wprowadza się jednak do 
datek, aby żądanie zwołania takiej sesji by- 
ło wyrażone na piśmie i potwierdzone podpi- 
sami. Termin zwołania ma być dwutygodnio- 
wy po złożeniu wniosku do kancelarji sejmo 
wej. Dalsza zmiana projektu BB dotyczy od 
roczenią sesji nadzwyczajnej. Wymaga ono 
zgody Sejmu, jeżeli ma być w tej samej se- 
sji powtórzone, lub jeżeli przerwa ma trwać 
dłużej niż dni 60. Trzeba przewidzieć nad- 
zwyczajne wypadki, np. zamieszki, kiedy 30 
dni nie wystarczałoby. Sesja normalna ma 
trwać nie 5, lecz 4 miesiące. Zwoływana bę- 
dzie w listopadzie. Te terminy są praktycz- 
ne i wystarczy ten czas do uchwalenia bud- 
żetu na 1 kwietnia natomiast ograniczają 
przesadną krytykę rządu. Dałej mówca za- 
znacza, że kl QB pragnie, aby tak samo 
przy rozwiązywaniu sejmu, jaki przy zamy- 
kaniu sesji wygasały wszystkie nieukończo - 
ne prace. 

Pos. Bittner omawia zasady projektu cen 
trum, który przewiduje, że sesja może być 
odroczona bez zgody Sejmu tylko raz jeden 
na przeciąg czasu nie dłuższy, niż dni 30, 
które nie wliczają się do czasu trwania sesji. 

Pos. Winiarski (Kl. Nar.) jest zdania, że 
ustalenie wzajemnych praw i obowiązków 
jest konieczne. Jeżeli Prezydent ma prawo 
rozwiązywania Sejmu, to trzeba ustalić także 
prawa Sejmu. Mówca uważa, że zmniejsze- 
nie czasu dyskusji izbom jest niewłaściwe. 

Pos. Waleron (Str. Chł. do odpowiednie- 
go paragrafu projektu lewicy, który stanc- | 
wi, że Sejm powinien być zwołany na sesję 
zwyczajną najpóźniej we wrześniu, proponu 
je poprawkę, aby ustalić wyraźnie termin 1 
września by Sejm miał pełnych siedem mie 
sięcy do pracy. 

Pos. Podoski podkreśla, że projekt BB ma 
ną celu przedewszystkiem uporządkowanie 
prac Sejmu, a nie jakieś ukrócenie jego praw. 
Sesja nadzwyczajna powinna być zwoływa- 
na wówczas zachodzi istotną potrzeba i 
musi być gwarancja, że przedewszystkiem 
będą załatwione te sprawy, które właśnie wy 
magają zwołania Sejmu. Co do sesji budże- 
towej, to doświadczenie uczy, że 4 miesiące 
wystarczają. Wszystkie inne projekty dają 
wyraz tendencji przedłużenia prac parlamen. 
tu ponad istotną potrzebę. 

‚ Роз. Grunbaum (Koło Żydow.) zauważa, 
że doświadczenie uczy nas, że odraczanie i 
zamykanie sesji było raczej wywołane wal 
ką z Sejmem i parlamentaryzmem, nie zaś 
jakiemiś komplikacjami. Wszystkie te przepi 
sy — zdaniem mówcy — mają na celu prze 
szkodzenie działalności Sejmu. Mówca wy- 
stępuje przeciwko przepisowi, że na sesjach 
nadzwyczajnych mogą być poruszane tylko 
pewne. określone sprawy, W ten sposób pe- 
wne grupy nie będą nawet mogły wnieść 
prac swoich do Sejmu. 

Pos. Kiernik przypomina, że projekt cen- 
trum pragnie wzmocnienia stanowiska Pre 
zydenta, ale nie kosztem ograniczenia natu- 
ralnych, jprzyrodzonych niejako kompetencyj 
parlamentu, to jest ustawodawczej kontroli 
rządów. Mówcą występuje przeciwko projek- 
towi ograniczenia sesji do 4 miesięcy, co u-. 
waża za zamykanie ust Sejmowi. Takie о- 
graniczenie powoduje nerwowość pracy. Mó 
wca ne godzi się na utrudnianie sesji nad- 
zwyczajnej w ten spoSób, żeby tylko połowa 
mogła stawiać wniosek o jej zwołanie. 

Pos. Graliński (Wyzw.) omawia zasady 
projektu lewicy, które żądają sesji 6 miesię 
cznej, rozpoczynającej się najpóźniej 1 paź 
ździernika. R ząd powinien do I października 
przedstawić zamknięcia rachunkowe, a bud- 
żet do 31 października. Pierwsze 4 tygodnie 
zajęłaby dyskusja nad działalnością rządu i 
sprawozdaniem NIK. 

Pos. Chaciński (Ch. D.)- popiera wniosek 
centrum o ustale nie trwania sesji zwyczaj- 
nej na 5 miesięcy. 

Pos. Chrucki (Kl. Ukr.) sprzeciwia się 
koncepcji BB, poczem występuje przeciwko 
projektom centrum i prawicy. 

Przemawiali jeszcze: Pos. Piłsudski w o- 
bronie projektu swego klubu, pos. Bittner 0- 
raz Graliński. Na tem przerwano obrady. Na 
stępne posiedzenie komisji w czwartek o go 
dzinie 16-ej. 

Rabini mówią pod procją 
Z Mińska donoszą: W prasie sowieckiej 

ukazał się ist podpisany przez rabinów Glus 
kina, Cymbalistę, Majzela, Kersztejna i ja 
rachh w ktėrym stwierdzają Oni, że w ZSSR 
religja nigdy mie była i nie jest prześladowa 
na oraz, że istnieje całkowita swoboda wy. 
znania || wykonywania religijnych obrzędów 
w dalszym ciągu rabini piszą, „uważamy 
za swój obowiązdk kategorycznie oświadczyć 
2е ani jednemu rabinowi iw ZSSR nie gro- 
žono Karą Śmierci lub jakąkolwiek inną ka. 
rą. W ciągu całego istnieniia (Sowietów nie 
został rozstrzelany mni jeden rabin". 4 

„ Naležy zaznaczyč že kilku rabinów pod- 
pisanych pod tem oświadczeniem a miano- 
wicie Gluskin, |Majzel |. Kersztejn dopiero 
przed paru dniami zostali zwolnieni z wię- 

zienia. , 
Mińska „Zwiezda* drukuje wysoce cha. 

rakterystyczne ogluszenie następującej (treści. 
М/ przeciągu [lat 50 byłem rabinera Bobruj. 

skiej synagogi. Oświadczam, że |zrzelfam ję 
jas a ZE fabina jo czem zawia- 

omitet rejon) w . Z. Alt: szuler“, PDA 

Aresziowanie tbłapów za: Bałernsi 
Z Mińska donoszą: Rejonowy sąd w Sa. 

mochwałowiczach skazał 5 chłopów na karę 
3 Iht więzienia, konfiskatę imajątku k wysie- 
dlenie @ granic Białorusi za „sprzedaż bydła 
i koni”. Oskarżeni chłopi przed wstąpieniem 
do kołchozu sprzedali należący do nich in- 
wentarz żywy i w tem sąd sowiecki бора. : 
trzył się aktu kontrrewolucyjnego. 

    

PRZEBÓJ EROTYCZNY 

KOBIETĄ 
z wielką gwiazdą 

NORMĄ TALMADGE 
jutro w kinie „HELIOS*. i 
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Llikwifowanie zalargi pomiędzy Wydziałem Powiatowym a Przewodniczącym 
(Komunikat Wojewódzki) 

W dniu 28-50 ub. m. został całko- 
wicie zlikwidowany zatarg jaki pow: 
stał pomiędzy przewodniczącym a 
członkami Wpdziału powiatowego w 
Słonimie na posiedzeniu w dniu 16-go 
lutego. 

Na posiedzeniu w dniu tym prze: 
wodniczący Wydziału powiatowego 
wyjaśnił swoje stanowisko zajęte na 
ubiegłera posiedzeniu Wydziału, któ: 
re mogło być źle zrozumiane przez 
członków Wydziału powiatowego po: 
czem członek Wydziału p. rejent 
Piotrowski w imieniu własnem i reszty 
członków Wydziału oświadczył, że 
uważa zatarg za zlikwidowany i że 

Wydział w pełnym swym składzie 
przystępuje do normalnej pracy. 

Obecny na posiedzeniu p. Woje- 
woda Beczkowicz podzielił się z Wy: 
działem wynikami badań stanu finan: 
sowego i gospodarki Sejmiku oraz za: 
komunikował swe zarządzenia, które 
w związku z badaniem wydaje. 

Na tem samem posiedzeniu Wy- 
dział Powiatowy wyraził ubolewanie 
że wiadomości o konilikcie . ukazały 
się w prasie przed rozważenięm kwe: 
styj będących przedmiotem  nieporo- 
zumień przez władze nadzorcze, co 
nie leżało w intencjach członków Wy- 
działu. 

  

Lmolnionie wójta | jego zastępcy W ominie Horodyskioj w Świetłe prawdy 
W gazecie Warszawskiej z dnia 6 lute 

go b r. została podana sprawa wójta gminy 

orodyskiej Szutowicza, jego zastępcy Pasiu 

kiewicza i kancelisty. Kality, jako typowy 
przykład „rugów urzędników", któremi są 

dotknięci nietylko wyżsi dygnitarze, lecz i 

nawet „skromni pracownicy” o ile oni są 
„niedogodni* władzy. ky 

Poruszona w Gazecie Warszawskiej spra 
wa ma dla nas, mieszkańców gminy Horo 
dyskiej zasadnicze znaczenie, oświetlenie zaś 
tej sprawy jest tak dalece nieodpowiadające 
rzeczywistości, że w imię prawdy i sprawie- 
dliwošci naležy z nią zaznajomić szerszy 
ogół, by były komisarz bolszewicki i dzia 
łacz hromady nie urósł w oczach czytelników 
do granic działacza narodowego, a p. staro- 
sta IPrzepałkowski nie stał się samowolnym 
starostą, krzywdzącym niesłusznie i bez naj- 
mniejszej do tego podstawy | niewinnych, a 
niedogodnych podwładnych. 

Kim byli owi „pokrzywdzeni“, których 
tak broni Gazeta Warszawska. 

Luka.z Szutowicz za czasów niedługie 
go panowania bolszewików był prezesem 
dewkomu w Horodyszczu, będąc jednocześ 
nie komisarzem bolszewickim na rejon horo 
dyski. Następnie, już za czasów polskich,, 
kiedy to hromady były jeszcze uznawane za 
organizację legalną, był prezesem hurtka w 
pobliskiej wsi Koniuszowszczyzna. 

|Pasiukiewicz, jego najbliższy współpra- 
cownik z czasów bolszewickich, był sekreta 
rzem hurtka we wsi Krzywe Sioło i jednym 
z majczynniejszych organizatorów  hurtków. 
O tyle ostrożny, że wolał działać w ukryciu, 
uie wysuwając się na naczelne stanowiska. 
Dlatego zapewne. pozostać wolał na stanowi 
sku zastępcy wójta. 

Kalita, wkońcu, był sekretarzem powia 
" towej organizacji hurtków. 

Na Szutowiczu i Pasiukiewiczu nie koń 
ay się bynajmniej hromadowsko bolszewicki 
skład rady gminnej w Horodyszczu. Narazie 
wymienię czynniejszych jej członków: a a 
mimi, oprócz wymienionych Szutowicza i Pa 
siukiewicza, Bazyłi Siergiej, sekretarz hurtka 
we wsi Mostytycze i Tomko. P:en ostatni 
tak określił swój stosunek do polskości i 
wszystkiego co polskie na jednem z posie- 
dzeń rady: „Dia nas specjalnie przykre i 
nie do przyjęcia wszystko to, co jest polskie 
chociażby było najlepsze". 

Ten swój stosunek do polskości ujaw- 
niali z niezwyktym cynizmem. Ludność” pol 
ska odczuwała w całej peŁni ciężar rządów 
i gospodarki b.ylych komisarzy. 

Przy ściąganiu podatków byli najzupeł 
niej bezwzględni. O żadnych ulgach, prolon- 
atach i rozkładaniu na raty nie było mowy. 
naczej ustosunkowali się do swych wybor- 

ców, ludności prawosławnej, wobec których 
złożyli obietnicę i zapewnienie nie ściągania 
podatków. W rezultacie nowy wójt stoi 
wobec 78.000 zł. zaległych podatków. Płat 
яйсу wręcz Oświadczają, że wójt im tłumn. 
czył, że mogą nie płacić. 

(Dziś niezadowolenie że ściągania podat 
ków spadło na wójta Polaka i będzie wyzy 
skiwane przeciw władzy polskiej jako Środek 

Nakazy płatnicze były doręczane albo 
po terminie, albo na parę dni przed termi= 
nem. Sekwestry były nakładane , niezwykle 
skwapliwie. Żądano koń na szarwark na 12 
godzin przed rozpoczęciem roboty na drodze 
i do tego jednorazowo w ilości _ większej, 
aniżeli gospodarstwo posiadało.  Posłanych 
do pracy robotników najemnych namawiano, 
by nie stawali do pracy a wracali do domu, 
a robiono to dlatego, że robotnika najemne 

TGATR „LUTNIA” 
| „Gdybym chciała" Geraldy i Spitzera 

To jest wszystko jedno, gdzie ta 
sztuka się odbywa. Może być nawet 

| Warszawa niekoniecznie Paryż. 
Żona (Janina Wernicz) pragnie 
jeszcze mocniej przywiązać męża do 
siebie. Oboje się kochają qi(to jest 
mąż i żona) ale w tem stadku  bra- 
kuje korzeni żjmocniejszych, "choćby 

| takiej galki muszkatowej, która czyni 
potrawy ponęiniejsze. Mąż (\Муг- 
wicz) jest poczciwcem mającym wy- 
pracowane pojęcie o życiu. To nie 
jest ptak ze špiewnem, rajskiem 
gardłem albo piórami, które za każ- 
dym obrotem .lŚnią inaczej. Jedyne 
co jest w nim wadliwe, to może ten 

_ temperament amiibiczny, nieco rybi. 
"Oi czegoż jednak jest żona kocha- 

jąca i od czegoż jest instynkt u tej 
żony, aby pómnożyć małżeńskie og: 
nie. Mała iskierka może rozrość do 
rozmiarów pożaru. Więc pani Żerme- 
na rozpoczyna swoje praktyki, sama 
dobrze nie wiedząc, dlaczego to wszy- 

_stko czyni. Przedewszystkiem pragnie 
się dowiedzieć od męża (tu jest to 
słóweczko szatańskie) ile jest pożą: 
daną. Amiibiczny Filip wywija się 
sprawnie, nie rozumiejąc nawet dobrze 
o co chodzi. 

Zato jest“ Trzepotalski Rene, 
kuzyn (Ziembłński) smarkacz z ra- 
kietą tenisową w garści i całym po- 
tokiem słów wypadających jak woda 
2 górskiego wywierzyska. Ten na py- 
tanie pięknej pani Wernicz Įodpowie 
salwą pocałunków w szyję. A prze- 
ceż pani Zermena tylko pytała, czy 
mogłaby się podobać. Możemy sobie 
wyobrazić, co za awantura powstaje 
z tego niewinnego qui pro quo. 
Bledny mąż był nagle Świadkiem sce- 
ny, która usunęła mu wszelką ziemię 
vod stopami. Wyleciał jak z procy i 
biegał po polach wykuwając w sobie 
długi szereg męskich nakazów. To 

   

  

go możną było mieć w: owym czasie za 1 zł. 
50 gr. dziennie; 'a płatnik, który nie wysłał 
robotnika, płacił. do gminy 3 zł., gdyż taka 
była równowartość dnia pracy na drodze 
uchwalona przez radę gminną. Ž 

Uchwała ta była skierowana przeciw 
ziemianom, którym dogodniej byłoby posy- 
łać najemnika, aniżeli odrywać fornali od 
roboty w polu w czasie siewów.- 

Szarwark wyznaczano w święta 
lickie. 

Zwracanie się do Starostwa, do władzy 
nadzorczej bezpośredniej, jaką. był inspektor 
samorządowy, nie odnosiło skutku, Ówczes- 
sny insppktor p. Lech wręcz oświadczył pod 
pisanemu, że przyznaje rację, iż rada gminy 
horodyskiej uprawia politykę. Dodał jedno 
cześnie: zrobiłem im uwagę, że mogą sobie 
być hurtkami, jednak mie powinni polityka= 
wać. Rada jednak nie zwróciła najmniejszej 
uwagi na owo ostrzeżenie i w dalszym ciągu 

kato 

najzupełniej bezkarnie uprawiała swe prakty 
ki bolszewickie. : 

Złośliwi twierdzili, że rada gminna w 
Horodyszczu cieszyła się specjalnemi wzglę 
dami i opieką inspektora samorządowego p. 
Lecha. Twierdzerie to znajduje pośrednio 
uzasadnienie w tem obecnie, że zwolniony 
wójt Szutowicz już dosta pracę na terenie 
powiatu Lidzkiego, dokąd go przyjął tenże 
p. Lech, zabrany na szczęście do Lidy przez 
starostę lidzkiego, p. Bogatkowskiego, na 
stanowisko inspektora samorządowego. 

Toteż rada horodyska, czując oparcie 
w inspektorze samorządowym nabrała poczu 
cia cakowitej bezkarności. Robiła co chciała. 
We wszystkich prawie wsiach miała na sta- 
nowiskach sołtysów swych zaufanych ludzi. 
Tem się tłumaczy niezwykła łatwość i spraw 
ność, z jaką do wsi zostały w przeddzień 
wyborów do sejmu dostarczone kartki z nu 
merem 39, listy hromady. A poprzednio było 
tak spokojnie, że można się było cieszyć, że 
niema antypaństwowej agitacji. 

"_ Posiedzenia rady odbywały się na wszel 
ki wypadek w dwuch fazach: Poza urzędem 
gdzie dyskutowano i uchwalano, a następnie 
w urzędzie, gdzie protokułowano po uchwa 
łeniu bez dyskusji powzięte na poprzedniem 
posfedzeniu dezycje. A czyniono to dlatego, 
że dla grona „towarzyszów radnych* była 
niepożądana obecność w radzie dwuch Po- 
łaków radnych. 

Dopiero p. starosta Przepałkowski zwró 
cił uwagę na panujące stosunki i przystąpił 
do ich uporządkówania. Dla p. starosty nie 
wystarczało to, że rada była „gospodarczo w 
porządku”, jak niejednokrotnie słyszało się 
w. Starostwie. 

Likwidacja zaczęła się od  kancelisty 
Kality, który był tylko czasowym pracowni 
kiem. 

P. starosta Przepałkowski ze względów 
oszczędnościowych nakazałl wójtowi zwolnie 
nie Kality. W odpowiedzi ną to wójt prze 
prowadził uchwałę rady, którą zaangażowa- 
no Kalitę na pracownika stałego i wypŁaco 
no mu zaliczkę na pensję w wysokości jed 
nomiesięcznych poborów. 

Wobec wyraźnego nieposłuszeństwa p. 
starosta zawiesił w czynnościach wójta Szu 
towicza i polecił przekazać urząd gminy na 
ręcę osadnika wojskowego Polaka radnego 
p. Sądaja. Pasiukiewicz nie mógł objął sta- 
nowiska wójta, ponieważ był. nieco. wcześ 
śniej zwolniony. Przeciw niemu i Szutowiczo 
wi zostały wytoczone sprawy karne: pier- 
wszemu za wydanie fałszywych zaświadczeń 
pogorzelcom pobliskiej wsi, skutek czego 
zainteresowani otrzymali niesłuszne  odszko 
dowanie, drugiemu za maiwersacje z dowo- 

   

nie jest dobre, jeśli mężczyzna mak» 
symy prawno-moralne ustala nieprzy* 
tomny. Właściwie prawdę powiedziaw- 
Szy, wszystkiemu jest winna jedna 
rozwódka, którą nagle przyjechała do 
Żermeny i Filipa i zawzięła pytlować 
o tych powodzeniach, które tryum- 
falnie zaznaczają jej drogę na tutej- 
szym padole. Marcela (Tarnowicz) 
głupia jest jak but, ale ma te swoje 
usta, które ciągną i niejednemu spo- 
kój wszelki odbierają. Świadkiem jest 
scena, w której gošč domu Berthier 
(Kreczmar) na poczekaniu stracił 
przytomność. Ta to pani Marcela wysa: 
dza niemal dom w powietrze spowiedzią 
o swych oczach. Kochana  Zermena 
jest zbudzona i postanawia amiibicz: 
nego Filipa na kawałki rozedrzeč. 

Oczywiście w sztuce jest jeszcze 
przyjacie! Ziembińskiego, to jest Kar- 
czewski. Ten nazywa się w sztuce 
Panon, chodzi też z rakietą w pięk- 
nych, białych pantoflach. Karczewski 
namawia  Ziembińskiego do srel- 
mestw. Sam o mało w tych szelmo- 
stwach nie ginie. 

Okrasą: domu Filipa i Żermeny 
jest panna Zelwerowiczówna, tym 
razem jako Ludwika, to jest kuchar: 
ka, pokojówka i dobry ;4duch całego 
gospodarstwa. 

Ktoś,; spoglądając na sztukę w 
Lutni, mógłby w swoim purytanizmie 
tę lub ową stronę moralnie zaatako- 
wać. Proszę mi jednak wierzyć, że 
nic złego nikomu się nie stanie, gdyż 
istotnie mamy tu tylko dwie tezy. 
Pierwszą, człowiek naśladuje człowie- 
ka czyli loi de I'imitation Tarde'a oraz 
drugą irracjonalność życia, 
w formie jak głosi polskie przysłowie: 
człowiek strzela — Pan Bóg kule 
nosi. 

Aktorzy są zgrani. To co uderza 
jednak to dekoracja, mise en scene. 
Wszystko jest czyste, pełne smaku. 
Z widowiska scena tak wygląda czy: 
ściutko, że możnaby się na niej ta- 
zać bezkarnie, bez przyjęcia na się 

  

Amhasador Polski w Białym Domu 
WASZYNGTON, 4 III. Pat, Ambasador Filipowicz wręczył dziś o godzinie 2.15 

po południu prezydentowi Hooverowi swe listy uwierzytelnizjące. Po ambasadora przy= 

był do gmachu ambasady polskiej urzędnik depertamentu stanu, który towarzyszył mu 

następnie w drodze do Białego Domu. Drugim samochodem jechali sekretarze amba- 

sady pp. Podoski i Mussalski, których, po wręczeniu listów, ambasador Filipowicz 
przedstawił Prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W dniu dzisiejszym przypadą rocz- 

nica objęcia przez prezydenta Hoovera władzy. Nasz ambasador był pierwszym dyplo- 
matą, składającym z tej okazji życzenia Prezydentowi Stanów] Zjednoczonych. 

  

Pochody głodowe w Berlinie 
Komuniści gotują się do walnej rozprawy z hitlerowcami 

BERLIN. 4.lll. Pat. Na skutek zarządzenia sekretarjatu mię- 
dzynarodówki związków zawodowych, międzynarodówki młodzie- 
Żz komunistycznej I blura zachodnio-europejskilego Kominternu 
naczelne kłerownictwo pertjli komunistycznej Niemiec wydało 
polecenie urządzenia w dniu 6 marca w Berlinie ł okolicy po- 
chodów głodowych. W tym samym dniu hittlerowcy zamierzają 
demonstrować na ulicach Berlina. Wobec krążącego niebezpie- 
czeństwa starć między komunistami a hitlerowcami wydano sze- 
reg zarządzeń ochronnych, między Innemi w dniu 6 marca za: 
rządzone zostało pogotowie alarmowe. 

Uitimafum 
NOWE DELHI, 4. Ill. PAT. Ultimatum Chandlego treści po- 

utnej zostało doręczone wicekrólowi. Spodziewaja się, że kampa- 
nja nieposłuszeństwa rozpocznie się w ciągu 15 dni. 

Rezydenci brytyjscy proszą rząd o nie odwoływanie wojska 
TJEN:TSIN, 4 Ill. Pat. Zebranie rezydentów brytyjskich zwróciłoł się 

do rządu angłelskiego z prośbą 0 odłożenie odwołania części garnizonu 
wobec wzrastającego prawdopodobieństwa wybuchu wojny domowej, która 
może być gwałtowniejsza, niż dotychczasowe. 

  

Szczepionka przeciwko tytusowi plamisiemu 
Donioste odkrycie prof. Weigla ze Lwowa 

KRAKÓW, 4. Ill. PAT. Na posiedzeniu wydziału matematyczno-przy- 
rodniczego Akademii Umiejętności prof. Klecki zreierował doniosłe odkrycie 
szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, dokonane przez prof. Weigla we 
Lwowie. 
SEK O UKE TROTWRTWZYE 

Próby dokonane na kilkuset osobach, dały wyniki pomyślne. 
  

Komilet Nadzorczy Towarzystwa Miedytowego m. Wilna 
niniejszem podaje do wiadomości pp. członków Towarzystwa, że w dniu 
6 kwietnia r. b. o godz. 5-ej wieczór, w lokalu Towarzystwa przy ulicy 
„Portowej 4-4 odbędą się zebrania wyborcze dla dokonania wyborów 

na pełnomocników Towarzystwa i ich zastępców. 
Listy osób mających prawo uczestniczenia w zebraniach wyborczych 

wywieszono w biurze Towarzystwa dla ich przejrzenia w godzinach urzę 
dowych przez wyborców, którzy mają prawofj do 20 go marca wnosić do 
Komitetu Nadzorczego sprzeciwy przeciwko nieprawidłowości 
kładności tych list. 

lub niedo- 

Członkowie Towarzystwa życzący uczestniczyć w wyborach proszę- 
ni są o zgłoszenie się do biura Towarzystwa w celu otrzymania specjal- 
nego biletu na prawo wstępu do sali zebrań. 

w 

liczbę przybyłych na nie osób. 
UWAG! Zebrania uważane będą za prawomocne bez względu na 

T S L aa ia a a L PRARZOOOOCOSŁA 

dami rzeczowemi, złożonemi do gminy jako 
depozyty do rozprawy sądowej. A więc nie 
tylko obaj byli „ideowymi* działaczami. 

W odpowiedzi na zlecenie p. starosty 
Szutowicz zamknął co się dało i wyjechał do 
urzędu wojewódzkiego ze skargą na starostę 
mając zapewne nadzieję, że znajdzie popar- 
cie. Przed wyjazdem jednak nie omieszkał 
odgrażać się pod adresem starosty, że go 
nauczy szanować „wolę ludu“. Odgražal 
się coprawda na pijano. 

Zdanie urzędu nastąpiło dopiero po po- 
wrocie z Nowogródka. Ża nieposłuszeństwo” 
powtórne p. starosta usunął wójta i zarządził 
wybory nowego. 

„Towarzysze komisarze" dwa razy wy 
bierali usuniętego wójta Szutowicza. Oba 
razy wybory nie zostały zatwierdzone. Za 
trzecim razem wybrano znanego hromadow 
ca, a więc znowuż nie lojalnego pracownika. 

I te wybory nie zostały zatwierdzone. 
W rezultacie p. starosta wyznaczył wójtęm 
wymienionego już p. Sądaja, pełniącego cza- 
sowo obowiązki wójta, jednego z lepszych 
gosp darzy, czynniejszych ludzi gminy. 

Tak się w świetle prawdy przedstawia 
sprawa usunięcia z gminy Szutowicza, Pa- 
siukiewicza i Kality. 

Nasuwa się pytanie, co można zarzucać 
p. staroście Przepałkowskiemu? Czy to, że 
usunął od gospodarki gminnej byłych komi 
sarzy bolszewickich i działaczy  hromady? 
Czy to może, że uznał, iż wyraźnie wrogye 
stanowisko wobec Państwa i społeczeństwa 
polskiego nie może uchodzić bezkarnie? Czy 
może źle zrobił iż nie pozwolił na szydzenie 
z rozporządzeń władzy i zdecydowanie zarea 
gował na nieposłuszeństwo? Czy może nie- 
właściwie postąpił mianując wójtem Polaka 
osadniką wojskowego, dając wyraz przekona 

Śmieci lub prochu. Lampy Ślicznie 
są ubrane w pomarańcz i ciemny fljo- 
let, aż dudniący. Do ogrodu prowa- 
dzi weranda i nikomu na myśl nie 
przyjdzie, że parę kroków dalej stoi 
ściana, brutalna i sztuczna. 

Zawsze w teatrach Zelwerowicza 
jest czyściutko. W tej sztuce dobry 
duch ma oczy i jeszcze bardziej wszy: 
stko odświeżył i rozjaśnił niż zwykle. 
Staranność gry, staranność režyserji, 
staranność plastyki i Światła wszelkie- 
go ujmuje. Niema budki suflerskiej i 
niema tych okropnych tumanów ku- 
rzu, które tak często (nawet w War- 
szawle) czynią ze sceny jakiś gości- 
niec pełen proszku w formie tuma- 
nów z kurzu. 

Jeżeli chodzi o grę, pani Janina 
Wernicz jest opieką pełną wszyst- 
kich muz. Pani Janina ma nawet jed- 
ną muzę w nadwyżce, tę która patro- 
nuje przepięknej sukni w II akcie. 
Takie fijolety mają pierwsze irysy na 
wiosnę. i 
To nie jest słuszne, że można za- 
chwycać się „obrazem, meblem, a nie 
wolno zachwycać się suknią, W każ- 
dym razje wiem, że jest malarska, 
mocno Degesowska. Wszyscy impre: 
sjoniści, którzy ongiś podbijali Paryż 
turkotaliby z zadowolenia oglądając 
kwiatową magję, trącającą o orchide- 
je, to jest właśnie tę suknię, na któ: 
rej określenie padło słowo najbar- 
dziej istotie z ust mojej sąsiadki: 
piękna. Pani Wernicz w swojej grze 
ma nuanse i finezje koblecego wita- 
lizmu. Przedewszystkiem jest na sce- 
nie sobą a to jest największy czar 
w teatrze, Oczywiście u kogoś, ktory 
ma bogactwa natury i mieni się ga- 
mami wciąż zmiennych kolorów. Wy: 
starczy oczy zamknąć i wsłuchać 
się w mowę Żermeny w Lutni, aby 
podziwiać zmienność głosu, raz uci- 
szonego, to znowu śŚpiewnie prowa- 
dzonego, czaser: dziwnie oschle, jak 
w jakiejś kadencji w formie bolesne: 
go finale rzuconego. 

    

niu, że społeczeństwo polskie nietylko nie 
może być szykanowane, łecz winno przyjść 
do głosu? 

Panu staroście Przepałkowskiemu należy 
się od społeczeństwa polskiego tylko gorące 
podziękowanie i szczere uznanie za to, że się 
nie uląkł „woli ludu", a stanął w obronie 
ładu, porządku i autorytetu. wladzy. 

Dziwić się należy tej niesłychanej lek 
komyślności i brakowi poczucia  odpowie- 
dzialności ż jaką bywają ogłaszane informa 
cje, niezgodne z rzeczywistością, z jakim spo 
kojem wyrządza się krzywdę  człowiłekowi, 
któremu należy się uznanie i szkodzi spra- 
wie, jak w danym wypadku walki z robotą 
wywrotową. 

Usprawiedliwienia tu być nie może. Bo 
ani za nieświadomość, ani za niemożność 
sprawdzenia nadesłanej korespondencji ukry 
wać się nie można. 

Dziś cała polska ludność liny Horody 
skiej stawia wyraźny zarzut Gazecie War 
szawskiej, że będąc organem stronnictwa na 

wego, wbrew interesom polskim, w wal 
ce starosty z wywrotową działalnością by 
łych komisarzy bolszewickich i hromadow 
ców stanęła po stronie wrogów Państwa. 

Podobno sprawa Szutowicza nie jest 
jeszcze zakończona. Podobno ostatni głos 
ma mieć jeszcze urząd wojewódzki. 

Społeczeństwo polskie z niezwykłem za- 
interesowaniem, lecz i spokojem czeka osta 
tecznej decyzji wierząc, że / sprawiedliwości 
stanie się zadość, że p. starosta znajdzie 
poparcie w urzędzie wojewódzkim, że ener- 
gia i zajęcie się sprawą nie pójdą na marne 
i że dzięki p. staroście  Przepałkowskiemu 
rządy komisarskie w gminie Horodyskiej nie 

wróca. Tomasz Szalewicz. 

Wyrwicz jest przemiły, Już to 
samo, że zmienił typ i aktorsko 
objawia się nam nieco inaczej, niż 
zwykle, daje ukontentowanie radosne. 
Doskonały ten aktor jest wzorem 
aktora w pracy i czystości grania Na 
scenie widziałem kilku razy Wyrwi- 
cza i przyznam się, że niee mam do 
nikogo tak wielkiego zaufania, jak do 
niego i jego Środków rzetelnych. To 
nie są efekty tanie. W dzisiejszej 
Polsce Wyrwicz wybija się na pierw- 
sze miejsce, doskonale umiejąc przy- 
gotować gest. Nie szafuje gestem, 
nie żongluje. Podaje go w odpowied: 
niej chwili i zawsze trafia. Dla ta- 
kiego aktora ma się pełną sympatję 
i dlatego nie trzeba sie dziwić, że 
Wilno Wyrwicza ceni i oklaskuje. 
Złembiński znowu dał nam efekty 
młodzieńcze, galopadę zawrotną na 
Hippocentaurze. Świetnie to robi. 
Przesada trzyma się stylu i jest w 
granicach. Reżyseruje dobrze i wydo- 
bywa już niejedno, co jest głębsze i 
istotne. Mam wrażenie, że rok ten w 
Wilnie posunął go o setki kilometrów. 
Bo to się przecież widzi, kiedy się 
tak chodzi do teatru raz po raz. W 
Wilnie można śledzić za rozrostem 
aktorów, ich pogłębieniem "duchowem 
i cieszyć się, że dzieci — Ме!ротепу 
rozwijają się zdrowo i składnie, jakby 
w najlepszem ogrodzie. 

iKarczewski występuje w „Gdy- 
bym chciała" krótko ale wyraziście. 
Rozwój scenicznych form zmierza u 
nięgo do właściwego, osobistego sty- 
lu. Nauczył się frazować gesty. U 
Wyrwicza gest jest przygotowany i 
podany, u Karczewskiego rodzi się w 
bogactwach i musuje, ale nie zatraca 
się i stara się być żywym, wciąż na 
wierzchu. Jest może w nim _ więcej 
ornamentyki i stylistyki. Bogactwa 
młodego aktora wschodzą raz wraz i 
obojętne to, że mają zawsze pierwszą 
filjację w cyrku. 

Gdy się tak widzi Ziembińskiego i 
Karczewskiego 

     

razem, to  kole- 

Ziemiaństwo krakowskie a marszałek Daszyński 
Warstwa ziemiańska, której część 

mamy zaszczyt reprezentować na Zie- 
mi krakowskiej, od granic czeskich po 
powiat Jarosławski i w południowej 
Kielecczyźnie, była w ubiegłym tygod- 
niu przedmiotem demagogicznych na” 
paści ze strony p. posła Stańczyka, ale 
co gorsze ze strony Marszałka Sejmu 
odrodzonej Rzeczypospolitej, pana Da- 
szyńskiego. Solidaryzujemy się w zupeł 
ności z wystąpieniami posłów z grupy 
BB i wyrażamy im publicznie — a w 
szczególności pp. posłom Morawskie- 
mu i Piaseckiemu — naszą -wdzięcz* 
ność za zgodne stanowisko wobec tych 
napaści. 

Warstwa ziemiańska, odłam inteli 
gencji rolniczej dotknięty dziś tak cięż 
ko przesileniem rolnem, którego — ро!- 
skie rozmiary w dużej mierze zawdzię- 
czamy niezdrowym stosunkom w Sej- 
mie, powodującym brak zaufania kapi- 
tału zagranicznego koniecznego nam 
dla złagodzenia tego kryzysu, ta warst- 
wa potrzebuje dziś więcej niż kiedykol 
wiek spokoju, a nie walki. Ziemianie 
potrzebują tego spokoju w interesie ca- 
łego Kraju, aby kryzys rolny nie odbił 
się jeszcze bardziej na całości naszego 
gospodarstwa narodowego, aby ten kry 
zys stopniowo zlikwidować wspólnemi 
siłami, w atmosferze zgody i wzajemne 
go zaufania, która jest podstawą zau- 
fania i kredytu u obcych. 

Mieliśmy nadzieję, że doświadczo- 
ny od 1897 r. zasiadujący w parlamen 
cie austrjackim poseł Daszyński osią- 
gnąwszy w swej karjerze politycznej 
wysoką godność Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej będzie się wzorował 
na Małachowskim, wielkim Marszałku 
Sejmu czteroletniego, który się dla do- 
bra Rzeczypospolitej umiał zdobyć na 
bezstronność wobec innych warstw i na 
uspokojenie wybujałych pretensyj swej 
własnej warstwy szlacheckiej, stając 
się jednym z głównych twórców Kon 

stytucji Trzeciego Maja. Robotnik pol- 
ski, szczególnie robotnik z naszego te- 
renu działalności jest już uświadomio 
ny i wie, że walka o jego prawa tylka 
wówczas jest skuteczną, jeżeli nie nisze 
czy dorobku dotychczasowego. Robot 
nik ten wie, że dobrobyt jego można 
tylko podnieść przez podniesienie do- 
brobytu wszystkich warstw w  Państ- 
wie, a nie przez niszczenie warsztatów 
pracy, gdyż takie niszczenie doprowa 
dza tylko do ogólnego zubożenia z 
wszelkiemi jego następstwami bezro- 
bocia i nędzy ogólnej. A czyż jad, j 
kim potraktowano z wysokiej trybu 
Marszałka Sejmu ziemiaństwo nie j 
objawem ukrytej chęci niszczenia t 
warstwy i jej warsztatów?! ` 

Ubolewamy, że nasza ziemia krak: 
wska, której przypadł wielki .zaszcz 
wydania Marszałka Sejmu w okresie 
tak ważnym, w okresie o znaczeniu hi 
storycznem conajmniej równem czasom 
Sejmu Czteroletniego, że ta Ziemia Kra 
kowska zawiodła w tym wypadku całą 
Polskę. Ubolewamy, że Ziemia nasza 
która w rozwoju historycznym  pierw- 
sza. skorzystała z demokratycznych 
praw wolnościowych, jakby na urągo 
wisko demokracji wydała Marszałka 
Sejmu niezdobywającego - się na bez- 
stronność, tylko stojącego nadal na cia 
snym stanowisku partji, jaka go wyło 
niła, na stanowisku walki klasowej. 

Uważając ten stan rzeczy za zgub- 
ny dla obecnego Sejmu możemy — гб- 
wnocześnie, pełni wiary w przyszłość 
Polski, znając lepiej od innych Pana 
Daszyńskiego i jemu podobnych poli-$ 
tyków, uspokić naszych _współobywa 
teli w Rzeczypospolitej, że widzimy w 
tych wystąpieniach objawy słabości, 
chwytania się ostatniej deski ratunku, 
jaką jest tania demagogja. 

Związek Ziemian w Krakowie 

Kraków, w marcu 1930 r. 

  

Tabela wygranych „Dolarówok” 
W dniu 1 b. m. o.godz, 10 i pół .zrana 

w małej sali konferencyjnej Ministerstwa 
Skatbu odbyło się ciągnienie  „Dołarówki*. 
W ciągnieniu wylosowano główną wygraną 
40.000 dolarów. 

Wygrane padły na następujące numery: 

40 tys. dol. 595202; й 
8 tys. dol. — 555320; 
3 tys. dol. — 451741, 668680, 826371; 
1000 dol. — 601167, 486097, 758914, 

639701, 316845; 
500 dol. — 141185, 639409, 316665, 

184031, 681360, 20159, 436481, 995230, 
445969, 934497, 

100 dol. — 375445, 134450, 698391, 
585730, 794078, 224965, 891219, 67124, 
131675, 41507, 868968, 418213, 274849, 
147453, 674754, 250747, 632059, 780274, 
116924, 63884, 16296, 774995, 750717, 
45989, 125587, 875152, 457556, 464928, 
586916, 557493, 856870, 563925, 566802, 
920988, 939047, 33059, 814411, 591028, 
987806, 487708, 403257, 599008, 819218, 
833104, 315600, 641823, 291077, 516209, 

369729, 772926, 580444, 640863, 544473 
654373, 935015, , 12090, 165985, 82897, 
146253, 98360, 939816, 92924, 673320, 
765375, 500754, 257583, 646117, 532987, 
169790, 516997, 5715, 885889, 922038, 
768525, 224699, 194088, 605319, 989458. 
380696, 836160. 

Do wynsjęcia в EISS LOKALĘ 
m (byt Bank) z 10-ciu pokoj6w w naj- m 
8 lepszem centrum miasta, tam rów- 
g nież GARAŻ do wynajęcia. Dow. @ 
m się: Niemiecka 35, u rządcy domu. 8 

BTNAERB ALSA 

41 ŽĄDAJCIE g 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, A, PARKA. 

| A 

  

4. III. 1930, 

żeństwo nierobione I niewymuszone, 
ma'się pełną ufność, żez przyszłością 
teatru w Polsce jest dobrze. Wyrabia 
się zespół bez grymasów i przesady, 
nie stojący na koturnach a rozwijają: 
cy się normalnie jak każda roślina 
powoli ;i ostrożnie. 

Pozostaje Kreczmar. Jeszcze po- 
wiedziałbym jest Surowy. Jeszcze 
siebie szuka. I tu są dyspozycje @40 
skonałe, . Kiedy już tak mówię o 
wszystkich po kolei należałoby parę 
słów powiedzieć o pani Tarnowicz. 
Skoro p. Tarnowicz tak ładnie Śpie- 
wa i tańczy w „łrakowiakach i góra: 
lach"„ma się do niej sentyment. Jednak 
w „Gdybym chciałs* ona jedyna gra, 
a nie żyje jak wszyscy. Powiem jej 
do ucha, to jedno słowo, bez które: 
go niema szczęścia na scenie, a któ: 
re jest tak potrzebne: prostota. 
Kiedy Śpiewa nasza Marcela jest 
wszystko dobrze, ale kiedy porusza 
się na scenie w _ piruetach . : płaczu 
sztucznego i kwiku, nie wszystko jest 
dobrze. Zdumiewającą jest p, Zelwe- 
rowiczówna, jedna ze sprężyn w 
sztuce. Te najmniejsze role ,są cza- 
sem jak kwiaty na ugorze, bardzo 
ciekawe dla otwartego oka. 

Jestem bardzo kontent, że sztukę 
widziałem w Lutni nie na premjerze, 
ale kiedy się rozegrała. Na premierze 
aktor musi walczyć z rzeczami, które 
często nie mają większego znaczenia 
a przecież zjadają Iwią część scenicz- 
nego czaru. 

Tu jednak ostatnia uwaga. Nie 
jest dobrze, że dyrektor Zelwerowicz 
tak bardzo lamentuje nad naszą kry- 
tyką. Doprawdy te lamenty (słysta: 
łem je w radjo, były też na Środzie 
literackiej) wiele psują, Przedewszyst: 
kiem pokazują, że kozhany dyrektor 
teatru na Pohulance i w Lutni jest 
mniej mężczyzną, niż przypuszczaliś- 
my. To odbije się oczywiście na tem, 
co piszemy. Poco bowiem komu 
truć życie? Mamy sentyment dla Zel- 
werowicza i nie chcemy, aby wyniósł | 

Przetara budowlany 
Zarząd T-wa Kredytowego m. Wilaa ogłasza przetarg na budowę 
domu na placu T-wa przy ul. Jagiellońskiej Nr. 14. Projekt bu- 
dowy i ślepy kosztorys są do przejrzenia ew. do otrzymania w 
lokalu T-wa przy ul. Portowej Nr. 4. w godz. 11—1 pp. 

Termin składania ofert upływa w dn. 15 marca r. b. Do 
oferty w zamkniętej kopercie ma być dołączona kaucja 'w wy- 
sokości Zł. 5000. Zarząd zastrzega sobie prawc wyboru oferenta 
niezależnie od wysokości oferty. 

Zarząd Tow. Kredyf. m. Wilna 
Prezes (—) Br. Iżycki-Herman 
Dyrektor (—)7A. Zasztowt і 

z Wilna niepotrzebne gorzkości. Nam 
się zdawało, że mówić prawdę, tak 
jak ją czujemy jest wielkim darem w 
stosunku do teatru. To jesttak łatwo. 
kadzić, prawić dusery. To nic nie 
kosztuje. Listy miłosne można pisać 
mając książkę, którą się kupuje i w 
której już jest wszystko—tylko prze- 
pisywać. Podobnie z teatrem. Niemal 
jest taka książka w powietrzu: wziąć 
i pisać słodycze, Krytyka nie jest na 
to, by napędzać publiczność do  te- 
atru.. Nie jest ona na to, aby dyrek- 
tor traktował ją jako administratora, 
któremu się zawdzięcza kasę. Kryty- 
ka jestna to, aby pomóc teatrowi 
I czytelnikowi. Stąd recenzja nie 

] może być wymierzoną co do cza- 
su, jak u kucharki zupa lub 
fia, którą ma być na taką, a taką 
godzinę i basta. Dyrektor Zelwere- 
wicz ma rację, że krytyki ostre idą 
często zaraz po premjerze a krytyki 
łagodne już w czasie późniejszym i 
na dalszym planie, Pochodzi to 
stądyże w krytykach ostrzejszych 

po! się teatrowi uwagi, aby to i 
owo zmienił, kiedy jest sztuka na po- 
czątku i niemal jeszcze na warszta- 
cie. Nie jest naszą winą, że okrop- 
nym grzechem teatrów jest to, że raz 
siastrygowane przedstawienie zadekla- 
rowuje pełne tabu. To jest okrop- 
na rzecz to tabu, ta nieomylność, 
ta niemożliwość poprawek i odkształ. 
ceń na dobre. To już nie jest nasza 

legumi- 

tylko wina. Nasza wina to chyba to, 
że zamało jesteśmy zrozumiali, nie 
zupełnie we wszystkiem  przejrzyści, 
Ale niechże dyrekcja w to wglądnie, 
że o teatrze może być tylko feljeton 
iże uwagi muszą często być jak 
ekstrakt rosołu. Szczytem dobrej wo- 
Ii będzie przygotować kipiącą wodę 
ze strony teatru, aby ekstrakt roz- 
puścić, | 

Mieczysław Limanowski. 
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Władze polskie nie pozastaną ohojętne 
niedoli uciekinierów z Rosji 

Masowe ucieczki chłopów białoruskich do Polski spowodowały, że stałą 

się obecnie aktualną kwestja co zrobić z temi zastępami mieszczęśliwców, któ- 
rzy uciekając przed niechybną Śmiercią porzucili cały swój dobytek i naraża- 

jąc się na niebezpieczefistwa przekraczania granicy uciekają do Polski przy- 

sięgając, że staną się jaknajbardziej lojalnymi obywatelami. , 

Wystraszeni chłopi, ofiary eksperymentów czerwonych satrapów nadzi- 
wić się nie mogą, że tuż za granicą w takich np. Stołpcach chleb sprzedaje się 
bez kartek i że można go nabyć w dowolnej ilości bez marażenia się naż posą- 
dzenie o spekulację i inne tego rodzaju „przestępstwa" które w rezultącie pro- 

Drui. 

lekarską która jest bardzo Śćisła bowiem 

w zastraszający sposób. 

O wysiedleniu ich z powrotem do 

wadzą w Mińsku prostą drogą w objęcia GPU. : 

Liczba uciekinierów z dnia na „dzień bardziej się Fpowiększa i największe 

ich skupienia są zanotowane w rejoaie Rakowa a na północ koło Leonpola $i 

Władze polskie doskonale zorjentowane co do przyczyn tego ruchu po- 

stanowiły nie czynić uciekinierom żadnych przeszkód w przebywaniu ua ) na- 

zem terytorjum regulując osiedlanie bezdomnych w myśl ustalonego planu. 
W chwili gdy ktoś przechodzi granicę odrazu jest skierowany na specjal- 

ie w tym celu utworzonć,puukty żywnościowe, gdzie otrzymuje odzież i opiekę 
zachodzi potrzeba zabezpieczenia się 

przed epidemją chorób zakaźnych, które rozpanoszyły „się na terenie Białorusi 

Po krótkim pobycie na punktach kontroli osoby posiadające rodziny w 

Polsce są kierowane do miejsc wskazanych, zaś bezdomni pozostają nadal pod 
opieką władz i są umiesżczani w schroniskach. A 

Rosji nie może być mowy, to też 

wszyscy uciekinierzy otrzymają prawo pobytu w Polsce na czas nieograniczony 

W ciągu ostatnich kilku dni liczba uciekających znacznie sięgzmniejszyła 

co spowodowane zostało ostremi zarządzeniami władz sowieckich. Od ubiegłe- 

go piątku na poszczególne odcinki graniczne, które są „bardziej dostępne prze- 

kraczaniu Ściągnięto liczne szwadrony kawalerji którz dcień i noc lustrują 
granicę strzelając bez pardonu do każdego widzianego w pasie granicznym. 

O zezwerzęceniu strażników sowieckich najlepiej Świadczą ich metody w 

stosunku do własnych obywateli. Przed kilku daniami w okolicy Drui 

przejść do Polski kilkunastu chłopów. sBolszewicy tak 

usiłowało 
lawirowali, że nie- 

szczęśliwcy nie orjentując się w terenie trafili na błota i zginęli, Ciała ich wy- 

ędobyli saperzy zaś władze sowieckie rozgłosiły © tem podając że to Polacy 
potopili swoich uciekających do Sowietów. 

Mimo tych wszystkich zarządzeń spodziewane są dalsze przechodzenia 
granicy z chwilą gdy znikną obecne roztopy wiosenne które szczególnie w po- 
bliżu wielkich rzek są ;bardzo niebezpieczne i uniemożliwiają wprost 

prawę. (©) * 

prze- 

Dowiadujemy się że na pogranicze polsko-sowieckie mają przybyć przed- 

stawiciele prasy angielskiej, francuskiej 
zetknięcia się z uciekinerami z „raju* „bolszewickiego. 

i amerykańskiej w celu osobistego 

(c) 
TT TTT TTT 

  

KRONIKA 
ŠRODA 

5 Dziś Wschód sł. g.6 m 15 
Popielec Zachód sł. g. 5 m, 22 

Jutro 
Wiktora   
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S B. w Wilnię 

z dnia 4 —IIl. 1930 r. 

Ciśnienie 
3 208 

Temperatura 
šeria ! о 
Temperatura najwyższa: -1-29C. 
Temperatura najniższa:—19C. 
Opad w milimetrach: 

Wiatr * 
ртчшічсу} Zachodai 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: pochmurno. 
  

KOŚCIELNA 
— (k) Czterdziestogodzinne  nabożeńst, 

wo. W dniach 6, 7 i 8 marca odprawione bę- 
dzie w Katedrze czterdziestogodzinne nabo 
żeństwo. Porządek nabożeństwa czterdziesto 
godzinnego jest następujący: godz. 6—uro 
Czysta Prymarja, godz, 8.30 — Msza Św. z 
Suplikacjami, godz. 9.30 — Wotywa, godz. 
16 Nieszpory z kazaniem, ks. kanonika Żebro 
wskiego o godz. 7 рр — zamknięcie Prze- 
najświętszego Sakramentu. ; A 

— (k) Rekolekcje. Rekolekcje parafjal. 
ne w kościele parafjalnym po Bernardyńskim 
xozpoczną się 10 marca o godz. 7 wiecz i 
trwać będą do 15 marca stale o godz. 7 
więcz. SLE 

W sobotę od 5 — 10 godz. spowiedź zaś 
w niedzielę wspólna Komunja św.  Rekole- 
kcje będzie prowadzić ks. misjonarz. r 

— Rekolekcje parafjalne. W kościele Św. 
Mikołaja rozpoczną się 9 marca i trwać bę 
dą.3 dni stale o godz, 6 rano i 6 wiecz. 

— Rekolekcje w kościele św. Kazimierza 
niewiast początek w 1 szą niedzielę postu 

9 marca o godzinie 6 wiecz. a w Il-gą nie- 
dzięlę postu 16 marca rekolekcje dla męż 
czyzn, początek o godz. 6 wiecz. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u p. wojewody. W dn. 

wczorajszym p. wojewoda Raczkiewicz przy- 
jał Kuratora okręgu szkolnego p. Pogorzel. 
skiego, z którym odbył dłuższą konferencję 
w sprawach szkolnych. Następnie przybył 
przedstawić się p. wojewodzie inż. Stanisław 
Szubert nowomianowany inspektor  pożarni- 
ctwa na województwo wileńskie. 

— p Z posiedzenia wydziału wojewódz 
kiego. dniu 3 marca rb. pod przewodnict 
wem p. wojewody Raczkiewicza odbyło się 
posiedzenie wydziału wojewódzkiego o któ 
rem pisaliśmy już pokrótqe poza sprawami 
poruszonemi przez nas w poprzednim Spra- 
wozdaniu, omówiono sprawę pobierania 
przez związki komunalne podatków od przed 
miotów zbytku, traktując tę sprawę z punktu 
widzenia celowości oraz dokonano  reparty- 
tji kosztów związanych z trzędowaniem wo 
jewódzkich organów kolegjainych w przysz 
łym 1930 — 31 okresie budżetowym, przy. 
czem roczne obciążenie z tego tytułu każdego 
powiatowego związku komunalnego i m. 
Wilna określono w wysokości dotychczaso- 
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м1, t.j. 1300, zł. i 
— (0) Z posiedzenia Okręgowej komisji 

Ziemskiej w Wilnie. Dnia 28 lutego pod prze 
wodnictwem prezesa OUZ p. st. Łączyńskie 
g0 odbyło się posiedzenie Okręgowej Komisji 
jemskiej w Wilnie. 

Na posiedzeniu tem załatwione zostały m. 
in. sprawy następujące: 

1) Zatwierdzono 16 projektów scalenia 
na gruntach należących do gospodarzy po- 
szczególnych wsi, położonych w pow. Wi- 
łeńsko - Trockim, Wilejskim, Święciańskim, 
Dziśnieńskim, Postawskim i Brasławskim; 

2) Zatwierdzono stan posiadania : przed 
scałeniem gospodarzy wsi Puzyry, gminy i 
pow. Brasławskiego. 

+ 3) Utrzymano w mocy orzeczenie powia 
towej komisji ziemskiej na mow. Mołodeczań 
ski w sprawie podziału wspólnoty gruntowej 

  

we wsi Chożów, gm. i pow.  Mołodeczań- 
skiego. r 1° ОЫ 

4) zatwierdzono projekty przymusowego 
zniesienia służebności p:astwiskowej, obcią- 
żającej: a) b. dobra ziemskie Powidaki, gm. 
Rzeszańskiej, pow. Wileńsko - Trockiego, 0- 
becnie majątek IPowidaki, własność Stefanji 
Burnosowej, i folwarek Krzywe, własność 
Zofji Branerowej, na rzecz wsi Skawduliszki 
zaścianką Kabaczek i wsi Masiany; b) do 

bra ziemskie Klewica, gm.  Dziewieniskiej, 
ow. Oszmiańskiego, własność Janiny Zofji 
niastowskiej = ilewskiej,j na rzecz wsi 

Kroniszki, Wołodźki i Paszki; c) dobra ziem- 
skie Konwaliszki, gm. Dziewieniskiej 
Oszmiańskiego, własność Janiny - Żof 
miastowskiej - Milewskiej, na rzecz wsi 
lidy. 

5 zostały odroczone z powodu różnych 
przyczyn formalnych sprawy ze skarg odwo 
ławczych na orzeczenie komisji uwłaszcze- 
niowej na pow. Dziśnieński: a) w przedmio- 
cie uwłaszczenia na rzecz | Matulewicza 
folw Pożenki i b) na rzecz Kosaczów folw. 
Zdanowo, gm. Mikołajewskiej, pow. Dziśnień 
skiego, własność spadkobierców Cezarego 
Miedunieckiego. | 

Sprawa ustalenia wynagrodzenia za przy 
jętą na rzecz państwa nieruchomość ziem- 
ską Bojarele vel Biały Dwór, pow. Święcjań 
skiego, b. własność Antoniny Sieczyńskiej, 
oraz sprawa wydania opinji, czy  żądana 
przez właściciela majątku Terezdwór, gm. 
Żośniańskiej, pow. postawskiego, Stanisława 
Oskierkę, cena po 750 zł. od hektara za dział- 
kę z tego majątku o obszarze 48,49 ha, prze 
znaczoną na upełnorolnienie karłowatych go- 
spodarstw wsi Stare Haby, gm. Ž kiej, 
jest wygórowaną, — z powodu różnych for- 
malnych przyczyn spadły z porządku dzien- 
nego. 2 

Następne posiedzenie Okręgowej Komisji 
odbędzie się w dn. 12 — 13 marca rb. 

— (0) Przesunięcie terminu płatności I 
raty podatku gruntowego Nowa ustawa z 
dnia 12 lutego ujednostajniła terminy płat- 
ności państwowego podatku gruntowego i 
składek za przymusowe ubezpieczenie budo- 
wli od ognia w powszechnym zakładzie u* 
bezpieczeń wzajemnych w ten sposób, że za 
równo podatki gruntowe, jak i rzeczone 
składki, płatne są w dwóch równych ratach 
półrocznych: I rata w ciągu miesiąca kwie- 
inia, druga zaś w czasie od 15 października 
do 15 listopada Ponieważ wediug dotych- 
czasowych przepisów I rata podatku grunto 
wego w roku bieżącym płatna była w czasie 
od ł5 lutego do 15 marca, Min Skarbu prze- 
sunęło ten termin na kwiecień rb. 

— (a) Konfiskata. Wczoraj z polecenia 
Starostwa Grodzkiego przyaresztowano . na- 
kład czasopisma SN, Krynica" za 
umieszczenie artykułu Jkolidującego z obowią 
zującemi przepisami prasowemi. 

Skonfiskowane egz emplarzk policja za 
kwestjonowała. 

MIEJSKA 

— (9) W sprawie kredytów budowla. 
nych. Dziś dnia 5 marca, wyjeżdża do War- 
szawy delegacja, wyłoniona na ostatniem po 
siedzeniu etu rozbudowy m. Wilna w 
osobach: wiceprezydenta miasta p. Czyża, 
inż. Wojciechowskiego, inż. Zasztowta i rad. 
Stążowskiego, Delegacja ta będzie interwen- 
jować w, Min. Pracy i Opieki Społecznej, 
Min. Pracy i Opieki Społecznej, Min. ro 
bót publicznych, Min. Skarbu i Banku Gospo 

darstwa Krajowego. Przedmiotem interwen- 
cji będzie sprawa wyjednania kredytów bu- 

ch na rok 1930. Delegacja przedłoży 
władzom centralnym szczegółowy memorja! 
w Sprawie potrzeb budowlanych m. Wilna. 
Ogólna suma niezbędnych kredytów budo 
wlanych wynosi około 10 miljonów w zł. 

— (0) Echa memorjału kupców wileń. 
skich Jak się dowiadujemy, w dniach najbliż- 
szych frzybyć mo do Wilna delegat Min. 

    

      

  

    

   
Skarbu celem zbadania sytuacji gospodarczej 
na Wileńszczyźnie w ązku ze złożonym g 
przez Kupców wileńskich memorjałem w į 
Sprawie ostrego kryzysu w handlu i przemy 
śle. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (a) Emigracja do Kanady. Państwa. 
wy Urząd Pośrednictwą Pracy rozpoczął już 
kwalifikowanie reflektujących na 
Kanady zą pośrednictwem kana 
warzystw kolejowych. Oprócz pie! 
kupno biletu okrętowego wyjeżdżają 
nik winien mieć 250 dolarów na kupno 
ki. 

ką RÓŻNE 
‚ — Rejestracja rzemieślników y spo. 
żywczeł. Zarząd Izby Rzemieślni ZP Wil 

inie przypomina, że od dnia 3 marca do dn. 
8 marca 1930 r. przeprowadza się w Idkalu 
Izby przy ul. Niemieckiej nr. codziennie 
od godziny 10 do 14 rejestrację rzemieślni- 
ków grupy spożywczej, do której należą na- 
stępujące zawody: 

Cukiernictwo, piekarstwo,* piernikarstwo, 
kuchmistrzostwo, rzežnictwo, wedliniars 
rzeźnictwo koni, wyrób wędlin z mięsa koń 
skiego. 

IRejestracja powyższa dotyczy tych rze- 
mieślników, którzy nie byli zarejestrowani 
przez Cechy. ; 

„Každy rejestrujący się obowiązany 

  

    

   

  

  

  
jest 

przynieść z sobą dokumenty stwierdzające 
jego tożsamość i zawód. 

Rzemieślnicy nie zarejestrowani ulegną 
karze porządkowej przewidzianej w art. 192 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o prawie przemysłowem. 

— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Eksporterzy osikowego drewna zapał, 
czanego zostali ostatnio zaniepokojeni wiado 
mościami o rzekonęem podwyższeniu cła wy 
wozowego na wspomniane drewno. 

W związku z powyższem Izba Przemy- 
słowo - Handlowa w Wilnie wyjaśnia, iż o- 
bowiązujące od 15 lutego rb. nowe rozporzą 
dzenie Ministrów Skarbu, Przemysłu i Han- 
dlu oraz Rolnictwa w sprawie ceł wywozo 
wych na drewno osikowe (Dz. U.R.P.! nr. 
7 poz. 55) wprowadza jedynie następujące 
inowacje: я 

1) zawieszenie na rok 1930 pobierania 
cła wywozowego od szczapowej papierówki 
osikowej, 
2) zwolnienie od cła wywozowego osiki w 
stanie tartym i ciosanym; 

3) skreślenie punktu dotyczącego wywo- 
zu bez cła przez fabryki spraterji, kłód i 
wyrzynków długości do 3 m. ( 

— Clio wywozowe na osikę  zapalczaną 
pozostało bez zmian w wysokości I zł. 50 
gr. od 10 kg. Pobieranie cła wywozowego 
od osiki zapałczanej w wysokości 3 zł. od 
100 kg. które miało miejsce w Zebrzydowi- 
cach było spowodowane mylną. i nterpreta- 
cją przez tamt. Urząd Celny wspomnianego 
rozporządzenia. Na skutek interwencji Izby 
Ministerstwo Skarbu udzieliło . wymienione 
mu wyżej Urzędowi odpowiednich wyjaś 
nień. (y) A 

+ lzba Przemysłowo - Handlowa w Wil- 
nie jest w posiadaniu informacyj, że ekspor- 
tem następujących artykułów z Polski do 
Niemiec interesują się firmy niemieckie: 

Produktów rolnych, paszy, siemienia Inia- 
nego, rzepakowego i gorczycy, łoju oraz ma 
terjałów drzewnych. ||| o 

— lImportem z Niemiec do Polski inte- 
resują się firmy niemieckie następujących 
branż: ; 

Flandlu maszynami (maszyny włókienni- 
cze, rolne maszyny i narzędzia pr ecyzyjne). 
branży chemicznej (laki i pokostowe farby 
emaljowe) oraz winno - kolonialnej (wina), 

— Firmy rumuńskie interesują się  ęk- 
sportem z Rumunji do Polski następujących 
artykułów: is 

„Košci, galganow oraz surowych skór ja- 
gniąt. pit 

©О szczegółach można dowiedzieć się w 
lokalu Izby (Trocka 3). (y) 

— (у) Jak się przedstawia kryzys gospo 
darczy w oświetleniu Izby Skarbowej. Z Izby 

Skarbowej otrzymujemy garść statysty- 
cznych danych ilustrujących faktyczny stan 
życia gospodarczego Wileńszczyzny. Cyfry 
podane niżej, dadzą nam możność zorjento- 
wać się jak w porównaniu do lat ubiegłych 
przedstawia się ilość wykupionych świadectw 
przemysłowych i handlowych i jakie kategor 
ie przedsiębiorstw ucierpiały najbardziej z 
racji ogólnego kryzysu gospodarczego. ь 

Na rok 1928 było wykupiono na przedsię- 
biorstwa handlowe 15.608 świadectw przemy 
słowych, w tem na Wilno 6.615 a na powia- 
ty 9.083, na rok zaś 1929 wykupiono šwia- 
dectw 15.357 (Wilno 6.189, powiaty 9.168) 
inaczej mówiąc ilość świadectw yprzemysło- 
wych wykupionych na rok 1929 zmniejszyła 

* się o 341, czyli 2,17 proc. Ubytek ten dotknął 
wyłącznie przedsiębiorstwa  kategoryj  niż- 
szych, a mianowicie III i IV handl. i wyraził 
się cyfrą 434 (3,06 proc.) Natomiast notuje 
się wzrost ilości wykupionych świadectw ka 
tegorji I i Il handiowej, a mianowicie o 84 
czyli o 6,3 proc. Mniej więcej to samo zja- 
wisko obserwujemy analizując cyfrowe dane 
o świadectwach upionych na rok 1930 w 
porównaniu z rok 1929: ogólną ilość świa 
dectw na przedsiębiorstwa handfowe zmniej 
szyłą się o 528, czyli o 4,47 proc. i ubytek 
również dotknął tylko przedsiębiorstwa kaz 
tegorji III i IV handlowej (543 świadectw). 

— (y) Echa strajku uczniów szkoły T.wa 

      

   

  

„Pomoc Pracy". Pisaliśmy już o tem, że w 
szkole żydowskiego Towarzyst „Pomoc 
Pracy““, instytucji edek „Fun- 
dusz barona Hirscha*, wybuchł strajk uczni. 

Mimo usilnych starań zebrania rodziciel- 
skiego doprowadzenia do powrotu strajkum 
jących uczni na wykłady, strajkujący stoją 
tward o na swem stanowisku. 

Przed kilku dniami odbyło się zebranie 
strajkujących (z udziałem około 200 osób), 
na którem uchwalono prowadzić strajk aż do 
zwycięstwa”. 

Komitet strajkowy zwrócił się do zw. Na- 
uczycielstwa żydowskłego prosząc o pośredni 
czenie między komitetem a T wem „Pomoc 
Pracy'. Dotychczas sprawy tej nie zdołano 
zsunąć z martwego punktu. 

„Abiturjenci szkoły na odbytem ostatnio ze 
braniu uchwalili strajk poprzeć, 

— (k) Z życia stowarzyszeń M.P. Ze- 
branie Plenarne Stowarzyszenia Młodych Po 
lek im. Elizy Orzeszkowej odbędzie się 9 mar 
ca 6 godz. 4 pp. w sali Ogniska parafji po 
Bernardyńskiej. Na zebraniu ks. prof. 
Leon Puciato wygłosi odczyt zaś o godz. 
T pp. 9. III. stowarzyszenie Młodych Polek: 
odegra sztukę sceniczną p.t. Tajemnica wcie 
lenia", w sali Sodalicji św. Piotrą Klawera 
przy Kościele św Jana. 

— Komitet organizacyjny Dancing - Bnid 
ge'u u Patronatu na rzecz Schroniska dla 
dzieci więzniów, który odbył się w dn. 15. II. 
br. najserdeczniej dziękuje wszystkim, któ 
rzy swą obecnością, pomocą w urządzaniu i 
podczas balu, uprzejmem użyczeniem forte- 
pianu, mebli, dekoracyj, koni od pana na- 
czelnika z więzienia Stefańskiego, przyczy 
nili się do powodzenia towarzyskiego i Jie 
nansowego zabawy a przedewszystkiem JWP 
inžynierostwu Iwaszkiewiczom za tak ofiar 

czenie swego mieszkania. 
ysty dochód wyniósł 1501 z. 25 gr. i 

pozwoli na jakiś czas zapewnić tym malef“ 
stwom odpowiednie warunki życia. - 

— Sprostowanie. W ogłoszeniu Wileń- 
skiego Prywatnego Banku Handlowego т 
dn. 4-III r. b. „Biłans* powinno być: „Pasy 
wa“ a nie „asywa“ co też niniejszem prostu 
jemy. 

TOWARZYSKA. 
— (y) Z kroniki towarzyskiej, W dniu 

wczorajszym proboszcz  parafji św. Rafała 
pobiogosławił związek małżeński pp. Cecy 
z Szeligo - Mierzejewskich z dyrektorem © 
działu wileńskiex 
Bohdanem Ma 
dej parze! 

    

   

  

      
   

    
   

  

  

iczem. Szczęść Boże mło 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Dziś w 
szym ciągu sensacyjna amerykańską sztit 
Broadway“ rająca ząsające 

    

                    
   

  

      ie. Dotychc @ przedstawien tej 
sztuki odbyły wypełnionej wid 

Rozpoczęły się przygotowania do 
wienia ostatniej nowości scen europejskich z 
doby powojennej „Karol i Anna* Franka. 

—- feah miejski Lutnia, Dziś pełna humo 
ru i zabawnych sytuacyj współczesna sało 
nowa komedja f a „Gdybym chciała”, 
W. rolach głównych ]. Werniczówna, K. 
Wyrwicz Wichrowski, Z. Ziembiński i ]. Kre 

В n codziennych Owacyj 

  

   

  

       

  

    
Zelwerowicza. 

— Pr zedstawienie dla młodzieży, W 
myśl porozumienia się'z władzami szkolnemi 
Dyrekcja Teatrów Miejskich zapowiada na 
sobotę najbliższą 8 bm. o godz. 3.30 pp. w 
teatrze Lutnia drugie przedstawienie z cyklu 

    

   
    

o. widowisk dla młodzieży szkolnej. Wystawio- 
ną zostanie nieśmiertelną komedja A. Fredry 
„Dożywocie* poprzedzona odnośną  prelek- 
cją. Ceny miejsc zniżone. Zakłady naukowe 
proszone są o wcześniejsze zaopatrywanie się 
w bilety, które już nabywać można codzien. 
nie 11 — 9 w. bez przerwy. 

    
Kurjera Warszawskiego” 

. kroczeń administracyj 

  

Morja z Łempickleh Gojciechowa Moraska 
opatrzona Św. Sakramentami, zasnęła w Panu w Gieranonach 

1 marca przeżywszy lat 81. 

Nabożeństwo żałobne oraz tymczasowe złożenie zwłok w 
miach Kościoła odbędzie się w Gieranonach 6 marca. 

O modlitwę za zmarłą proszą 

Dzieci, Braterstwo, Waukł i Prawnuk, 

podzie= 

  

  

S 

„iębokim smutku 

P. 

šzymon baton Brunnod 
Obywatel ziemski, filister „Arkonj * zmarł nagle w Powermeniu na Litwie 
w dniu 1-go lutego 1930 r. Pochowany w grobie rodzinnym na 

cmentarzu w Truskowie. 
O czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych pogrążeni 

brat, siostra, bratowa i bratanice. 

  

  

W pierwszą bolesną rocznicę zgonu 

\ se. 

D-ra Tomasza Bronowskiego 
nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy odbędzie się w kościele 

Św. Jakóba we czwartek dnia 6 marca 1930 r. o godzinie 9 m. 30 rano, 

na które zapraszają rodzinę, kolegów, przyjaciół i znajomych 

ЦЕНОНО MO RODOWI SZ СЕМАН Чр ОРБ ROS EO SOSREEZTĘ ANR ADO OKEY SPRROSSWOTOOZ w 

ŻONA i DZIECI. 

Sądna noc dla przestępców 
118 rzezimieszków znalazło się podykluczem podczas 

wczorajszej obławy, 
Rok rocznie dzień św. Kazimierza jest m. in. 

dziei, którzy z racji tradycyjnego kiermaszu na 
dniem wzmożonych występów zło- 
rynku Łukiskim całemi falangami 

ciągną w stronę rynku, by przy nadarzających się okazjach okradać zwiedza: 

Kiarnakesi Gdy zmrok zapadnie uwaga złodziei zwykle skupia sią na a, któż 
re niedostatecznie oświetlone (wina Magistratu, 
miejsca) bardzo często padają ofiarą złoczyńców. 
wszelkie tymczasowe środki zabezpieczające są 
a szczególnie kieszonkowcy tak umieją się maskować, 

pob'erająćego wysokie stawki za 
Kilkuletnia praktyka wykazała, że 
niedostateczne bowiem złodzieje, 

że mimo  dziesięciokrotnie zwiększonej służby policyjnej, zawsze znajdą kogo okraść, a co najważniejsze wyjść 
z opresji cało. 

W roku bieżącym, policja wileńska postanowiła wystąpić bardziej radykalnie 
i szykujących się do „pracy” rzezimieszków unieszkodliwić 
wien czas w więzieniu. 

Dla przeprowadzenia tego wybrano ubiegłą noc, 
całym terenie miasta generalną obławę rewidując 
rzane „piwiarnie“ i t. d. 

przez Osadzenie ich ną pe= 

podczas której dokonano na 
spelunki, miejsca schądzek, podej- 

Że większość złodziei szykowała się do „odwiedzenia* kiermaszu dowodzą zna- 
Jezione w ich mieszkaniach różne akcesorja używane do wycinania kieszeni, rozcina- 
nia rzemyków w torebkach, łańcuszków zegarkowych it p. 

Ogółem zatrzymano sto kilkadziesiąt osób obojga płci (kobiety-złodziejki są 
najniebezpieczniejsze), z których część zwolniono zaś pozostałych 118 osadzono pod 
kluczem do czasu zwinięcia kiermaszu na Łukiszkach. 

Należy jeszcze dodać, że podczas obławy ujęto na ulicach miasta skradających 
się włamywacy, którzy szli na „robotę” do mieszkań, 
soło się bawili na balach nie AO zapewne, 

© 
| 

na tąk duże niebezpieczeństwo. 

  

— Rewja na przedstawieniu popołudnio- 
wem. Wobec wielkiego powodzenia rewja 

wileńska „Idź na bal“ grana będzie w teatrze. 
Lutnia raz jeszcze w niedzielę nadchodzącą 
na przedstawieniu popołudniowem o godz. 3 
amin. 30 cenach zniżonych. _ 

—, iacy i Górale* jako popołud- 
niówka. Barwna opera narodowa „Krakowia- 
cy i Górale" ukaże się w malowniczej szacie 
dekoracyjnej w teatrze na Pohulance w nie- 
dzielę nadchodzącą o godz. 3.30 po cenach 
znižonych, й 

—Popis taneczny A. Rejzer Kapłan. Ze 
B spół taneczny 50 uczennic A. Rejzer Kapłan 

wystąpi w teatrze Luthia w niedzielę nadcho 
dzącą o godz. 12 w poł. na interesującym po 
pisie tanecznym. Program zawiera balet fan 
tastyczny „Królowa Śnieżka” oraz szereg 
produkcyj tanecznych do mtzyki najwybit- 
niejszych kompozytorów. Ceny miejsc od 50 
gr. 

— wie.czór Artystyczny. W niedzielę 9 
marca o godz. 19 punktualnie w sali gimna- 
zjum Mickiewicza Dominikańska urządza się 
na cel. najbiedniejszych Tow. Pań Miłosier- 
dzia św. Wincentego a Paulo oddziału XX 
parafji św, Ducha. н 

W programie: I część jednoaktówka „Cio 
Cia Femcia“ Madejskiego wykonana przez ze 
spół młodzieży akademickiej, Il część: dział 
koncertowy. 

Bilety w cenie od 3 zł. do 50 gr. są do 
nabycia w księgarni św. Wojciecha i w cu 
kierni Sztralla róg Mickiewicza i Tatarskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Królowa bez korony. 
Heljos — Girisy Paryża. 
Światowid — Egzotyczna kochanka. 
Wanda — Arcyzłodziej z Damaszku. - 
Lux — Adjutant (zamach na cara). 
Piccadilly — |Josziwaraą (Jacht rozkoszy) 

' Kino Miejskie — Pierwsza miłość Ko. 
ściuszki, 

Ognisko — Tajny kurjer. 

WYPADKI ! KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki w cyfrach. W czasie 

od 3 b. m. do godz. 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem różnych wypadków 95. W 
tej liczbie było kradzieży 7, zakłóc pokoju 
publicznego i nadu ia alkoholu 37, prze- 

ych 39. Resztę wypad 
samej 

          

  

ków podajemy w skróceniu w tej 
rubryce, 

— (c) Zamach samobójczy młodej dziew 
czyny, Wczoraj wieczorem na ulicy św. Ja- 
kóbskiej znaleziono zatrutą esencją octową 
młodą dziewczynę, którą wobec groźnego 
stanu zdrowia natychmiast przewieziono do 
szpitala św. Jakóba, gdzie lekarz zastosował 
niezbędne środki ratownicde. Desperatką o 
kazałą się 22 letnia Helena Mosojcówna za 
mieszkała przy ulicy Zakretowej 10, która mi 
mo nalegań niechce wyjawić powodów dla 
których usiłowała odebrać sobie życie. 

— (c) Nagły zgon. Nocy ubiegłej umar- 
ła nagle na udar serca 5 letnia Szula Knigow 
(Popławska 21) Zgon nastąpił tak niespo 
dziewanie ze wszelka pomoc okazała się spó 
znioną. 4 

—(c) Zatrzymanie glob troterów. Policja 
zatrzymała w Wilnie dwóch obywateli at. 
strjackich, które rzekomo odbywają podróż 
po Europie i w drodze do krajów bałtyckich 
trafili nad. granicę łotewską. Władze łotew 
skie nie udzieliły zezwolenia na przekroczenie 
granicy wobec czego globtroterzy wrócili do 
Wilna nie wiedząc co począć wobec braku 
wizy powrotnej. Zostaną one odesłani eta 
pem. i 

  

właściciele których tej nocy we- 
że mieszkania ich są narażone 

(c) Okradzenie Kliniki U. S. B. na 
Antokolu. Nieznani złodzieje zdołali dostać 
się do lokalu kliniki USB. na Antokolu 
skąd wynieśli 25 litrów spirytusu wódcza- 
nego wartości 300 złotych. 

„— (c) „Subiokator*. Antonie.nu Zabia- 
łowiczowi (Słowackiego 19) sublokator je- 
go Alfons Żuk skradł podczas nieobecno: 
ści domowników 200 złotych gotówką i 
zbiegł w niewiadomym kierunku. 

— (c) Przykra przygoda. P. Kajetan 
Punzel mieszkaniec gminy trabskiej bawiąc 
w Wilmie w sprawach osobistych trafił na 
noc do „wesołego* lokalu przy ulicy Tur- 
gielskiej 28 utrzymywanego przez niejakie- 
go Kowalewskiego. 
Późno w noc Punzel syt wrażeń twar- 

do zasnął i nie słyszał, że skradziono mu 
z kieszeni 275 złotych. Rano, okradziony 
wszczął alarm i powiadomił o tem policję. 
Sprawczynią kradzieży okazała się „wycho- 
wanka* Kowalewskiego —Dziewińczykówna. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Wielkiej 
21 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 2 tygodni, którego skierowa- 
no do przytułku „Dzieciątka Jezus”. 

— (c) Zatrzymanie poszukiwanej. Po 
licja ujęła Chaję Grynblatt poszukiwa- 
ną za cały szereg kradzieży przez władze 
sądowe w Poznaniu. 

— (c) Kto był sprawcą włamania do 
hurtowni inwalidów. Wydział śledczy pro- 
wadząc dochodzenie w sprawie okradzenia 
hurtowni tytoniowej związku inwalidów 
przy ulicy Żeligowskiego ustalił, że włama- 
nia dokonała banda z dozorcą tego domu 
Sienkiewiczem na czele, Sienkiewicz nie 
chce ujawnić wspólników. Warto przypom- 

nieć, że przed 2 laty zosiał okradziony 
mieszkający w tym domu red. Lesiewski 
ówczesny przedstawiciel gazety „Rzeczpo- 
spolita* co najprawdopcdobniej było rów- 
nież robotą stróża-włamywacza, który już 
wówczas bardzo podejrzanie zachowywał 
się, co mimo zwrócenia na to uwagi policji 
zostało zbagatelizowane i kradzież po dziś 
dzień nie została ujawniona. 

— (c) Okradzenie artystki teatru 
„Lutnia“. Pani Marji Makarczyk=Wasilew- 
skiej artystce teatru „Lutnia* skradziono 
kołnierz futrzany (lis) wartości 750 złotych. 

Kradzieży dokonano w czasie od 23 
lutego do 1 b. m. przez nieznanych spraw- 
ców w garderobie teatru gdzie kołnierz był + 
pozostawiony. 

— (c) Zatrzymanie złodziei. Na 
rynku Łukiskim ujęto Stefanję Kochanow- 
ską (Kalwaryjska 49) która usiłowała do- 
konać kradzieży kieszonkowej na' szkodę 
Antoniego Subotowicza mieszkańca kolonii 
Rostymiany gminy mejszagolskiej. 

Również został aresztowany Telesfor 
Paszuł zamieszkały przy ulicy Bukowej 18 
—sprawca okradzenia szeregowca Stanisla- 
wa Zieleńskiego. 

— (c) Tragiczny wypadek na drodze 
W poniedziałek, w dzień na drodze koło 

wsi Górale gminy trockiej podczas przewo- 
żenia siana miał miejsce tragiczny wypadek. 
Jeden z furmanów I7 letni Józef Urbano- 
wicz nie zauważył że fura wpadła na 
mień wskutek czego, wywróciła się. Urba- 
nowicz trafił pod furę tak nieszczęśliwie że 
doznał ciężkich obrażeń głowy i wskutek 
tego po chwili zmarł. 

   

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

GD BĘDZIE Z ASFALTEM? 
Historja asfaltów wileńskich jest taka: 
Naprzód, kilka lat obietnic, że będą, po- 

tem latem r. ub. kilka przetargów na robo 
ty, uwieńczonych wyborem jednego z ubie 
gających się o nie, przesiębiorstw ; następ- 
nie wyłożenie asfaltem próbnego odcinka na 
ul. Mickiewicza i jeszcze następnie — uzna 
nie przez zaproszonego rzeczoznawcę, że ten 
próbny odcinek nie odpowiada . całkowicie 
wymogom technicznym, stawianym jezdniom: 
asfaltowym. 

(Po tem wszystkiem — milczenie Magistra 
tu, brak jakichkolwiek wyjaśnień na temat 
asfaltów, brak nawet o nich (nie o asialtach, 
ale o wyjaśnieniach) *uchów. 

Niewiadomo, co będzie, czy i kiedy ewen 
tualnie tegoroczny (już - kiedyś określony) 
ściśle plan inwestycyj asfaltowych zrealizo- 
wany zostanie. 

— Co będzie z asfaltami wileńskiemi? — 
pytam, a myślę, że prócz mnie, wielu znaj 
duje się w mieście naszem ludzi, których od- 
powiedź na to pytanie interesuje. 

s. & 
Dziś chcę wywiązać się z zobowiązania 

danego w swoim czasie mym czytelnikom. 
— Co to znaczy: „w swoim czasiė“? Za 

raz wyjaśnię. 
W przedostatnim stadjum sprawy а5а 

towej, t.j. wtedy gdy, odcinek próbny „zo 
stał  zdyskwalifikowany, napisałem „prze 
chadzkę*w: której powiedziałem, że 1-0 nie 
mogę wyjaśnić na czem polegają braki no- 
wej jeżdni prźed Sądami i 2-0 postaram się 
dotrzeć do osoby, która fachową opinię o 
naszym asfalcie wydała, mianowicie, do p. 
inż. Zygm. Mańkowskiego, specjalisty od 
tych spraw w Magistracie Warszawy. 

iP. inż, Mańkowski był-tak łaskaw, że 
na prośbę o trochę wyjaśnień wyrażoną mu 
za moją w stolicy bytnością, telefonicznie, 
przystał i w ten sposób umożliwił: mnie— 
wypełnienie obietnicy wobec sz. sz, państwa, 
zaś wilnianom, którzy niniejsze czytać będą, 
— dowiedzenie się czegoś w sprawie nie- 
wątpliwie: nas wszystkch obchodzącej. 

—Panie inżynierze,—rzuciłem na wstępie 
wchodząc do gabinetu mego rozmówcy, 
proszę o garść uwag na temat asfaltowych 
prób naszego Magistratu? Co się szanowne- 
mu panu w nich nie j odobało? 

, — Muszę zaznaczyć, — usłyszałem odpo 
wiedź, że ogólnie biorąc roboty wykonane 
zostały. dobrze. Zastrzeżenia moje dotyczyły 
jedynie składu twardo - lanego asfaltu. 
„— Praktyka uczy nas, że powszechnie 

używany jest asfalt meksykański, t.zw. mer- 
falt, jako bezsprzecznie najlepszy. Przedsię 

biorca, który podjął się robót w Wilnie, użył 
asfaltu krajowego, — galicyjskiego. Z asfal. 
tem tym robione są obecnie próby. Niema 
jeszcze ich wyniku. Nie.zdał on dotąd egza 
minu jako materjał odpowiedni w zastosowa- 
niu do dróg. 

— Nie mając osobiście pewności, co do 
wartości asfaltu galicyjskiego, którego uży- 
wanie skądinąd zalecane jest bardzo przez 
władze, nie mogłem nie wyrazić, co do nie. 
go, zastrzeżeń. 
— Рога%ет znalazłem pewne niedoklad 

ności w t.zw. profilu podłużnym, który dość 
niedokładnie „został wykonany. Brak ten po- 
woduje doraźnie tworzenie Się w okresie de- 

ne. 
— A czy położenie asfaltu bezpośrednio 

na dawnej jeźdni z kamienia polnego, jest 
z punktau widzenia techniki, właściwe. / 

— Widzi pan, istanieje dwa podłoża dia 
asfaltów, jedno betonowe, drugie z kamienia 
polnego, Trwalszem jest naturalnie pierwsze; 
niemniej w miastach o niezbyt ożywionym 
ruchu ulicznym, a do takich zaliczam Wilno, podłoże drugiego rodzaju, jest absolutnie 
wystarczające 

AR Warszawie stoswaliśmy także w niektórych punktach podkład z kamienia pol 
nego, jednak wobpc tego, iż połączone to było z koniecznością obniżania ježdni, po“ skalkulowaniu kosztów przeszliśmy na beton, 
W Wilnie nie zachodzi potrzeby obniżenia je” ždni dla zakładania asfaltów, stąd , zmniej- szenie kosztów w wysokości mniej więcej 

i bez obniżania 
słusznem i uza 

— Czy m. 
zupełnie dodatnim wyniku ekspertyzy in- 
żyniera? "a 

— Muszę dobitnie zaznaczyć, że umowa 

jakości jeźdni, k wydaje się 
dnionem.   

zawarta przez Magistrat wileński z Pol. To. —- warzystwem Asfaltowem tak wspaniale za 
bezpiecza interesy samorządu waszego, wo- 
Hec wszelkich ewentualności, że o stratach 
mowy być nie może. * 

Tyle mój łaskawy informator. Ap Z wyjaś- 
nień, które uzyskałem, A wynika iż niepowodze 
nie z pierwszemi asfaltami jest jedynie po | zornel . 

Narobiło się wkoło całej tej sprawy sporo 
bigosu. Magistrat „zaciął się” i milczy A 

Może to oznaczać zniechęcenie do dal 
Szych prób, może niewiarę we własne siły. ‚ A Wil mo tymczasem czeka. Cierpliwe 
jest więc czeka. i 

„Dobrzeby było, by czynniki miejskie ja: koś ten obecny okres zastoju w sprawie a- sfaltów wyjaśnity. Mik. 

PORTORYKO ROSZ ОНО SRS 
Z WOD Szpiedzy w potrzasku. KOP łącz. 

nie z policją zlikwidował szajkę szpiegów 
grasującą od pewnego czasu na pograniczu. 

   

polsko - sowieckiem w rejonie  Stołpców, 
Iwieńca i wyżej aż na teren odcinka ilejki. 
Szpiedzy trudziłi się tak zwanym pły! 
wywiadem i zbierali informacje 0 znaczeniu 
lokalnem. Ogółem znalazło się pod kluczeńii 
14 osób. : 

—(c) Napad na pograniczu. W 
pogranicznym w rejonie Klecka koło wsi Ka- 
płanowicze trzech uzbrojonych w krótkie ka. 
rabiny bandytów napadło na 
handlarzy z Klecka Liwszyca i Lwa. Pod 
czas. napadu drugi z napadniętych zachowy | wał zupełnie jak „lew*.za co otrzymał ciężki 
cios karabinem w głowę. Bandyci zrewido | 
wali. swe ofiary nic nie znałeźli, bowiem 
przewidujący handlarze ukryli pieniądze w 
S Ža sprawcami policją wszczęła poš- 

18. 

—Sprostowanie wiadomošci | „Expressu“ o katastrofie na jeziorze Świr. Ze źródeł u rzędówych komunikują nam, że wiadomość | podaną przez niedzielny „Express Wileński* o katastrofie na jeziorze Swir w _ powiecie święciańskim gdzie miało zginąc kilkanaście osób z orszaku weselnego nie odpowiada zu pełnie prawdzie. 
W ciągu: całego ubiegłego tygodnia jak : m również i przedtem na jeziorze miały miejsce 

tylko dwa sporadyczne wypadki utonięć. W. 
ubiegłą środę utonął pijany chłop, zaś w 
czwartek trafiła do przyrębli jeziora przecho 
dząca przez jezioro dla skrócenia sobie dro- 
gi. Trzeba dodać, że wieść o tej „strasznej” katastrofie dotarją już do Wiednia i to w. tej formie że zginęło nie 25 lecz 60 osób. | 
Spodziewać się należy, że gdy trafi do Ame- 
ryki liczba ofiar dosiągnie 600. 

— (c) Złodziej w Dyrekcji Poczt. Na 
gorącym uczynku kradzieży, kieszonkowej w lokalu Dyrekcji Poczt został ujęty Wincenty 
Szostak (Dunajek 18). : 

‚ — —- (с) Вогргама nożowa. Na 
limskiej doszło do krwawiego zajścia pomię 
dzy Witoldem Kosteckim ( owoświecka 6) a Józefem Tacjanowym (Jerozolimska 31). 
w_ trakcie której Tacjanow otrzymał ciężką 
ranę w pierśj. r 

Sprawca poranienia zbiegł. Tacjanowa 
ulokowano w szpitalu żydowskim. 

—. (c) Autobus wpadł na dorożkę. Na 

  

ul. jerozo — 

ulicy Kalwaryjskiej przejeżdżający tamtędy | a autobus Nr. 31867 kierowany prze: ‹ 

szczów kałuż, co oczywiście jest niepożąda- 

ilno traci materjalnie na nie 

  

pasie 3 

jadących drogą | 
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20 zł. za metr. kwadr. podkładu betonowego | 
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chał na zdążającą w przeciwnym kierunku 
dorożkę konną, w której uległo zniszczeniu 
koło wartości 70 zł. 

—. (c) Okradzenie jatek. Dziesięć stra 
ganów z mięsem mieszczących się przy ul. 
Jatkowej okradziono ubiegłej nocy. 

Złodzieje zabrali zapasy mięsa i pozo- 
stawione skóry zwierzęce. Wartość zabra 
nych towarów wynosi kilkaset zł. 

— (c) Skutki nieopatrznego strzału. W 
ubiegłą niedziełę Antoni Piątowski (Kocia 
10) manipulując flowerem spowodował wy- 
strzał i zranił się dotkliwie w rękę. Ponad to 
zostali okaleczeni znajdujący się w tym cza 
sie w pokoju Wiktor Wejłun (Bobrujska 20) 
i brat sprawcy strzału 3 letni Leon. Piotrow 
skiego odwieziono do szpitala św. Jakóba, 
zaś pozostałych poszwankowanych po nało 
żeniu opatrunków pozostawiono w domu. 

— (c) Pożar cegielni. W nocy z soboty 
na niedzielę z niewyjaśnionych przyczyn we 
wsi Kurginie, gminy Raduńskiej powstał po- 
żar, który zniszczył suszarnię cegły. Właści 
cieł cegielni ocenia straty na tysiąc zł. 

— (c) Wypadek podczas pracy. Robot 
nik fabryki makaronów przy ul. Nowogródz 
kiej Szymon Krakowski Rydza Śmigłego 34, 
podczas pracy zbliżył się za blisko ręką do 
rozpędzonego walca co spowodowało zgru- 
chotanie palców. Krakowskiego ulokowano 
w szpitalu żydowskim. 

— (c) Przejechanie. Na ul.  Zawalnej 
trafił pod przejeżdżającą dorożkę 70-letni 
Samuel Gierszowski zamieszkały przy - ul. 
Wielką Pohulanka 8—3. Poszwankowanego 
który odniósł rany głowy i nóg musiano 
skierować do szpitala dla dalszej kuracji. 

OFIARY. 
Na remont sal Domu Dzieciątka Jezus 

od Dosi L. zł. 10. 
Zamiast wieńca na grób Ś. p. Alinki 

Twierdochlebowówny od Marysi i  Dziani 
tut na przytułek Im. Dzieciątka Je- 

zus zł. 10. 
Na Komitet „Chleb Dzieciom* w dziesią 

tą rocznicę śmierci dla uczczenia najdroższej 
A Aloizego Brzozowskiego Żona i dzie 

ci Е 

RADJO 
Środa, dnia 5 marca 1930 r 

(Pierwszy tydzień programów bez nowo- 
czesnej muzyki tanecznej). 

11,55 - 12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05 - 13,10: Muzyka z płyt gramofonowych 

13,10 — 13,20: Komunikat meteorologiczny 
z Warszawy. 16,10 — 16,15: _ Program 
dzienny. 16,15--17,00: Konce t 17,00—17,15: 
Chwilka strzelecka. 17,15—17,40: Opowia- 
danie historyczne dla dzieci wygł. Ciocia 
Hala. 17,45—1845: Koncert z Warszawy. 
18,45 19,05: Kwadrans Akademicki. 19,05 - 
19,35: Aleksander Zelwerowicz ma głcs. 
19,35 — 19,50: 31-sza lekcja języka wło- 
skiego. Prow. dr. j Rostkowska. 1950— 
20,05. Program na czwartek, sygnał czasu 
i rozmaitości. 20,05 2030: Przegląd filmo- 
wy: 20.30—23,00. Tr nsmisja z Warszawy 
Koncert, feljeton i komunikaty. 23,00— 
24,00: Muryka popularna z kina „kiollyvo- 
od* w Wilnie. 
— 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
z dnia 4. III.. 30. 

Waluty i dewizy: 
(Dolary 8,875 — 8,895 — 8, 855. Kopen- 

haga 238,65 — 239,25 — 238,05. Londyn 
43,34 3/4 — 43,455 — 43,24. Nowy York 
8,904 — 8,924 — 8,884. Paryż 34,90 — 
34,99 — 3481, Praga 26,41 — 2647 — 
26,35. Szwajcarja 172,175 — 172,604 
171,743. Stokholm 239,45 — 240,45 —240,05 
— 238,85. Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. 
Berlin w obr. pryw. 212, 78. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 127,25 — 126,75 

Premjowa dolarowa 75,25 — 73,75 — 14. 
5% kolejowa 49. 10% kolejowa 102,50. 8% 
L.Z. B.G.K. i B.R. obl. B.G.K. 94; te same 
7% — 83,25. 8% L.Z.T.K. Przem. Pol. 80,50 
4% ziemskie 43. 43 proc. ziemskie 51,75 — 
52,50. 7% ziemskie dolarowe 75. 8% warsza- 
wskie 74,50 — 74,37 — 74,50, 10% Lublina 
77. 8 proc. Łodzi 65,23. 10 proc. Radomia 76. 
10 proc. Siedlec 75. 

Akcje: 
Bank Polski 164,50 — 165. Spółek Zarob 

kowych 78,50. Siła i Swiatło 90. Lilpop 24. 
Starachowice 20,50. 
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TEKST OBWIESZCZENIA NR. Z. 1190—28 

Sąd okręgowy w Wilnie, Wydział Cywil- 
ny, ogłasza, iż na żądanie Obuchowicza Ksa 
werego decyzją z dnia 20 września 1928 ro- 
ku postanowił: wzbronić dokonywania wszel 
kich wypłat oraz tranzakcyj 8 proc. listów 
zastawnych Wileńskiego Banku Ziemskiego 
wartości nominalnej po 250 dolarów każdy 
serji l-ej oznaczonych Nr. Nr. 00250, 00251, 

00252, 00253, (00254, 00255, 00256, 00257, 
00258, 00259. 

Wzywa się prze to wszystkich roszczą- 
cych prawo do wyżej wymienionych tytułów 
aby w ciągu lat 2 licząc od daty pierwszego 
ogłoszenia w Monitorze Polskim złożyli je w 
sądzie okręgowym w Wilnie lub zgłosili 
sprzeciwy. Spr. Nr. Z. 1190—28. 

St. sekre< tarz (podpis) 

o w o 

  

kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Poiężny dramat serc, 
S. Lewicki, M. Wrońska, 
Naczelnika Narodu! Tragedja wielkiego serca! Nad program: „PRZECHADZKA NA DNIE MORZA* 
w l akcie, Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Cena biletów Paiter 80 gr. 

Od dnia 3 do 7 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

K. Rsjska, M. Will, I. 

Balkon 40 gr. Następny program: „RAZ W ŻYGIU*. 

PIERWSZA MIŁOŚĆ KOŚCIUSZKI 
osnuty na tle historycznem. Aktów 10..W rolach głównych: 

Lubowiecki i 
Z. Prawdzic, 

A. Harewicz. Epopea miłosna 

  

Kino-Teatr 

„HKELIOS“ 
Wileriska 38. 

  

DZiš! 

Pojedynek 
4, 6, 8 i 10.15. 

Najnowszy przebój, Sensacja Paryża! 

GIRLSY PARYZ 
Nadzwyczajna przygoda: miłosna artystki francuskiej. W rolach głównych cudownie piękna SUZY VERNON. 
Ś„ietna realizacja. — Miłość. Szał. kobiet na szpady! Wspaniała 

  Zasiczyceni uznaniem Ich Šwieto- 
bliwości Papieża Piusa X wtr.1905 
i Papieża Piusa XI w r. 1930, 4 

złote med. i inne nagr. 
Dar najwyższy i podziękowania. 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

Br. Butkowscy 
Firma istnieje od r. 18853 | 

Misterne upozowania. Ceny do- 
stępne. Uprzejmie prosimy Sz. Pp. 
obejrzeć wystawę przy zakładzie 
Wilno. ul. Mickiewicza 22. 
  

  

  

      

  

Ostateczny czasi 
  

Rejestr Handlowy 

KINO-TEATR 
„HOLLYWOGE" 

admirała Nelsona. 

KRÓLOWA BĘZ KORONY 
Dzieje miłości Lady Hamiiton do wielkiego 

  

  

  

wystawa! — Seansy o godz. 

alizacja: Franka Lloyda: 
Mickiewicza 22. оТОЙ - : a т 

głównych: Lorinne Griffith oraz Wiktor Vareen bohater filmu „Kult Ciata“. 
Specjalna ilustracja muzyczna. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.25, 

POLSKIE KINO Dzis! Feromenalny film jakiego nie byłol Królewski przepych wschodu! Najpiekniejsze kobiety Swiatal 

в6 Cudowna baśń „Wanda“ | Sari ARCYZLODZIEĮ Z DAKAS$ZKU 
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GEORGE GIBBS, 

% Żółty ptak 
Von Stromberg uprzejmie 

teką. + AB 
— Rozumiem, rozumiem. Nie mów 

my o tem. Kto pani zdaniem gonił herr 
Hammerslaya owej nocy? 

— Ludzie mr. Rizzia. 
„ — Dlaczego pani tak myśli? 
— Bo niechcący podsłuchałam roz 

mowę tych dwuch panów w gabinecie 
lady Hiscott. Wówczas mr. Rizzio gro 
ził czemś mr. Hammerslayowi. 

— Czy nie sądzi pani, że mogli ta 
być agenci niemieccy? к 

Doris odpowiedziała szybko: 
— O nie! Jestem pewna, że byli to 

ludzie ze Scotland Yardu. 
— Pani jest tego pewna? 
O, tak. Następne wypadki przeko- 

nały mnie ostatecznie. aj 
— Aha! Jakież to wypadki? 
— To wszystko, co robił mr. Rizzio 

i to' ca napisał. 

skinął 

Tel. 136. Załman, zam. tamże. 

— Oto jego list 
Doris wyjęła z kieszeni żakieta 

zmięty list i podała go generałowi. Riz 
zio chciał znów coś powiedzieć, ale 
von Stromberg ostrym głosem zmusił 
do milczenia: 

Proszę milczeć dopóki nie po- 
proszę .żeby pan mówił! — krzyknął 
prawie, wygładzając na kolanie list 
Rizzia i zaczął czytać. 

Rizzio z trudnością powstrzymał 
się od wybuchu. Wyjął chusteczkę i 
otarł pot ż czoła. Hammerslay przyglą 
dał się uważnie czytającemu. Nie znał 
treści listu, ale pewność Doris uspaka 
jała go i budziła nową nadzieję. Von 
Stromberg zmarszczył brwi i podniósł 
papier do oczu. Twarz jego przybrała 
wyraz okrutny, oczy błyszczały. 

Dwa razy przeczytał drobno, zapisa 
ne kartki, położył na stole i stukną ' 
wszy pięścią w stół, krzyknął gwał- 
townie na Rizzia: 

— Ten list jest podpisany pańskie 
mi inicjałami. To pan pisał? 

Rizzio pochylił się i patrzał na list. 

  

ski, gm. Ługomowickiej, pow. Wołożyńskiego, sklep spożywczy 
i tytoniowy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 1 ejkan 

3484 — VI. 

wizji w domu miss Mater, motywując 
obawą wciągnięcia ukochanej kobiety 
do afery szpiegowskiej. 

Von Stromberg zamilkł i położył 
list na stole. 

— Mógłbym dla oświeżenia pań- 
skiej pamięci przeczytać jeszcze kilka 
zdań z tego listu, ale i tego dosyć. Kie 
dy pani dostała ten list? 

— Następnegą dnia, po przyjeździe 
mr. Hammerslaya po tem, jak strzelano 
do niego w drodze... 

— | stosownie do wskazówek za 
wartych wi tym liście, pani pojechała 
nad zatokę, aby namówić  Hammer- 
slaya do zerwania z Niemcami? 

— Tak, — odpowiedziała 
Doris. 

— Ale to się pani nie udało? 
— Nie... 
— Hm! 
Generał milczał, potem zwrócił się 

do Rizzia: 
— A cóż pan teraz powie? 
— Pan generał zna moją odpowiedź. 

Uważam, że miss Mater wie zbyt dużo, 

jasna 

Ogólna suma wygranych tej [5 klasy około 

   

tyki Leczniczej. 
Wilno, 

    

  

  

krople potu. Z wysiłkiem zapanował 
nad sobą i zapytał wyzywająco: 

— Pan odmawia mi prawa tłoma- 
czenia się. 

— Wysłucham pana jutro rano. 
— Ale, panie generale... 
— Wyprowadźcie go... 
Gdy drzwi zamknęły się za odcho- 

dzącymi, von: Stromberg wstał, pod- 
szedł do Hammerslaya i uścisnął moc- 
no jego dłoń. 

— Cieszę się, że już spadły z pana 
wszelkie podejrzenia. Zawsze byłem 
usposobiony  jaknajprzychylniej dla 
pana. Ceniłem pańską pracę i usługi, 
okazane ojczyźnie. Przykro mi, że mu- 
siałem przeprowadzić dochodzenie i 
całe to badanie, ale pan rozumie, że 
nie miałem innego wyjścia. Zbyt wiel- 
ka odpowiedzialność leży na mnie. 

— Rozumiem to doskonale panie 
generale. Badanie nie zrobiło mi naj- 
mniejszej przykrości. 

Von Stromberg roześmmiał się. 
— Wierzę panu! Był pan zimny i 

spokojny, jak styczniówy poranek. Co 

na dziewczyna, 

okna. 
-— A jednak pani wciąż jeszcze 

pragnie, aby angielska połowa duszy 
zwyciężyła w nim niemiecką? 

Doris spuściła głowę, nie odpowia 
dając. . 

— Najlepiej zrobię, jak sądzę, Z0- 
stawiając państwa samych. Pewnie 
mają państwo niejedną sprawę do omó 
wienia, bez świadków! 

Generał roześmiał się uprzejmie, 
ukłonił się i śpiesznie wyszedł, zamy- 
kając za sobą szczelnie drzwi. 

odwracając się do 

ROZDZIAŁ XVI. 

Chytra zasadzka. 
ZY 

Zaledwie generał wyszedł z pokoju 
Doris zwróciła się da Cyryla, który 
wyczytał w jej oczach wszystko to, 
czego pragnął. Ale zamiast zbliżyć się 
do niej serdecznie i ucałować, zrobił 
gest ostrzegawczy i zwolna obszedł 
pokój, oglądając uważnie wszystkie 

GERE TTW AARONA dwupiętrowy w cent- 

d 1 kwietnia r. b. rum miasta do sprze- 
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sku. Dziś wieczorem zrobię to, dlacze- 
go tu przyjechałem. Ta sprawa musi 
się udać. 

— Czy to jest bardzo niebezpiecz- 
ne? 

— Mam nadzieję, że wszystko do- 
brze się skończy. Ale nie wierz jego 
obietnicy odesłania cię do Anglji. Za- 

biorę cię ze sobą. Wyjdziesz z domu 
kilka minut przed jedenastą. Pomogę 
ci uciec. Ale wpierw musimy się gdzieś 
jeszcze zobaczyć, tutaj nie możemy 
mówić swobodnie. 

Uścisnął jej rękę 
drzwi nadsłuchując. 

— Ale, Cyrylu... 
Podniósł sękt ostrzegawczo. - 
— Proszę nie przekonywać mnie, 

— rzekł głośno: :— Spełniam mój obo- 
wiązeki tak, jak go rozumiem, ale mimo 
wszystko, nigdy nie przestanę być 
wdzięcznym pani za to, że pani powie 
działa całą prawdę. 

Co to miało znaczyć? Patrzała па 
niego zdziwiona. Nieznącznym ruchem 
ręki wskazął jej kolorowe obicie — па 

i podszedł do 

— Napisał... do pani? ° Tak, to ja napisałem, panie ge wybrałem więc jedyny sposób, w jaki zaś dotyczy miss Mater, — generał drzwi i okna. Dopiero, gdy przekonał przeciwległej Ścianie. Doris spojrzała i 

= Tak Bi ! nerale. Ale miałem na celu zmuszenie mogłem ściągnąć ją w zasadzkę. ukłonił się ceremonjalnie młodej ame- Się, że nikt ich nie obserwuje, gestem odrazu zauważyła ciemny otwór, który 

Rizzio zbladł śmiertelnie, zerwał miss Mater... — A tym sposobem było wyjawie- rykance, — postaram się wynagrodzić zaprosił Doris do sąsiedniego pokoju, służył widocznie do obserwowania ich. 

się z krzesła; ręce jego drżały. 
— Panie generale, ja wszystko Za- 

raz wytłomaczę. 
Generał . uspokoił go zimnem spoj 

rzeniem. ; 
— Będzie jeszcze dosyć czasu na 

pańskie tłomaczenie się. Tymczasem 
mówi miss Matter. Cóż do pani pisał 
herr Rizzio, na czem opiera pani swoje 
przekonanie, że byli to agenci Scotland 
Yardu. 

— Milczeć! Może pan nić pamięta, 
co tu było napisane? Czy mam panu 
przypomnieć? 

— Panie generale, gdybym nie był 
napisał tego listu, miss Mater nie... 

— Proszę się uspokoić! Niech pan ' 
siedzi i słucha, 

Tu generał odczytał ustęp listu, w 
którym Rizzio tak przekonywująco 
tłomaczył się,d laczego nie kazał agen 
tom Scotland Yardu zrobić jawnej re- 

  

Wydawca St. Mackięwicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. | 

nie tajnego spotkania naszych  agen 
tów. Ech, w całej pańskiej historji, 
herr Rizzio pełno jest dziur, jak w rze 
szocie. Czyż pan nie mógł wymyślić 
coś bardziej przekonywującego? 

Wyciągnął rękę do dzwonka. 
— Odprowadžcie herr Rizzia do 

pokaju na trzeciem piętrze! — wydał 
rozkaz. Pilnujcie go dobrze. 

Rizzio wstał chwiejąc się. Był bla 
dy jak śmierć, czoło jego pokryły duże 

pani. w miarę możności te przykrości, 
które tu panią spotkały. jeśli uprzej- 
mość naszego rządu nie zaszkodzi pani 
w Londynie, ta jutro zostanie pani ode 
słana z całym należnym. jej szacunkiem 
i komfortem. Zresztą sądzę, że pani się 
nie gniewa zbytnio, a w głębi serca 
cieszy panią, że jej zeznania uratowały 
her. Hammerslaya od niebezpiecznych 
podejrzeń. 

— Tak, wyszeptała, nagle zmiesza 

oddzielonego portjerą od tego, w któ- 
rym byli. \М milczeniu usłuchała i 

przylgnęła do niego, gdy ją objął i po- 
całował. 

— Chwała Bogu! — szepnął, led- 
wie * dosłyszalnie, zrozumiałaś 
wszystko doskonale! 

— Ach, Cyrylu, gdyby ci się stało 
coś złego!... . 

— Bądź bardzo ostrożna, — szep 
nął śpiesznie. Wszystko wisi na wło- 

Zrozumiała wszystko. 
Hammerslay przesunął 

mówił dalej: 
— Nie żałuję wcale Rizzia. Zbiera 

plon własnego posiewu. W jaki sposób 
on panią wywiózł, gdzie panią znalazł? 

— Doris zrozumiała, że Cyryl cze- 
ka wyjaśnień.. 

krzesło i 

Drskarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23. 
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