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BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASLAW — Księgarnia T-wa 

DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — T-wa „Ruch“. 

TWIENIEC — sidep tytoniowy S. Z 
KLECK — asklep „Jednošė“, 
LiDA — t. Suwalaka I3, S. Mateski, 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Rucb“, 

„Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgaroia K. Malinowskiego. 

SORODZIEJ -- Dworzec Kolejowy — k Smarzyński. 

| 
| | 
| 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego -—— A. Łaszik. NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwinskiego. | 

NOWOGRÓDEK -—— Kiosk St. Michalskiego. 
M. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, uł Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY —- ul. Rynek 9, N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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_ Drugi gabinef pana Tardieu ® 
/ Paryž, 3 marca, 

Wczoraj Prezydent  Doumergue 

podpisał dekrety mianujące nowych 

ministrów i podsekretarzy stanu, 51а> 

nowiących drugi gabinet p. Andrzeja 

Tardieu. Ten 82-gi gabinet Trzeciej 

Republiki (9 miesięcy przeciętnie na 
gabinet) bije wszystkie dotychczasowe 
rekordy pod względem „ilości mini- 

sterjalnych foteli i taburetów: 18 mi- 

mistrów (o 2 więcej miż w pierwszym 

gabinecie Tardieu) i 16 podsekretarzy 
stanu (5 nowych). 

Wiemy dobrze, dlaczego p  Tar- 

dien tylu ludzi uszczęśliwił, dlaczego 

grupki centrowe, te różne rzekome 

„Iewice“ z takim czy innym złudnym 

przymiotnikiem, tak licznie w gabine- 

cie są reprezentowane. Nie chodziło 
premjerowi wcale o fo aby jak naj- 
więcej młodych i ambitoych kolegów 

zaprawiać do rządzenia wielkiem pań- 

stwem, które już dużo wytrzymało i 

dużo jeszcze wytrzymać może: cho- 

dziło mu poprostu o zapewnienie so- 

bie większości. Nie mógł p. Tardleu 
zaofiarować 320 tek.i teczek — jak 

to mu podsuwał jeden z paryskich 
piosenkarzy — choć tym sposobem 
większość byłaby murowana, „ale po- 
starał się powbijać „jaknajwięcej pali 

ministerjalnych w centrową  diunę 

lzby francuskiej, aby jej ruchome 

piaski z prawicązzwiązać. 

Grupy umiarkowane lezby fran- 
euskiej liczą pewnych głosów 280, a 

grupy lewicowe 250. Ani blok naro- 

dowy, ani kartel lewicy nie mają więk- 

szości, która zależy wyłącznie od 

„wiatru“ wiejącego na  centrowych 

diunach, Prawica ma małą przewagę 

ale kiedy owe grupy „z piasku" na 
jej lewem znajdują się skrzydle, rząd 

nie wie „ani swego dnia, ani godzi- 

ny“. To samo zresztą powiedzieć mo- 
żna o gabinecie lewicowym, a wie 

coś o tem p. Chautemps. Najprost- 
szem rozwiązaniem byłoby rzucić 

most przez diunę — mocno centrowe 
piaski z obydwu stron żywopłotem 

obstawić... Ponieważ żaden most nie 
wisi w powietrzu trzeba ;przed jego 

budową zrealizować ;porozumienie 
obydwu brzegów. Mówiąc językiem 

politycznym, prawdziwa  „koncentrąę 

cja* republikan wówczasźtylko byłaby 
w lzbię zrealizowana, kiedy pp. An- 

drzej Tardieu, Paweł Reynaud i An- 
drzej Maginot zasiedliby razem w 

:jednym gabinecie z pp. Edwardem 
Herriot'em i "Edwardem Daladier em. 

Czy to jest możliwe w tej Izbie? 
Nie, a w każdym razie nie teraz, po 
obaleniu gabinetu Chautemps'a (przez 
grupy umiarkowane. P. Tardieu Wsty* 

/stko uczynił, aby ową „koncentrację” 
zrealizować. Dlatego tak długo „roz- 
"mawiał" z przedstawicielami grup i 
grupek, dlatego szukał na lewicy po- 
parcia zbiorowego i indywidualnego. 

Zbiorowo klub radykalny dwukrotnie 
panu Tardieu odmówił: gabinet po- 
jednania i zgody jest możliwy, po- 
wiedzieli mu pp. Herriot, Daladier i 
Caillaux, ale nie pod pańskiem kie- 
rownictwem... | trzeba przyznać, że 
mieli trochę racji. Bardzo  żałujemy, 
że radykalowie mieli rację, ale 'p. 
Tardieu, który wraz fr wszystkimi b. 
ministrami swego pierwszego gabine- 
tu głosował przeciw panu Chautemps, 
«istotnie nie mógł zostać nazajutrz ar- 
bitrem pomiędzy zwaśnionemi  obo- 
zami. 

Nie udało się panu Tardieu zrea- 
lizować „koncentracji“, więc oparł 
swój drugi gabinet na tej samej par- 

lamentarnej podstawie co i pierwszy: 

d Marin'a do Loucheur'a, tylko tym 
azem bez p. Loucheur'a, który mu: 

+ Slał „wylecieć", bo przyjął tekę z rąk 

p. Briand jest ministrem „wieczystym* 

i tylko pp. Marin lub Bium, jako 

premjerzy (obaj na szczęście dla p. 

Briand'a niemożliwi), mogliby temu 

kres położyć... 
Pragnąć z całych *sił mieć w ga- 

binecie choć paru radykałów „na po- 

kaz”, że jego gabinet nie jest reak- 
cyjny, pozyskał p. Tardieu współpra- 

cę czterech Senatorów radykalnych 

(ale do partji nie zapisanych), a mia- 
nowicie pp. F. David'a, Marraud'a P 

Laval'a i-Rio. W Izbie znalaz! dwu ra- 
dykałów w klubie i jednego poza klu- 

bem. Ci pierwsi —to pp.J. L. Dumesnil 

i Falcoz, ten drugł—to p. E. Lautier, 
który wystąpił z klubu w listopadzie 

r. z., kiedy radykałowie postanowili 

zwalczać pierwszy gabinet Tardieu, 

"Fakt, że ministrem marynarki został 

pos. Dumesnil, który ten sam portfel 
piastował w 1924 w gabinecie p. Her- 

riot'a, nie jest pozbawiony pewnej 

pikanterji, ale nie jest to dla bywal- 

ców Pałacu Burbońskiego ani sen- 

sacja, ani nowość nawet. PP. Dume- 
snil i Falcoz pociągną może za sobą 

paru radykałów, ale raczej będą z 

partji wykluczeni. 

W rezultacie stwierdzić trzeba, że 

drugi gabinet Tardieu jest wprawdzie 

mocniej oparty niż gabinetfpana Chau- 

temps, ale długich rządów mu nie 

wróżymy. Dzienniki radykalne przyję- 

ły go z drwinami, a socjalistyczny 

„Populaire* z pogróżkami. P. Leon 
Blum atakuje dziś p. Briand'a za 

udzielenie panu Tardieu swego i swo- 
ich osobistych przyjaciół (pp. Marraud 

i Laval) poparcia; grozi przywódca 

socjalistyczny, że jego partja „tego 

mu nie zapomni”. „Myśmy nie cze- 
kali na Briand'a, aby agitować za po- 
kojem; myśmy ryzykowali, a on zbie- 

ra honory... —pisze p. Blum. 

Rzecz bardzo znamienna; p. Blum 

zaatakował Prezydenta Doumergue'a 
za powierzenie misji utworzenia no- 

wego gabinetu panu Tardieu. P.xBlum 
jest zdania, że to Prezydent chciał 

znów pana Tardieu. „Jeśli p. Dou- 

mergue—pisze—chce się mieszać do 
gry partyjnej, to niech pamięta, że ta 

"gra kryje także ryzyko i niebezpie- 

czeństwa..." 
Zaogniły się niewątpliwie stosunki 

międzypartyjne „we Francji. Po įedno- 

Ści narodowej dla ratowania franka 

niema już ani śladu: wróciliśmy do 

stanu normalnego dla Republiki par- 
lamentarnej. 

Kazimierz Smogorzewski, 

АСИ ASS VIA IS RISE S 

1 Bialorusi Sowieckiej 
Z Mińska donos:4: Wyrazem wrogich 

nastrojów ludności wiejskiej do władzy 
sowieckiej na Białorusi jest balet 
mywanie się wsi od udziału we wsze 
kich kampanjach organizowanych przez 
Czynniki rządowe lub partję komuni- 
styczną. Oto np wybory do rad wiej- 
skich, które miały wpłynąć na ożywie- 
nie ruchu kolektywizacyjnego, postępują 
bardzo ospale. W 5 okręgach B.S. S. R. 
zdołano zaledwie przeprowadzić wybory 
do 13 rad. Prasa sowiecka alarmuje, że 
terminy wyborcze zostały naruszone. 
Frekwencja wyborcza według danych 
oficjalnych, którą jak wiadomo należy 
brać z zastrzeżeniem nie przekracza 66 
proc. Szczególnie niska jest frekwencja 
kobiet, która wynosi 59 proc. 

Niemniej kulawo jak akcja wyborcza 
do rad wiejskich odbywa się t. zw. „mie- 
siąc oszczędności*. Wobec słabych wy- 
ników już raz władze przedłużyły tcr- 
min tej kampanii. Według informacji 
„Zwiezdy* dotychczas zebrano 16 proc, 
projektowanej sumy. W borysowie zło- 
żyło wkłady oszczędnościowe 40) osób, 
zamiast 3000 jak przewidywały władze. 

Należy zaznaczyć, że oszczędności, 
które wpłynęły, stanowią wkłady miesz- 
kaficów miast, do których łatwiej jest 
zastosować represję lub przymusowe po- 
trącenia Akompanjamentem tych kampanij 
sowieckich są rozprawy sądowe z chło- 
pami oskarżonymi O wysprzedaż swego 
inwentarza, W ciągu ostatniego miesiąca 
za sprzedaż lub ubój inwentarza skaza- 
no na karę ciężkiego więzienia zgórą 
1300 chtopow. 

  

p. Chautemps'a. Coprawda i p. Briand PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO: 

alczynił to samo, ale minister spraw 
zagranicznych ;siedzi na „Ouai d'Or- 
Say" bez przerwy już od kwietnia 
1925 Toku i tekę swą piastuje w je” 

-denastym z kolei gabinecie! Tylko je- 
dem p. Herriot uznał siebie za lep 
szego na to stanowisko w sławetnym, 
też jednodniowym gabinecie z 19 

lipca 1926 roku. Z tym wyjątkiem, 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Komu posłużył los? 
„ WARSZAWA, 7 III, Pat. Dziś w drugim 

dniu ciągnienia 5 kl. Polskiej Państwowej 
Loterji Kiasowej główniejsze wygrane pad- 
ły na numery następujące: 25 tys. zł — 48053 
i 144699, 20 tys. — 7842, 193147, 59355, 
15 tys.— 58562 i 122296, 10 tys. 29844, 72728 
141216, 155428, 5 tys. — 166832, 181986, 
32624, 57220, 59225, 165521, 

Opłata 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Adtministrz= 
cja nie uwzgłędnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

pocztowa uiszczomaj ryczałtem. 

sprawie bezpośredniej komanikacj! z Lifwą 
Wyjazd delegata Ligi p. Vasconcellos do Genewy 
WARSZAWA, 7.IiI. (tel. wł. Słowa). Bawiący w Warszawie ekspert 

Ligi Narodów p. Vasconcellos przyjęty był przez premjera Bartla a dziś 
wieczorem udaje się do Qienewy na rozpoczynającą się w poniedziałek se- 
sję komitetu Ligi Narodów do spraw komunikacyjnych i tranzytowych po* 
święconą omówieniu możliwości wprowadzenia bezpośredniej komunikacji 
pomiędzy Polską a Litwą. 

P. Vansconcellos był przez dłuższy czas w „Kownie peczem objež- 
dzał granicę polsko litewską a ostatnio prowadził badania w Warszawie. 
Na sesji komitetu Ligi wygłosi p. Vasconcellos referat o swoich spostrze- 
żeniach. 

Dziś wieczorem również na tę samą sesję wyjechał naczelnik Wy- 
działu Wschodniego M. S. Z. p. Hołówko w towarzystwie referenta spraw 
litewskich p. Perkowskiego. 

Dymisja dr. Schachta 
Powody ustąpienia 

BERLIN, 7 III. PAT. Prezydent Banku Rzeszy dr, Schacht złożył na 
posiedzeniu rady naczelnej Banku Rzeszy oświadczenie, iż zamierza ze 
swego stanowiska ustąpić i w tym celu poczynił już odpowiednie kroki 
celem rozwiązania swego stosunku służbowego. Jako powód ustąpienia 
dr. Schacht podał swe stanowisko negatywne wobec umów haskich. W 
sferach politycznych utrzymują jednak, że ustąpienie dr. Schachta pozostaje 
w związku przyczynowym z ewentualną nominacją francuza Quesnay'a na 
dyrektora generalnego Banku Wypłat Międzynarodowych. Równocześnie 
dr. Schacht oznajmił, iż pozostanie na swym urzędzie tak długo, aż zo- 
stanie powzięta decyzja w sprawie jego następcy. Na temże posiedzeniu 
rada naczelna Banku Rzeszy powzięła uchwałę, obniżającą z dniem 8 mar- 
cą stopę dyskontewą z 6 na 5 i pół proc., zaś stopę lombardową z 7 na 
6 i pół. proc. 

    

Wrażenia na giełdzie 

BERLIN, 7 III. PAT. Wiadomość o ustąpieniu fdr. Schachta wywarła 
na giełdzie berlińskiej wielkie wrażenia. W ciągu przedpołudnia notowano 
Spadek kursu poszczególnych papierów 0 6 -8 punktów. 

Oznowienie konterencji morskiej 
Narada szefów delegacyj 

LONDYN, 7. ll. PAT. Fo odbytej dziś rano dwugodzinnej naradzie 
Szefów delegacyj, biorących udział w konferencji morskiej z Mac Donal- 
dem zapanował nastrój optymistyczny. Po trzytygodniowej przerwie wywo- 
łanej przesileniem rządowem we Francji, konferencja wchodzi znów w okres 
żywej działalności. 

Przebieg obrad 
LONDYN, 7. Ill. PAT. Konferencja morska wznowiła dziś pełny bieg 

prac. Dzisiaj rano p. Briand odbył naradę z p. Mac Donaldem, po której 
odbyło się posiedzenie szefów gelegacyj, poświęcone dctychczasowym wy 
nikom prac konierencji. Po południu zaczęło się posiedzenie komisji 
pierwszej i podkomisli rzeczoznawców, które badają w dalszym ciągu 
sprawę łodzi podwodnych. : 

Optymizm Mac Donalda 
Po dzisiejszej naradzie z szeiami delegacyj, biorących udział w kon- 

ferencji morskiej w Londynie, premjer Mac Donald udzielił korespondento- 
wi PAT parumiautowego wywiadu, w czasie którego wyraził swe zadowole- 
nie z podjęcia ożywionej pracy przez konierencję, zapewniając, že pomię- 
dzy delegacjami panuje zupełne wzajemne zauianie. Konferencja — mówił 
premjer Mac Donald — jest trudna, jak każda konierencja międzynarodo- 
wa, ale do celu doprowadzi. 

Gdy obecnie przy rozmowie inny dziennikarz zapytał o gwarancje 
bezpieczeństwa, jakich domaga się Francja, premjer Mac Donald orzek!, 
iż gwarancji absolutnie być nie może, zaś gwarancji relatywnej udzielają 
Lidze Narodów układy locarnenskie i pakt Kelloga. Zaamiennem jednak 
jest, że Mac Donald nie odrzucił idei, jako takiej i nie podkreślił możli- 
wości zawarcia Госагпа śŚródziemnomorskiego. Przeciwnie dodając, że 
nigdy zgóry nie można przesądzić, do jakich konkluzyj doprowadzi kon- 
ferencja międzynarodowa, Mac Donałd zastrzegł się tylko, że naród an- 
gielski nie mógiby wziąć na siebie ciężaru takiej gwarancji, któraby go 
bezwzględnie zmuszała do operacyj wojennych na rzecz innych. Co do 
czasu trwania konferencji, Mac Donald oczekuje, że do połowy kwietnia 
najpóźniej zostanie ona zakończona. W dniu 14 kwietnia rozpoczynają się 
w lzbie Gmin obrady budżetowe. Od tej daty rząd brytyjski będzie cał- 
kowicie zajęty budżetem. Konferencja 'więc musi przed tym terminem 
zakończyć swe obrady, 

Tesfamenf kardynała Merry del Val 
Zmarty purpurant pragną! spocząč obok Papieża Piusa X 

CITTA DEL VATICANO, 7—III. PAT. W biurze gubernatora otwarto testament 
zmarłego kardynała Merry deł Val w obecności brata markiza Merry del Val, ainba- 
sadora hiszpańskiego w Londynie oraz bratanka Alfonsa, sekretarza ambasady. Kardy> 
nał. Merry del Val wyraża w testamencie życzenie,. aby go pochowano skromnie i 
jeżeliby to było możliwe, chciałby być pochowany jak tylko można najbliżej grobu 
swego ukochanego ojca i papieża $. p. Piusa X. 

Natychmiast po otwarciu testamentu zakomunikowano Ojcu Świętemu życzenie 
kardynała Merry del Val. Pius XI z uśmiechem na ustach odpowiedział, że z żalem 
nie może zrealizować życzenią zmarłego kardynała, gdyż obok Piusa X spocznie 
Pius XI, poczem Ojciec Święty polecił wyznaczenie odpowiedniego miejsca w podzie” 
miach Bazyliki w pobliżu kaplicy z grobowcem Piusa X. Msg. Caccią Dominioni wy” 
brał to miejce naprzeciw grobowca kardynała di York, ostatniego z rodu | Stuartów, 
również arcyrektorabazyliki św. Piotra. ' 

Uroczystošci pogrzebowe 

CITTA del VATICANO, 7 III. Pat: W uroczystościach pogrzebowych kardynałą 
Merry del Val, solennie odprawionych w Bazylice św. Piotra, poza członkami dworu 
papieskiego, świętego kolegjum, korpusu dyplomatycznego oraz przedstawicieli kon- 
gregacyj i zgromadzeń świeckich i zakonnych, wzięły udział liczne rzesze wiernych, 
zwłaszczą parafjan z Zatybrza i Borhów, wśród których kardynał Merry del Val cie- 
szył się wyjątkowem przywiązaniem. Po południu trumna została zamknięta w skrzy- 
nię ołowianą w obecności brata i bralanka zmarłego, przedstawicieli dworu papieskie- 
go oraz msg. Canali, przyjaciela kardynała Merry del Val i ustawiona w sarkofagu ma 
wskazanem przez msg Caccia Dominioni miejscu obok sarkofagu kardynała Yorku. 

Wybuch maszyny piekielnej w Kriwej Polańce 
Teror komitadży bułgarskich na pograniczu Jugosławji 

BIAŁOGRÓD, 7 II. Pat Wczoraj wieczorem około godz. 20 dwaj nieznani osob- 
nicy rzucili bombę przed kawiarnią w miasteczku Kriwa Polanka, oddalonem о 12 К- 
lometrów od granicy bułgarskiej. Znajdujący się w pobliżu policjant rozpoczął za ni- 
mi pościg, lecz został lekko ranny przez uciekających. Zaalarmowani strzałami żan= 
darmi zaczęli również ścigać zamachowców, którzy uciekali w kierunku granicy buł 
garskiej. Pościg nie wydał rezultatu. Około godz. 2 w nocy na przedmieściu Kriwej 
Polanki wybuchła maszyną piekielna, nie wyrządzając jednak żadnych szkód. Zważyw- 
szy, że maszyna piekielna wybuchła dokładnie na drodze, którą uciekali sprawcy za” 
maąchu, należy przypuszczać, że maszyna tą została przez nich porzucona. 

(CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaiiowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 66 gr. Wnumerach świątecznych Oraz, z prowincji O 3 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drażej, Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Adndnistracię zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 
  

oraz 
o 25 proc. drożej. 

ZK (OKO DO ЯОНЕа 

BUDŻET W SENACIE 
DYSKUSJA OGÓLNA NA PŁENUM, 

WARSZAWA. 7. 3. (PAT). Na dzisiej. 
szem plenarnem posiedzeniu Senatu przystą 
piono do dalszej dyskusji ogółnej nad pre- 
fiminarzem budżetowym. W czasie dyskusji 
pierwszy zabrał głos sen. Koerner (Koło ży 
dowskie), stwierdzając między innemi, że do 
chody budżetowe są preliminowane za wy- 
soko wobec sytuacji gospod. Mówca w 
tyka ciężar dla podatników z powodu utrzy 
mywania przez państwo przedsiębiorstw. Da 
lej skarży się na nieprzyjmowanie żydów do 
przedsiębiorstw. Stawia z kolei szereg postu 
latów, między innemi domaga się podziału 
zasiłków nietylko na rolnictwo, lecz także na 
drobny handel i rzemiosło. Mówca oświad- 
cza, że budżet jest wyrazem ucisku podat- 
kowegó i niesprawiedliwego zużycia sum! 0- 
siągniętych i dlatego klub mówcy nie będzie 
głosował za budżetem. 

Sen. Kopciński (PP) krytykuje ostro cy 
stem rządów pomajowych. Oświadcza, że 
klub jego głosować będzie za budżetem. 
Klub mówcy wierzy, że demokracja pozo- 
staje zwycięską i zaznacza, że kierownictwo 
narodu nie może być — jak się wyraził — 
wydzierżawione żadnej, najbardziej autoraty 
tywnej grupie, albo człowiekowi. 

‚ Sen. Hasbach omawia kryzys gospodar- 
czy. Krytykuje politykę rządu, w szczegėl- 
ności do mniejszości niemieckiej, wskazując 
między innemi, że ustawa o retormie rolnej 
jest tak interpretowana, że służy do pomniej 
szenia stanu posiadania własności niemiec- 
kiej. 

|Sen. Thullie (Ch. D.) oświadcza w imie- 
niu klubu, że głosować będzie za budżetem. 
Ubolewa, że nie znalazło się pieniędzy na 
zwiuększenie poborów urzędniczych. Wnosi 
rezolucję, wzywającą rząd, aby przy nowym 
rozdziale mandatów  kolomjalnych w Lidze 
Narodów starał się uzyskać kolonie i dla Poł 
ski. Domaga się wniesienia ustawy o budoa 
wie mieszkań. Krytytkuje kurs, panujący w 
Ministerstwie Wyznań i OP i światopogląd 
ministra, różniący się od zasad wychowania 
katolickiego, Klub mówcy nie może mieć do 
tego ministra zaufania, zakończeniu sen. 
TThullie polemizuje z wywodami przedstawi- 
cieli mniejszości narodowych. 

Sen. Kulerski (Piast) uważa budżet za 
nierealny, apelując do rządu o niewyzyski 
wanie uchwałonych kredytów ale o oszczę” 
dności Mówca kryty kuje działalność wojewo 
dy pomorskiego i wyraża się krytycznie o u- 
mowie likwidacyjnej z Niemcami. 

Po przemówieniu sen. Kulerskiego zarzą- 
dzono: przerwę. lo. godziny 16... 

HOŁD DLA MASSARYKĄ. ^ 

Na posiedzeniu popołudniowem Senatu 
głos zabrał marszałek Szymański, który 0- 
świadczył co następuje: ` 

Dziś cały bratni i przyjazny nam naród 
sąsiedzki czci 80 rocznicę swego wielkiego 
człowieka, prezydenta Czechosłowacji Toma 
sza Massaryka. Senat Rzeczypospolitej Pole 
skiej przyłącza się w uczuciach / najgoręt- 
szych w uczczeniu tego czcigodnego przyja- 
ciela Polaków i w jego osobie łączy jaknajlep- 
sze życzenia i dla całego bratniego narodu (0 
klaski). W imieniu Senatu — oświadczył da- 
lej marszałek — wysłałem telegram gratula- 
cyjny w języku polskim, gdyż prezydent Ma- 
„saryk mówi po polsku, następującej treści: 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniu fu- 
bileuszu wżelkiego patrjoty Prezydenta Rze. 
czypospolitej Czechosłowackiej p. Tomasza 
Masaryka przesyła Mu swe pełne szacunku 
życzemia długich jeszcze lat pracy na rzecz 
zaprzyjaznionego z nami narodu”. Tu na 
tem miejscu ciągnie dalej marszałek — skła 
dam hołd temft znakomitemu mężowi sta- 
nu, co w chwilach DO w chwi- 
lach walki o niepodległość tak wielką ode- 
grał rolę, nietylko w swoim kraju rodzinnym, 
ale i ma terenie całej Europy. 

Poświęciwszy dalszy ustęp biografji pre 
zydenta Massaryka, marsz. Szymański stwier 
dził, że prezydent Massaryk ostatecznie do- 
szedł do przekonania, że niepodległość Cze- 
chosłowacji jest ściśle związana z utrzyma- 
niem niepodległości Połski ; odwrotnie. Ta- 
kie stanowisko męża, kierującego losami swe 
go państwa od samego początku jego pow- 
stania, dało podwaliny wspólności interesów 
państwowych Polski i Czechosłowacjj i jest 
podstawą spokojnego rozwoju przyjaznych 
sąsiedzkich stosunków. W końcu mówca 
wzniósł okrzyk: „Niech żyje długie lata pre- 
Zydent Tomasz Massaryk!“, co Izba przyjęła 
hucznemi oklaskami, 

/ АМАМТОВА. 
Następnie przystąpiono do dalszej £ozpra- 

wy budżetowej. Pierwszy przemawiał sent. 
Szafranek (Str. Chł.) który bardzo ostro kry 
tykował (obecny (system rządu. Między inne- 
mi mówcą użył takiego zwrotu: „Tak pań- 
stwem, panowie profesorowie i wojskowi, 
rządzić nie można, bo państwo — to nie 
«wasz folwark dochodowy* na co p. /prezes 
Rady Ministrów [Bartel z ław rządowych od. 
pań: „Co to znaczy „folwark dochodowy”? 
Do kogo się fo odnosi? Protestuję przeciw 
temu". Sen. Szafranek odrzekł: „Nie do pa- 
aa“. Wówczas premier Bartel, uderzając w 
pulpit, oświadcza: „Mówił |Pan jo irządzie, ja 
protestuję przeciw temu'. — W tej chwili 0- 
becni na Sali ministrowie: premjer (Bartel, 
min. józewski, minister Janta - (Połczyński 
oraz wiceminister Wysocki opuszczają salę 
obrad, 'Marszałek |zabrawszy głos, oświadcza 
co mastępuje: Każdemu senatorowi przysłu.. 
guje prawo krytykować rządu, ale ше мо 
no ubliżać rządowi i nie wolno wyrażać się o 
państwie polskiem tak, jak to uczynił sen. 
Szafranek, (albowiem wnywatnie państwa 
polskiego z folwarkiem dochodowym nie Ji 
tctije z powagą lzby. Dlatego marszałek przy 
wołuje sen. Szafranka |do porządku. 

PRZEBIEG DALSZY DYSKUSJI. 

Sen. Szuyski (BB) nawiązując do oświa 
dczenia sen. Horbaczewskiego, który zapor 
wiedział, że klub jego głosować będzie przeu 
ciw budżetowi, co zdaniem mówcy równozna 
czne jeśt z tem, że można żądać wszystkie” 
go od państwa, a nie. dać nic państwu. Cha- 
rakteryzując obecny stan rzeczy, mówca 1 
3 iż należy znaleźć inne EKD dla te 

go stanu i zamiast terminu: „dyktatura 
winno się to nazwaćć: „Autorytet Nata 
Piłsudskiego". „ Przyczyną obecnego kryzy- 
su i oplakanedo stanu wsi, a jednocześnie 
braku kredytów zagranicznych, nie jest brak 
zaufania do obecnych rządów, ani do Mar- 
szałka Piłsudskiego. Istnieje natomiast brak 
zaufania do naszego ustawodawstwa, które 

doprowadziło do tego, że ziemia stała się | 
niedość pewnem zabezpieczeniem dla kapita- 
łu, Poprawa może przyjść przedewszyst- 
kiem od zmiany tego ustawodawstwa. Peru 
szając następnie sprawę reformy konstytu- 
cji mówca oświadcza, iż jeżeli miałaby się 
utrwalić możność popełniania przez sejm błę 
dów przeszłości, to takiej konstytucji naród 
nie przyjmie. A 

Sen. Gliwic (BB) uważa, iż kryzys obe- 
cny jest konjunkturalny, a nie strukturalny i | 
nie narusza naszej waluty, solidnie właśnie | 
przez rządy pomajowe ugruntowanej. Rząd; RE 
uczynił wszystko, co mógł by doprowadzić 
do tego, że bilans handłowy mamy dodatni 
W kraju o starszej kulturze ekonomicznej i 
wielkich zasobach — w Anglji panuje kry- 
zys głębszy, niż u nas, któremu też rząd nie 
może zaradzić. Finanśiści i kapitaliści naj. | 
bardziej boją się słabej władzy. = 

   

  

Gdyby u | 
władzy stanęło stronictwo, którego projekty | 
podważają zasadę prawa własności, to nie-- 
tylko nowe kapitały nie wpłynęłyby, ale te | 
które mamy, wycofałyby się od nas jak naj- 
prędzej. Przechodząc do budżetu mówca 
Stwierdza że skreślenia w wydatkach biuro- | 
wych, podróżach i przesiedleniach nie dadzą 
oszczędności, lecz spowodować mogą tylko 
marnotrawstwo j straty; Budżet państwa nie — 
powinien wogóle obejmować przedsiębior. | 
stw, które powinny być skomercjalizowane. | 
W końcu mówcą wyraża postulat stworzenia | 

   
  

x 

ministerstwa gospodarki narodowej, jedno- — 
czącego w sobie całokształt Zaca ien eko- - 
nomicznych oraz skoordynowania . Minister- 
stwa Komunikacji, Robót Publicznych, Poczt. 
i Telegrafów. Mówca wyraża przekonanie że 
szczęściem kraju jest, iż nad rozwojem czie 
wą czynnik miarodajny, A 

Sen. januszewski (Wyzw.) wspomniaw- | 
szy o zjawieniu się wojskowych w przedsion | 
ku sejmu, zarzuca Sejmowi, że niedość ener 
gicznie dąży do wyjaśnienia stosunków. stabi. 
Jizacji. Mimo tej nieokreślonej sytuacji, klub 
mówcy głosować będzie za budżetem, podo- - 
bnie jak zą art, 6 ustawy skarbowej. Na tem | 
zakończono rozprawę ogólną, poczem przys cy 
stąpiono do dyskusji szczegółowej. ‚ LŚ 

Senatorka Kłuszyńska (PPS) zreferowała 
kołejno budżety Prezydenta, Sejmu i Sena“ | 
tu oraz Najwyższej Izby Kontroli, proponu- ZA: 
iąc przyjęcie ich bez zmian. Na tem porządek | 
dzienny wyczerpano. Następne _ posiedzenie 
jutro w sobotę o godzinie 10 rano. Na gt. 

      

   

  

rządku dziennym budżety Ministerstwa. 
form Rolnych i Robót Publicznych. 

< Momisja Spraw Zagranicznych — 
WARSZAWA, 7—1III. PAT. Na dzisiej- 

szem posiedzeniu sejmowej komisji spraw | 
zagranicznych przewodniczył pos. Nieeział= 
kowski (PPS), wyrażając na wstępie podzię- 
kowanie za dotychczasową działajność by= 
łemu prezesowi komisji posłowi Radziwił< | 
łowi. Zgodnie ze zgłoszoną przez klub BB 
kandydaturą na przewodniczącego wybrano 
posła Targowskiego (BB). : AAS 
„Po reieracie posla Czapifskiego przy- 
isto projekt ustawy O ratyfikacji | ukladėw 
haadlowego i nawigacyjnego między Polską 
a Łotwą Zgodnie ze zgłoszonym przez po* 
słankę Kosmowską na poprzedniem posie- 
dzeniu wnioskiem uchwalono wysłać depe- | 
szę gratulacyjną do Prezydenta Massaryka | 
z okazji 80 lecia jego urodzin, : 2 

Następnie przystąpiono do dalstej dy- | 
skusji nad expose ministra spraw zagra- 
nicznych. Dłuższe przemówienie wygłosi 
poseł jan Dąbski (Str. Chł), AKI 
że główna teza polityki zagranicznej Pol- 
ski, jaką jest pokojowość, liczyć może na 
pełne poparcie. Zdaniem mówcy, błędy Lo- 
сагпа gie zostały +dotychczas naprawione. 
Z konferencji haskiej wyszliśmy z pustemi | 
rękami, gdyż nie osiągnięto zrównania bez= | 
pieczefistwa granic na Wschodzie i na Za“ | 
chodzie oraz gwarancyj po ewakuacji Nad- 
renji. Zdaniem mówcy, układ warszawski z 
Niemcami budzi niepokój, gdyż daje uprzy= 
wilejowanie żywiołowi niemieckiemu z 
krzywdą polskiego chłopa. Ta 

W dalszym ciągu swego przemówieni. 
pos. Dąbski domagał się wzmożenia opieki 
nad emigrantami i wyobrębnienia rubryk 
tych wyaatków w budżetach placówek za- 
granicznych. Wreszcie podkreślił, że nie 
możemy osiągnąć sukcesów w polityce za- 
granicznej, dopóki trwają obecne dE 2 

a Т : 
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wewnętrzne w Polsce, Dalszą dyskusję 
roczono do następnego posiedzenia, | 

  

W komisji rolaej — 
„ WARSZAWA, 7—III. PAT. Dziś na po- 

siečzeniu sejmowej komisji rolnej pod 
przewodnictwem pos. Łuckiego pos. Lan- 

  

  

  

ger (Wyzw.) referował projekt ustawy 0 | 
zmianie pozycji celnej na tłuszcze zwierzę- z 
ce W dyskusji zabierali głos minister B ы 
nictwa Janta Pol:Zyhski oraz przedstawi- 
ciel Ministersjwa Przem. i Handlu p. Fran-- sę: 
kowski, Projekt ustawy przyjęto w dru- 
giem i trzeciem czytaniu, .przyjmując nasi 
pujące stawki: Na słoninę świeżą 100 у 
na smalec 130 zł., na słonicę paprykową 
130 zł. Celem tego projektu ustrwy je 
zahamowacie nadmiernego importu amer 
kańskiej słoniny i tłuszczów zwierzęc) 
Z kolei przystąpiono do dyskusji nad“ 
nem doraźnej pomocy dla rolnictwa, O; 
cowanym przez rząd. W dyskusji zebier: 
głos posłowie Fiałkowski (Kl. Nar.) 
Płuta (Str. Chł.). Obaj mówcy twierdzili, że. 
plan ustalony przez rząd jest niewystar- ||| 
czający i dlatego zgłosili konkretne wnio- | 
ski dodatkowe. Dalszy ciąg dyskusji odro- | 
czono do posiedzenia jutrzejszego. || $ 

Komisja „przedsionkowa* urzę 
uje Е ‘ 

       

     

  

    
   
    

    

  

    

    

     

   
    

  

   
    

    

   

WARSZAWA, 7.111. PAT. Komisja 
do zbadania zajść w Sejmie dnia 
października 1929 roku odbyła posie 
dzenie, przesłuchując pos, Miklaszew- 
sklego, który wskutek nieotrzymania 
wezwania na poprzednie posiedzenie. 
komisji przybyć nie mógł. W sprawie. 
odpowiedzi listownych pos. Polakie: 
wicza i Koca komisja stwierdza, że 
powyżsi posłowie odmówili swego u 
działu w Śledztwie i odpiera zarzut 
politycznej tendencyjności, 
powyższych listach. 

X
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MICHALISZKI, POW. WIL-TROCKI 

‚ — Lekarze — samozwańcy. Nie- 
dawno czytałem w „Słowie*, że odra, 
mimo energicznej akcji władz sanitar- 
nych wciąż na Wileńszczyźnie grasuje. 
Pozwalam sobie dodać od siebie, że 
podana liczba notowanych - przypad- 
ków ani w przybliżeniu ne odpowiada 
istotnemu stanowi rzeczy, ponieważ 
epidemja miała i ma bez porównania 
większe rozmiary. 

Nie trzeba długo przygiądać się ży 
ciu na wsi, aby dostać wyczerpującą 
odpowiedź na pytanie dlaczego? — 
Pełno na każdym kroku  najrozmait- 
szych znachorów, dużo jest byłych sa- 

 miiarjuszy dawnej arn.j: rosyjskiej z 
tytułem ielczera bez prawa praktyki któ 
rzy pozwalają się tytułować doktorami 
i jako tacy wykonywują praktykę lekar 
ską. Przyjmują ambulatoryjnie i jeżdżą 
do chorych, chorób zakaźnych nie zgła 
szają, wszędzie działalaość lekarzy pa- 
raliżują krytykując ją ;ako złą i poma- 
gają w ten sposób szerzeniu się epide 
mji. 

‚ , Włościanie wolą udać się do tego 
swoistego typu „doktora, bo jak po- 
mwiadają, „gdyby nim nia byt, nie lecevž 
by i oprócz tego policja zabraniałaby 
mu wykonywać praktykę*. Pogląd lo- 

_ giczny i baidzo słuszny. Dlaczega zre 
Sztą chłop rie ma z pesnem zaufaniem 
zwracać si: do „swojego doktora nie 
mówiącego z nim po pclsku lecz „po 

_prostu''? 
"Nasuwa się niestety drugie pytanie: 
dlaczego l*karz mający na  prowinc': 

_ różnego rozaju ciężkie zadania do 
_" spełnienia musi często opuścić swoją 
placówkę, aby zostawić miejsce dla 

- wyżej opisa:ych „doktorów'** — samo- 
zwańców, ktćzy ostatni kęs chleba z 
usta mu wyrwali swoją р:аса tak bar 
dzo szkodliwą i niebezpieczną dla ca 
łego społeczeństwa, za kiórą nietylko 
mie są karani, lecz mają także wyjątko 
wy przywilej nieopłacania podatków 
od swoich dochodów. 

Należałoby zwrócić uwagę, aby ci 
wszyscy „doktorzy zajmowali się 
uprawianiem swej roli, co zarówno w 
interesie ich własnego dobra jak i w 
interesie dobra ogółu jest mocno w ska<" 
zane . Napewno nie pozostałoby tez 
dobrych skutków, gdyby . odpowiednie 
władze i lekarze powiatowi zaintereso- 
wafi się bliżej przyczynami tak bardzo 
na wsi rozszerzonej gruźlicy, jaglicy, 
zakażeń połogowych i innych chorób 
zakaźnych a tem samem i swoimi ,,Ko- 
legami* u nich w powiatach pracują- 
cymi. Miejscowy. 

0 wyjąfkawa zarządzenia 

"__ iDążeniem naszego Rządu jest ujednostaj 
| mienie wszelkich ustaw i przepisów w całym 

kraju, z trzech strzępów powstałego. W 
słusznem tem dążeniu winniśmy 'wszyscy do 
pomagać bez różnicy płci, wieku, bez różnicy 
wyżnania i t. d. Są jednak sprawy, zwłaszcza 
ma ziemiach wschodnich, wymagające wyjąt 
kowych zarządzeń, licencyj i t. p. Do takich 
należy ostatnio np. sprawa agencyj poczto- 
wych, na czele których mogą obecnie stać 
nauczyciele szkół powszechnych (0 czem 
zresztą pisaliśmy już niejednokrotnie) i do 
takich należeć musi między innemi sprawa 

_ ułatwień w odbiorze wszelkich rzeczy t. zw. 
poleconych z tychże urzędów (agencyj) po- 
cztowych. 

O jakież tu ułatwienia chodzi? — Lud- 
ność wiejska, oddalona zwykle o całe dzie» 
siątki kilometrów od urzędu gminnego i mia 
steczka, a mająca czasami przesyłki polecone 
(listy, paczki, pieniądze i t. d.) nie może w 

kogokolwiek 
do odbioru tychże, gdyż nie ma komu na 
miejscu stwierdzić własnoręcznie pądpisu. 
Dobrze, jeśli właściciel kwitka na przesyłkę 
pocztową ma własne konię i jest zdrowym, 
lecz co mają czynić bieddcy bez środków 
fokomocji, lub w razie choroby? Istna roz 
pacz! Są np. starcy i staruszki samotni, ży- 
jący gdzieś kątem, a którym czasami jak z 
nieba wpadnie jakaś zapomoga, lub list z 
Ameryki — wówczas kłopot prawdziwy: lo- 
komocji, oprócz żebraczego КЦа — żadnej, 

__ sił brak, nogi spuchłe... Męczy się to bieda- 

gy 
ее 

ctwo, stęka, lecz idzie jakoś na pocztę, nie- 
kiedy 15—20 klm. w jedną stronę. W rezul- 
tacie otrzyma np. list od wnuczka, a w nim 
jednego dolara. A że niepiśmienna, więc mu 

 siała szukać człowieka „dobrej woli*, który 
/. za nią złożył swój podpis na poczcie i prze- 
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wifeafr na Pohulance 
„Broadway“ Dunninga i Abbota 

| (tłum. Rychl ński). 

"W Indjach jest bożek straszliwy, 
*wirujący jak ogień. Ma dzwonek i ka- 
staniety nie w dwóch ale czterech rę 

- kach. Rozdęte ma policzki; oczy przy- 
mrużone i grymas lubieżny. Oto jest 
w edycji amerykańskiej (ale o tysiąc 
stopni niżej i uliczniej!) Siwaizm, któ- 
ry dziś płynie do Europy w formie jazz 
"bandu i takiego teatrum jak Broad- 

 'way.. Walka dwóch band rzezimiesz- 
ków: w mieście niebotycznych drapaczy 
chmur oto szlachetna treść sztuki. Tru 

y, tańce, girls i orgje alkoholowe ja- 
0 kontr-para na wszelkie prohibicje 

oto szczegóły już dalsze. Małkowski 
dał dekorację doskonale  ilustrującą 
amerykanizm: galeryjkę z gabinetami 

; Ё_агс{егоь i drapacze chmur, zawrotne 
_ kominy nad kłębami smrodliwych farb. 
Zatem klub Rajskich Nocy i nawet or- 
kiestra z restauracji „Polonia* aby nie 
pomyślano, że Wilno jest - nietknięte 
przez jazzbandowe perwersje. 

Przedstawienie jest ciekawe. Wasi- 
lewski jako reżyser włożył w sztukę 
całą duszę. Nie od Samego początku 
jednak jesteśmy porwani. Sam począ- 
tek jest mocno nudny i dopiero od pew 
nej chwili (na zegarku jaki kwadrans 
po rozpoczęciu) zaczyna się spektakl. 
Zaczyna rwać i toczyć się jak demonicz 
na rzeka a my przechylamy się na brze 

, gu, zahypnotyzowani przez tę wodę 

czytał list od wnuczka. Bywa zaś i tak, że 

staruszki nikt tam nie zna, żadnego dowodu 

osobistego niema, musi więc nieszczęsna wra 

cać z niczem: po świadka łub zaświadczenie 

o tożsamości z gminy. Wszystko to jednak 

sprawia u niej większą chorobę, większą nie 

dolę... A któż opisze mękę i wydatki różnych 

niekiedy stuprocentowych inwalidów wojen- 

nych mieszkających na wsi?! 
Jakżeż temu zaradzić, jakiż znaleźć mo 

dus vivendi? — Bardzo prosty: zezwolić 

miejscowemu _ nauczycielstwu, mającemu 

okrągłe, z godłem państwa pieczęcie, do 
stwierdzania własnoręczności podpisów, w 
sprawach wyłącznie pocztowych. (Oczywi- 

ście bez opłaty): Nie chodzi tu bynajmniej 
o jakiś sui generis — urząd legacyjny, nie, 
jedynie o wybrnięcie z ciężkiej sytuacji tych 
nieszczęśliwców, o których była wyżej mo- 
wa. To nie są błahostki, są to sprawy waż- 
me, co potwierdzi każdy, kto tylko może 
poszczycić się prawdziwą znajomością życia 
naszego ludu z pod strzechy. 

Miejmy przeto nadzieję, iż pan kurator 
©. S. W., p. St. Pogorzelski odnośne zarzą- 
dzenie do nauczycielstwa wyda, władze zaś 
pocztowe zarządzenie to uszanują. 

Czekamy na to w imię przysłowia: vox 
populi vox Dei. 

BARANOWICZE 

— Posiedzenie Rady Nadzorczej Kasy 
Stefczyka. W dniu 5 marca r. b. odbyło się 
posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej 
Kasy Stefczyka. 

j Przewodniczącym Rady Nadzorczej wy- 
brano p. Konodo, wiceprzewodniczącym p. 
Głąbika, sekretarzem p. Kuntza i do komisji» 
kontrolnej p. p. Zabiełło i Głąbika. 

Zarząd kasy wybrano w następującym 
składzie: prezes p. Kurowicki, członkowie 
kasy p. p. Czyżewski i Jasinowski. 

(Delegatami na walny zjazd do Wilna 
wybrano od rady nadzorczej p. Zabiełło, od 
zarządu kasy p. Jasinowskiego. 

Wreszcie Rada przyjęła kilka nowych 
członków kasy i zastanawiała się nad sposo- 
bami ściągania zaległych pożyczek. 

— Sesja wyjazdowa Kom. Dyscyplinar. 
nej w Baranowiczach. Jak się dowiadujemy 
sprawa b. kasjera Sapiehy, oskarżonego © 
defraudacje w kasie będzie rozpatrywana na 
sesji wyjazdowej komisji dyscyplinarnej dy- 
rekcji wileńskiej w dniu 15 marca w sali 
Ogniska w Baranowiczach, 

— Nabližsze walne zgromadzenie. W 
najbliższym czasie odbędą się następujące 
zgromadzenia: w dniu 15 marca Koła L.O.P. 
P. Pocztowców, w dniu 23 marca Koła Pol- 
skiego Białego Krzyża, w dniu 30 marca Ki 
ła Polskiej Macierzy Szkolnej. S. G. 

20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
5ta klasa pierwszy dzień ciągnięnia. 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
20.000 zł. wygrał Nr. 121756. 
Po 10.000 zł. wygrały Nr. 50920 110672. 
Po 5.000 zł. wygrały Nr. 45779 167086. 
3.000 zł. wygrał Nr. 66186. 
Po 2.000 zł. wygrały Nr. 24339 104474. 
Po 1.000 zł. wygrały Nr. 32820 59350 

61993 98091 128421 131044 144761 147273 
148853. 

Po 600 zi.wygrały Nr. 2335 4628 9735 
9853 35245 42031 51666 58681 83459 92915 
97134 99787 104004 106972 119650 128579 
128843 137627 147827 155362 155655 163252 

Po 500 zł. wygrały Nr. 1071 1811 2547 
3886 7255 12882 14570 15254 18431 18824 
24700 30282 34872 38072 40867 48375 51490 
53947 57167 57971 59376 70114 71193 74057 
83089 85045 85271 92188 93565 94914 
105750 105814 105832 108713 121348 121952 
124171 127119 132599 129819 150814 154140 
158016 158565 158955 162761 163905 167125 
167507. 

Po przerwie 
20.000 zł. wygrał Nr. 105295. 
Po 5.000 zł. wygrały Nr. 8822 92088 

202761. 
3.000 zł. wygrał Nr. 206828. 
Po 2.000 zł. wygrały Nr. 27808 30293 

35803 62158 91347 101230 188112 190318. 
Po 1.000 zł. wygrały Nr. 12034 15506 

19950 57745 83640 111009 159154 172638 
174872 176072 180029 189902 192878 192978 
194421 194631 198465 205533. 

Po 600 zł. wygrały Nr. 15557 20956 
32244 35063 41060 48528 66374 76346 76600 
11134 95333 99279 101734 106395 107426 
109595 109693 115690 118730 120878 127030 
128849 132108 137912 148607 156829 168348 
176452 176859 182744 183645 185720 194768 
105093 195336 195496 197337 199460 203806 

Po 500 zł. wygrały Nr. 700 14093 18004 
28964 30672 31149 34072 34269 37468 38153 
39898 42142 45556 50450 52106 52235 53378 
57950 59600 65660 65841 68834 69121 70027 
10731 85211 86143 88762 91464 93848 93927 
98029 98506 102237 109012 112415 121490 
121576 122492 124426 126194 128511 130259 
130300 137292 138098 141427 145752 149068 
153343 153516 155727 160384 160523 167088 
168755 169107 169378 170513 173708 175430 
176032 176774 176852 176919 180506 183040 
185494 185502 186558 187190 187256 187644 
189187 200560 200599 203112 203442 204330 
205105 205171 207381 207702. 

coraz bardziej wszystko unoszącą. La- 
two powiedzieć to słówko  „bujda*, 
którą wyrzucił pogardliwie jeden ze 
znanych malarzy wileńskich, trudniej 
oprzeć się tej bujdzie! Tem więcej, że 
coctail podany jest zręcznie i kabare- 
towa atmosfera z dudniącą muzyką 
zdradliwie. jest nawet nabożeństwa, 
bo przecież Amerykanie nie mogą się 
obejść bez liturgij lirycznych, które 
zwłaszcza metodyści sprawnie nakręca 
ją jak gramofon. 

W Broadway nd Pohulance jest jed 
nak więcej niż scenarjusz Sherlocka 
Holmesa. Któż mógł przewidzieć, że w 
amerykańskim sketchu panów Dunnin- 
ga i Abbota wzejdzie na Pohulance 
muza najwyższa. 

Dwóch bandytów naciera na siebie, 
jeden kładzie drugiego. Wynoszą tru- 
pa. Ale kochanka zabitego jest za ścia 
ną sceny. Nazywa się Pearl. Kreacja 
jej jest czemś, co oddech zapiera. 
Dziewczyna ta strzela do zabójcy swe 
go kochanka, przedtem śpiewa żałoś- 
nie, dając niezrównane słodycze głosu, 
prawdziwy łabędzi śpiew. Staje się 
morderczynią, słania się podcięta i wpa 
da w ręce demonicznego łapacza (Wa 
silewski), który na nią polował już ód 
początku sztuki. Bez panny Eichlerów- 
ny nie miałaby Broadway w Wilnie ani 
sensu, ani czaru. Ona jest duszą sztuki, 
zaklętym czarem tej Sztuki i nawet 
widz nie wie, że to ona go trzyma i 
nie pozwala pogardzać tą „bujdą* ka- 
baretu przetkanego filmem. Eichlerów= 
ma Coś z „Medei* Eurypidesa lub „Lady 
Makbet“ Szekspira. To widza fascynuje 

i 

Przesilenie na stanowisku przewodniczącego 

administracyjnej komisji szjmewej 
ZAUFANY POS. PUTEK. 

WARSZAWA. 7. 3. (PAT). Na dzisiej- 
szem posiedzeniu sejmowej komisji admini 
stracyjnej pod przewodnictwem posła Dęb- 
skiego (Kl. Nar.) przed przystąpieniem — @0 
wyboru A komisji, poseł Cie 
plak w imieniu klubu BB złożył oświadcze- 
mie, podkreślając, że klub ten ma pełne za- 
ufanie do dotychczasowego przewodniczące- 
go posła Polakiewicza, a głosowanie, wyra 
żające mu votum nieufności, uważa za de- 
monstrację polityczną. Opierając się na prze- 
pisie art. 71 regulaminu i na podstawie usta 
lonego zwyczaju, mówca w imieniu klubu 
BB. przedstawia kandydata na przewodniczą 
cego w osobie posła Polakiewicza. Dekiara- 
cja oświadcza dalej, że w razie odrzucenia 
przez większość komisji kandydatury posła 
Polakiewicza, decyzję tę klub BB uważać 
będzie za pogwałcenie dotychczasowego zwy 
czaju i przepisów regulaminu oraz chęć zata- 
mowania prac komisji. 

W głosowaniu poseł Putek otrzymał 14 
głosów, poseł Polakiewicz — 13. Jedna 
kartka była pusta. Posłowie Klubu Narodowe 
go wstrzymali się od głosowania. Pos. Ole- 
wiński (BB) podkreślił, że wybory nie dały 
rezultatu, albowiem wymagana bezwzględna 
większość wynosi 15 głosów, a tymczasem 
poseł Putek otrzymał tylko 14. Przewodniczą 
cy pos. Dębski odroczył posiedzenie celem 
udania się do p. marszałka Daszyńskiego 
dla wyjaśnienia sprawy. Po konferencji z 
marszałkiem Sejmu pos. Dębski podkreślił, 
że art. 57 regulaminu głosi, iż głosy  nie- 
ważne odrzuca się przy wyprowadzaniu abso 
lutnej większości, wobec czego przewodniczą 
cym wybrany zostaje poseł Putek, który oh: 
muje przewodnictwo. Pos. Sobolewski (BB) 
stawia wniosek o votum nieufności dla prze 
wodniczącego Putka. Pos. Polakiewicz apelu 
je do przewodniczącego, ażeby. wespół z 
mim, jako przedstawicielem BB, interwenjo- 
wal u marszalka w kwestji obsady przewo 
dnictwa w komisjach, albowiem do tego 
czasu obsada dokonywana była systemem 
d'Hondta, obecnie zaś wprowadzono nową 
zasadę wyborów przewodniczącego przez 
samą komisję. 

W dalszej dyskusji przewodniczący Putek 

- podkreśliłiżjako przewodnicz. nie może mie 
szać się do całokształtu obsady przewodnictw 
we wszystkich komisjach, ale mógłby jedy- 
nie w charakterze wiceprezesa Wyzwolenia 
udać się z posłem Polakiewiczem na ewentu 
alną konferencję do p. marszałka. Na wnio- 
sek posła Cieplaka odroczono na pewien czas 
obrady. 

Po wznowieniu obrad posłowie BB za 
żądali głosowania nad votum nieufności dla 
przewodniczącego i odroczenia w tym celu 
posiedzenia oraz zmiany porządku obrad. 
Przewodniczący podkreślił, że zmiana porząd 
ku obrad regulaminowo jest niemożliwa, co 
zaś do odroczenia komisji, to z uwagi na 
przemęczenie jej członków odracza obrady 
do godziny 17. 

Na posiedzeniu popołudniowem sejmowej 
komisji administracyjnej wyznaczonem przez 
nowego prezesa komisji pos. Putka, przed 
rozpoczęciem obrad nad projektem ustawy 
o radach powiatowych przedstawiciele kl. 
BB, wnieśli szereg zapytań i wniosków for- 
malnych, dotyczących porządku dziennego 
obrad. W szczególności chodziło w tych za- 
pytaniach o stwierdzenie, czy posiedzenie po 
południowe jest dalszym ciągiem obrad 
przedpołudniowych, czy też jest to posiedze 
nie nowe. Przewodniczący komisji pos. Putek 
zajął stanowisko, że posiedzenie popołudnio- 
we jest dalszym ciągiem posiedzenia poran- 
nego. Wyraził to wniosek posła Ciałkosza 
(PPS) o podjęcie rozprawy szczegółowej 
nad projektem ustawy o radach powiatowych 
Natomiast pos. Sobolewski (BB) wniósł że 
posiedzenie popołudniowe jest posiedzeniem 
nowem, które należy uzupełnić w pierwszym 
punkcie wnioskiem o votum nieufności. W 
głosowaniu za wnioskiem posła Ciołkosza pa 
dło głosów 13, za wnioskiem posła Sobolew- 
skiego — głosów 15. Za wnioskiem tym glo- 
sowali: BB, Kl. Nar., PPS., Fr. Rew. i Ch.D. 
Przedstawiciele klubu żydowskiego i niemie 
ckiego nie byli obecni. Wobec tego wyniku 
głosowania przewodniczący zamknął  posie- 
dzenie wyznaczając następne na jutro sobo- 
tę o godzinie 11 przed poł. z p orządkiem 
obrad: votum nieufności dla  przewodniczą- 
cego posła Putka i projekty ustaw samo- 
rządowych. 

Nowa umowa między w. m. Gdańskióm a Rzeczpospolitą Polską 
GDAŃSK, 7 III. PAT. W dniu wczorajszym została podpisana przez 

komisarza generalnego Rzeczypospolitej w Ggańsku min. Strasburgera 

umowa polsko-gdańska z dnia 4 marca 1930 roku w sprawie uregulowa- 

nia przepisów o dozorze nad artykułami żywnościowemi i przedmiotami 

użytku. Umowa ta postanawia, że w. m. Gdańsk wprowadzi na swym obs 

Szarze ustawę O Obrocie artykułami żywnościowemi i przedmiotami użytku 

analogiczną do odnośnej ustawy polskiej. Uzgodn ono również wydawanie 

analogiczm 'ch przepisów wykonawczych oraz postanowiono, że tak w. m. 

Gdańsk, jak i Polska nie będą wykonywać na granicy polsko-gdańskiej 

dozoru nad artykułami podlegającemi zgodnym przepisom na obszarze 

obu stron. Dozór graniczny nad artykułami, przychodzącemi z wspólnej 

zagranicy będzie przeprowadzany przy zachowaniu analogicznych przepisów 

wykonawczych. Umowa, która w imieniu w. m. Gdańska podpisał sen. 

Jovelowsky, wejdzie w życie w 14 dni po wymianie pism, stwierdzających 

jej zatwierdzenie przez Polskę i Gdańsk. 

ST WAOFEPOCZENEDRIK KWIAT MERA REPATAJE A O ZORBAKA ZET ZZE KI TYT PORA RYŻOWY COTY ROBCIO PPR RZZPOWACZZERTATC TR 

Jubileusz Prezydenta Massaryka 
PRAGA, 7. Ill. PAT. Prezydent Massaryk otrzymał ze wszystkich oko- 

lic republiki z okazji jubileuszu 80-lecia telegramy gratulacyjne oraz adresy 
hołdownicze. 

Miasto Praga przybrało z Okazji uroczystości odświętną szatę. Z 
wielu miast, a nawet miasteczek nadchodzą wiadomości '0 organizowanych 
tam uroczystościach na cześć prezydenta. Sumy przeznaczone z okazji 
80-lecia urodzin Massaryka na cele dobroczynne, przekraczają już 50 mil: 
jonów koron czeskich. 

W dniu dzisiejszym odbędzie się powszechna defilada, w której wez- 
mą udział wszystkie warstwy 'udnošci, 

Odpowiedź na memorandum Ghandiego 
NOWE DELHI, 7. ii. PAT. W liście, będącym krótką odpowiedzią 

na memorandum Ghandiego, wice-król ladyj zaznacza między zinnemi, iż 

z ubolewaniem dowiedział się, że Ghandi myśli o takiej metodzie działania, 

która wyraźnie doprowadzić może do naruszenia prawa, lub zagrozić spo- 

kojowi publicznemu. 

Aresziowanie współpracownika Ghandiego 

AHMEDABAD, 7—1ll. PAT. W mieįscowcšci Sabarmati uwięziony został jeden z 

najwybitniejszych współpracowników Gdaadiego. 
/ 

  

Awanfury komunistyczne w Sanoku 
SANOK, 7 -III. PAT. W związku ze zorganizowanym w dniu 6 marca b, r. przez 

elementy wywrotowe t. zw. dniem walki z bezrobociem na terenie Sanoka, urządzili 
miejscowi przywódcy P. P. S„lewicy w godzinach popołudniowych pochód, złożony z. 
około 400 osób, w większej części zatrudnionych poprzednio w pobliskiej fabryce 
Zieleniewskiego w osadzie Olchowskiej. Po rozproszeniu pochodu przez oddział po- 
licji zebrał się ponownie tłum, zwiększony do tysiąca osób skutkiem przyłączenia się 
doń szumowin, który usiłował się przedostać na rynek miasta: Ponieważ rzucano ka: 
mienie i dano kiika strzałów rewolwerowych, policja zmuszona była do użycia białej 
broni, skutkiem czego kilka osób zostało w czasie rozpraszania poturbowanych. Dzię- 
ki energicznej postawie organów policyjiych w krótkim cząsie przywrócono "spokój. 
Aresztowano kilku osobników, stawiających opór. 

podnosi go nad ziemię. Sketch byłby 
nie do zniesienia, gdyby to całe maltre 
towanie widza nie była okupione przez 
tę Pearl podaną wizyjnie, na zawrotnej 
wysokości piękna tragicznego. Irena 
Eichierówna nietylko ma talent, ale i 
dnie wielkiej Łaski w teatrze, skoro mo 
że bez trudności, bez męki, bez zmęcze 
nia wznieść się na najwyższy szczebel 
grania. Jak Japończyk jednem pociag- 
nięciem pędzła umie narysować ptaka 

albo drzewo i w konturze najbardziej 
treściwym wyrazić szczyt tega co sta- 
nowi duszę ptaka lub drzewa, tak pan- 
na Eichlerówna wydobywa najprościej 
szym środkiem w słońcu grózę, spokój 
tragiczny, pod którym z trzaskiem zała 
muje się świat. Oto jest mowa tragedji 
greckiej. Nie robić krzyków, nie robić 
łamańców. Czemże przerażała Meduza, 
jeśli nie spokojem. Ale w tej twarzy 
straszliwie skamieniałej tkwiła groza: 
twarz spoglądająca na tę twarz skamie 

nad zwykłym teatrem. Reżyserja Wasi 
lewskiego nic nie zabiła. Była znać ta- 
ką, jaką powinna być skoro aktor mo 
że być sobą i budować twórczo za sie 

bie. * 
Pearl na samym początku sztuki 

już czyniła wrażenie, choć widz mógł 
niezupełnie uświadamiać sobie dlacze- 
go. jeżeli odrazu zjawiając się na sce- 
nie nie działała jak piorun, to tylka dla 
tego, że inscenizacyina konstrukcja 
szwankuje zrazu. Pearl powinna wejść 
w sztukę jak demon. Czego ona chce, 
nie wiemy. Ale widzimy, że czegoś 
chce. To, co chce jest zaś niesamowite. 
Reżyserja powinna była skonstruować 
wyraźny portal, oczywiście imanentny. 
Początek został zgubiony, pogrążony 
mylnie w mgły i opary. 

Po co przyszła Pearl do klubu Raj- 
skich Nocy? Widz po zakończeniu sztu 
ki ogląda się wstecz i widzi początek 
mglisty. Nie da się jednak zbić z tropu, 

niałą, sama kamieniała. Więc może ale krzyczy, pa co przyszła? Miała 
być krzyk duszy bez esów i floresów więc jakiś zamiar. Jaki? Przyszedł 
baroka. Może być krzyk duszy rozdzie przecież także jej kochanek? Po co? 

rający, pod spokojem tragicznym: mo 
wa aktora tragedji. W Broadway mieliś 
ay wizję najwyższą. Twórcza, bogata,in 
pulsywna i po męsku czująca dusza 
młodej aktorki zdołała wznieść się na 
gle na wyżyny jak w teatrze Dyoniza. 
1 to bez maski, bez koturnów. Z po- 
- *staci Pearl biła bezpośredniość. Ta 
jest esencja istotnego teatru, czar cza- 
rów Dyonizosa. Wszyscy ali, czy 
żyli, lepiej, gorzej, poprawnie, niezrów 
nanie nawet, ale to, co dała Eichlerów 
na, to było najwyższe, milami już po- 

Dlaczegoż nie przeczuła zabójstwa? 
Dlaczegoż dopiero po strzaje krzyknę 
ła, jak Kasandra? Pytania kłębią się i 
niewiadomo czy panów  Dunninga i 

lewskiego, że był za mało czujny i wi- 
dzący. Czujemy, że postać Pearl jest 
ulana z jednego metalu. Nic poprawić, 

si być na początku, to jest wyraźna, 
tragiczna. 

Pytamy się, czy na początku nie 
ma już jakiego związku z łapaczem 

  

Abbota oskarżyć, czy reżysera Wasi- 

nie dodać. Jaka jest na końcu, taka mu- 

OBRADY SEJMOWE 
Niezupełnie słusznie wyzywa się nasz 

sejm od ostatnich; dobrze przyjrzawszy mu 

się i porównawszy go z innemi, trzeba dojść 

do wniosku że nie jest głupszy ca ja 

kolwiek parlamentu na świecie. Oczywiście 
nie jest też mądrzejszy — ot taki sobie prze- 

ciętny konglomerat gadułów. х 

Wszystkie parlamenty są instytucjami 

nieprodukcyjnemi; paręset ludzi, z których 

każdy  zosobna jest nawet niekoniecznie 
idjotą, nie może przecie być jednego zdania, 

a skoro większość ma decydować, to trafić 

do niej nie można argumentem — trzeba 

mieć klucz partyjny. Parlament jest oparty 

na zasadniczej niekonsekwencji: mianowicie 

posłowie przemawiają. 1 to przemawiają 

godzinami — naco, poco? 

Doskonale pamiętam moją pierwszą wi- 

zytę w Sejmie — przed paru laty, przed za- 

machem majowym. Na wysokiej katedrze 

siedział Rataj i zdaje się drzemał; nieco niżej 

stał poseł Gdyk i głędził o czems ż zapał em 

— o nawozach naturalnych j sztucznych czy 

coś bardzo zbliżonego; na sali pustawo — 

paru posłów w pierwszym rzędzie słuchało z 

rozwartemi gębami i po każdym okresie, 

względnie po każdej kropce oklaskiwało Gdy 

ka — byli to koledzy partyjni, kmiotki poczci 

we, Posłowie dalej rozmieszczeni nie zwra- 

cali najmniejsze uwagi na gadułę —- gawo- 

rzyłi między sobą, śmieli się, dowcipkowali, 
pewnie opowiadali sobie jakieś anegdotki. 

Byli i tacy, co nie rozmawiali — czytali ga- 
zety, tygodniki, rozwiązywali . krzyżówki; 

dwóch zasnęło solidnie w kącie — ciche 

chrapanie słychać było wyraźnie. 

  

Gdy wreszcie znakomity mówca skof- 

czył, marszałek oznajmił, że odbędzie się 

głosowanie przez drzwi nad wnioskiem pa- 

na posła Gdyka. I wtedy stała się rzecz nie- 

aczekiwana i niepojęta: sala napełniła się w 

jedną chwilę — wielu posłów jeszcze coś 

żuło — i wszyscy rzucili się bez chwili wa- 

hania do drzwi; endecy i mniejszości w je- 

dne — socjaliści i kmiotkowie w drugie, po 

pięciu minutach Rataj już ogłosił, że wniosek 

upadł większością, 17 głosów. 

Wiele razy potem jeszcze byłem w sej- 

świecie wydane w sprawie świń. Identycznej 

z obecnym projektem rządowym nie znala- 

złem; wprawdzie w japońskiej Tien—buku- 

tsin w czwartym rozdziale, paragrafie siód- 

mym, ustępie 23 jest wzmianka 0 podatku 

zależnie od wagi, ale mowa tam o Буфе 
przewożonem koleją; w rosyjskiej ustawie z 

17 października st. st. 1902 r, zwalnia się od 

cła wwożowego rasowe wieprze o ile 4 pry- 

stawów, 2 sprawników, i gubernator i przy- 

najmniej sześciu członków wyższej Akademi 

Hodowianej wyrazi się przychylnie o wwożo 

nym objakcie; w szwajcarskim Monitorze z 

10 grudnia 1891 r. na str. 413, rozdziai VIII 
jest wyraźnie stwierdzone, że świnie, jako 

owady nienadające się do uprawy w górach, 

nie są wogóle brane pod uwagę prży opodat 

kowywaniu bydła; wogóle tam gdzie jest 

mowa o świniach, to zawsze w innych wa- 

runkach niż u nas, przy innem założeniu i 

innej konkluzji; w bardzo wielu  ustawacn 

niema o Świniach wcale mowy. Zatem pro 

jekt rządowy nie ma precedensów. Nie moż- 

na też pominąc! milczeniem faktu jaki miał 

miejsce w Baraniej Wólce, w powiecie Ozor 

kowskim — mianowicie: właściciel wsady 
Kozioswąd znałazłszy za olszynka, w rowie 

trup świeżo zmasakrowanej maciory zawia 

domił o tem niezwłocznie komisarjat policji 

i miejscową straż ogniową. Okazało się, że 

rabusie li tyłko nie zabrali cennego tułowia 

pohańbionego przez się zwierzęcia, iż zostali 

spłoszeni. Gdzie jest ochrona świń. Co na 

ten wypadek powie rząd? Dziennik Kołomyj 
ski z dn, 12 września r. z. podaje, że świnia 

należąca do Jawnuta Borzęki lat 47, syna 

Edmunda i Kunegundy z Rozbijów, złamała 

nogę podczas spaceru po szosie lwowskiej 

w pobliżu budki drożnika Nr. 8 na  63-im 
kilometrze. Przykłady takie mógłbym mno- 

żyć ad infinitum — jeśli tego nie robię to 

tylko dlatego, iż nie wątpię, że caią bezsen- 

sowność projektu rządowego już temi nama 

calnemi dowodami obnażyłem, Wypowiadam 
się przeciw projektowi!““ 

Włazi na trybunę inny mówca pro-rzą 

dowy, „porywacz*. 

„Wysoką Izbo! W rocznicę dziesięciole 

cia odzyskania niepodległości słyszymy rze- 

czy, których nie powstydziłby się najgorszy 

mie —- zawsze ta sama historja: ktoś gada, -Satrapa rosyjski w czasach męczeństwa File 

nikt go nie słucha, trzeba głosować — każ 

dy wie doskonale za czem i jak, 

Zresztą przykład posła Dunmeer jest tu 

najbardziej charakterystyczny. Dunmeer był 

staruszkiem osiemdziesięcioletnim i 50 . lat 

bez przerwy zasiadał w angieiskiej izbie 

gmin.'Z okazji tak rzadkiego jubileuszu Od- 

wiedził go jakiś dziennikarz prosząc o garść 

wrażeń. 
Przez tyle lat, rzekł mu, usłyszał pan 

zapewne wiele pięknych mów, jakżeż dziala- 

ły one na pana? 

Owszem, odparł stary Dunmeer, wygłu 

chałem Ładnych parę, względnie, kilkanaście 

tysięcy mów, — niewiele było dobrych, bar 

dzo mało przekonało mnie, ale ani / jedna 

nie wpłynęła na zmianę mego głosu! 

I niechże kto jeszcze postara się bronić 

sensu i celu mów parlamentarnych. Albo ich 

posłowie nie słuchają, albo — nie zważając 
na najmądrzejsze argumenty — głosują jak 

zgóry postanowili. Więc?.... 3 

Polacy są chyba jednym z najgadatliw- 

wszych narodów na świecie; nieumiejący 

dużo i bez wytchnienia pleść Polak, jest ta- 

kimże unikatem jak nieumiejący się bokso- 
wać Anglik. A jednak mimo tej powszechnej 

elokwencji brak nam stanowczo dobrych 

. mówców. Mieliśmy właściwie tylko jednego 
Skargę, mówcę o naprawdę wielkiej skali i 

to raczej ze względu na treść niż na formę, 

pozatem nikomu nasze gaduły zaimponować 

nie mogą, 
Dzisiejsi — pożał się Boże! W kawiarni, 

w barze — owszem płynnie, głośno, Z Za- 
cięciem bredzi, z chwilą gdy się wgramoli 

na trybunę sejmową traci każdy rezon odra 
zu: bełkocze, szepleni, zacina się, powtarza, 

gubi, jąka, ględzi... Niemowa spisywałby się 

lepiej, w rezultacie to nie mowa, a jakieś 

męczące, nieznośne krakanie, klekotanie.., 
Nietylko sposób wygłaszania mów stoi 

na poziomie referatu ucznia z piąte'* klasy. 

"Treść wcale nie lepsza. Są dwa rodzaje elu- 

kubracyj: przekonywująca i porywająca 

(oczywiście są one takiemi tylko w mniema 

niu autorów). Np. toczy się dyskusja nad 

projektem rządu obłożenia nowym: podat- 

kiem luksusowym świń rasowych ważących 

ponad 100 kilogramów. A 

Zabiera głos przedstawiciel warstw roi 
niczych, mowa Ściśle rzeczowa „przekonywu 

który przecież jest też demonem i pod 
koniec sztuki tę dziewczynę zgarnia 
jak zdobycz. 

Oko skoro dostrzeże Eichlerównę, 
śledzi ją jak w filmie „Giyl's Paryża''tra 
giczną Vernon. Wszystko wobec Pearl 
jej Losu, jej enigmatycznego Przezna 
czenia, drogi krzyżowej, na gościńcu 
Gehenny, staje się nieciekawe, przypad 
kowe, o tyle wartościowe, o ile prowa 
dzi do rozjaśnienia enigmatu Pearl. 
Na scenie Świetnie prowadzą akcję 
panowie Karpiński, Żurowski i Wasi- 
"lewski. A jednak tylko jedna Pearl jest 
istotną rzeczą: dusza tragiczna. Gwoli 
Ireny Eichlerówny, która trafiła na ton, 
ma prawo „Broadway 'toczyć się w Wil 
nie. Taka bowiem może być sugestja 
aktora, że chwyciwszy górny ACH 

czy- 
wiście od widza jest wymagane, śm 
miał otwarty wzrok na to, co jest tra- 

muzykalne i 
ucho niemuzykalne. Może być oko wra 

czyli 
dalfoniczne. Może być dusza wrażliwa 
na gest aktorski, wielki gest tragedji al 
bo nieczuła na tę mowę. Cóż ślepemu 
prawić o kolorach albo cztowiekomi 

że 
jest mowa, którą znał Ajschylos, a któ 
rą to mowę inkarnowali aktorowie grec 
cy w „dniach wiosennych, kiedy fijołki 
kwitną i nowe słońce zapala się na nie 

stko może podnieść na wyżyny. 

giczne. Może być ucho 

żliwe na czerwienie albo tępe, 

pozbawionemu poczucia tragizmu, 

bie. 
Przecież są kwiaty, które fascynują 

i przerażają. Genjalny botanik Raci- 
borski opowiadał jak na Jawie przebija 

się iąc się przez puszczę zatrzymał 

matów i Fiłaretów. Na toż  przelewaliśmy 

swą krew, na toż ojcowie nasi gnili w kaza- 

matach sybirskich, by teraz taki bezduszny, 

bezmyślny,  bezideowy człowiek  deptał 

wszystko co nam drogie i święte, by naigra 

wał się z uczuć, które po Mickiewiczu i Ko- 

ściuszce piastujemy. Ojczyzna nasza, ta naj- 

piękniejsza matka każdego dziecięcia, po 

trzykroć była rozebrana z powodu niedbal- 

stwa jej synów. Nie dopuśćmy, by nastąpiło 

to raz jeszcze. Głosuję za projektem". 

Takie mowy rejestrują djarjusze sejmo. 

we tuzinami, Pat rozsyła je po kraju, a gaze 

ty drukują. Czy nie szkoda papieru i czasu 3 

czytających. 

Cechą zasadniczą dobrego parlamenta- 

rzysty powinna być une prompte  repartie. 

Trzeba mieć zawsze odpowiedź w kieszeni, 

trzeba znadywać le mot qwil fatt pour rire. 
Czytam skrupulatnie sprawozdania sejmowe 

i jak dotąd znalazłem tylko raz skrzyżowanie 

szpad słownych naprawdę dowcipne. Było 

to tak.: 

Minister Składkowski w trakcie swego 

expose rzekł między innemi ze złośliwym 

uśmiechem zwracając się do lewicy: „od lat 

dwu czynię to bez przerwy ciesząc się przy- 

tem zaufaniem panów **.... 
Wielka wrzawa. Posłowie tupią i ryczą 

z oburzenia. 
Marszałek Daszyński: „uciszcie się pano 

wie!! dobry dowcip trzeba umieć uszano- 

wać”, (Mo się nazywa przytomność umyslu. 

Takich inter-ziacyj w parlamencie  francu- 

skim nawet się nie zauważa — tam są one 

na porządku dziennym, tam mówca, któremu 

przerywają zawsze się odetnie, zawsze od- 

paruje cios. 
A u nas? Znakomita większość nie zwa- 

żając na nic i nikogo wykakta wyuczoną 

ramotę — brak im dowcipu, przytomności, + 

by z miejsca znaleźć odpowiedź — zgubiliby 

się wnet, zdradzili jakim grubym nonsensem. 

No i przerywania. Taki co z miejsca wo 

ła, musi w dwóch słowach krzyknąć coś do 

rzeczy. Nasi specjaliści od przerywania przy 

pominają , pastuchów wreszczących: „hu! 

_hu!* — w lesie bez celu i sensu. 

Ech — ta nasza wymowa sejmowa. Pe 4 
wien jestem, że stróż w starożytnych Ate- 

nach lepszym był oratorem od tych dzisiej. 

szych matołów. Karol. 
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oniemiały na miejscu. Storczyk, 
wacznie wygięty, wyglądał jak czaszka 
ludzka ze zdartą skórą, zawieszona na 
nitce zielonej spadającej z drzewa. To 
nie była lilja wodna, związana z marze 
niami czyli lotos na berylowej wodzie 
uspokojonej, o której tyle mówi Kalida 
sa indyjski. 

Panna Eichlerówna w Broadway na 
Pohulance fascynuje jak kwiat demo- 
niczny w puszczy. Przeraża ona i każe 
cofać się i kurczyć! Napięta jest cała 
uwaga widza, wytrzeszczone są Oczy. 
Cisza jak kamień spada na wszystkich, * 
kiedy z rewolwerem w ręku czyni tan 
swój tragiczny. Po strzale idą konwul- 
sje w najwyższej formie greckiego pa- 
tosu. Sa to rzeczy nieoglądane zazwy- 
kle. Tylko wielki artysta nosi w sobie 
światy Piękna, które niesamowicie 
wschodzą i kwitną. Wielkie Piekno jest 
zawsze tragiczne. 

Widząc pierwszy raz pannę Eichle-4 
równę w sztuce Kisielewskiego, rozu- 
miałem, że ma talent. Nie wiedziałem” 
jednak, że należy do rodziny Ajschyla 
lub Szekspira. Niech powiesi u siebie 
na naczelnem miejscu podobiznę maski 
tragicznej i niech modli się do Muz, 
aby maska ta stała się na drodze jej 
Przeznaczenia talizmanem i różdżką. 

Natchnienie jest zawsze Łaską zsy- * 
łaną przez niebo ale Łaska ta idzie 
wedle serca, które prosić umie. 

Mieczysław Limanowski. 
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SOBOTA — (a) Dzielnice DEO o w mia- 
ó „6 m. stach. Urząd wojewódzki powiadomił po- 

8 DZIŚ BSE ее : szczegėlne Magistraty miast powiatow. i in- 
Wincentego Zachód sł. g. 5 m.27 nych większych, znajdujących na terenie wo 

Jvtro jewództwa wileńskiego, że uchwały o ustałe- 
F iszki niu dzielnic gdzie dopuszczalne są wznosze 
pana nia budowli pod zakłady przemysłowe, zosta 
  

ły w całej rozciągłości zatwierdzone w myśl 
życzeń tych gmin. 

— (a) Rozgraniczerfie terenu dochodzeń 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 7 — ill. 1950 r. 

ZH celnych. Urząd celny w Wiłnie otrzymał u- 
i 758 poważnienie przeprowadzania śledztw oraz 

rozstrzygania spraw natury karno - skarbo- 
1 wej na terenie powiatów: oszmiańskiego, li- 

Temperatura | +1°с dzkiego i szczuczyńskiego. 
średnia Urząd w Turmoncie otrzymał powiaty: 

Brasławski i Święciański, urząd w Zahaciu: 
dziśnieński i postawski i wreszcie urząd w 
Olechnowiczach powiaty: wilejski i mołode 

Temperatura najwyższa: -- 2°С. 
Temperatura najniższa: — 4?C. 
Opad w milimetrach: 1 czański. W związku z powyższem we wszy- 

stkich sprawach celno - skarbowych należy 
Wiatr Zachodai zwracać się w zależności od miejsca zamie 
przeważający szkania do wyżej wymienionych urzędów. 

Tendencja barometryczną: spadek 
z . MIEJSKA 

Uwagi: pochmurno, w n.cy śnieg. JS 

— (0) Uroczyste posiedzenie Rady miej- 
skiej, W dniu wczorajszym Magistrat roze 
słał zaproszenia z prośbą o przybycie do sa- 
li posiedzeń Rady miejskiej w niedzielę 2 mar 
ca o godz. 12 na uroczyste posiedzenie Ra- 
dy miejskiej w związku z wręczeniem nagro- 
dy literackiej m. Wilna im. Adama Mickie- 
wicza, przyznanej w roku 1930 p. Kazimie- 
rze Iłłakowiczównie. 

Program posiedzenia zawiera punkty na 
stępujące. Zągajenie posiedzenia przez prezy 
denta miasta p. Folejewskiego, 2) przemó 
wienie przewodniczącego sądu konkursowe- 
go prof. M. Zdziechowskiego, 3) odczyt o 

  

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych. 
Katedra. Godz. 6 — Prymarja w kaplicy św. 
Kazimierza, godz. 8.30 Msza św. z suplika- 
cjami, godz. 9.30 wotywa, godz. 10.15 — su 

ma, celebruje ksiądz kanonik Sawicki, kan- 

€lerz kurji, kazanie ks. kanonik Żebrowski, 

godz. 15.30 — wykład Pisma św. godz. 16 
uroczyste nieszpory z kazaniem ks. prof. So- 
očki. $ 

> Kościół św. Jana. Godz. 6 — Prymarja, 

godz. 9 — Msza dla dzieci, godzina 10 — twórczości literackiej p. K. liłakowiczówny 
, Msza św. akademicka recytowana z kaza- wygłosi p. W. Hulewicz, 4) wręczenie na- 

miem, godz. 10 — Msza św. uczniowska, grody, . 

* 

powiednią nauką pasyjną. 

"marja, godz. 9.30 — wotywa uczniowska, 

м 

odz. 11 suma, godz. 16.30 — wykład z 
isma św., godz, 17 — nieszpory. 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza św. w kaplicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11 — Su- 
ma, godz. 16 — wykład z Pisma św., godz. 
26.30 Nieszpory w kościele, godz. 17 — Li 
tanja do M.B. w kaplicy. W każdą niedzielę 
zaraz po sumie będą uroczyście obchodzone 
Stacje Męki Pańskiej w kościele. Od 10 mar- 
ca księża ostrobramcy stale będą słuchać 
spowiedzi wiernych codzień wieczorem 0 g. 
5 przez cały czas trwania litanji w kaplicy 
ostrobramskiej i dłużej o ile zajdzie tego po- 
trzeba. 

Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 — 
Msza Św. uczniowska, godz. 11 — suma, 
godz. 16.30 — wykład z Pisma św., Be 
17 — Nieszpory. W czasie Wielkiego Postu 
«o sobota o godz. 5 pp. będą odprawiane u- 
roczyste komplety z kazaniem. 

Kościół św. Ducha, godz. 7 Prymarja, 
8.30 — wykład z Pisma św. godz. 16 
Nieszpory. Dnia 1 marca o godz. 4 pp. od- 
prawione będą uroczyste komplety z wysta- 
wieniem Przenajświętszego Sakramentu i od- 

  

— (0) Posiedzenie miejskiej Komisji kul. 
turalno - oświatowef. W poniedziałek, dnia 
10 marca, odbędzie się w Magistracie posie- 
dzenie miejskiej komisji kulturalno - oświa- 
towej z następującym porządkiem dziennym 

1) podania stowarzyszeń „Agudas* Izrel“ 
„Tarbut“ i „Tachkemoni* o udzielenie świad- 
czeń rzeczowych szkołom prywatnym, przez 
te stowarzyszenia prowadzonym, 2) prelimi- 
narz budżetowy na rok 1930 — 31 wydziału 
kultury i oświaty, 3) wolne wnioski. 

— (y) Zebranie sprawozdawcze  radne. 
go Jakóbczyka, W niedzielę radny p. M. Ja 
kóbczyk organizuje za zezwoleniem władz 
zebranie sprawozdawcze na którem  zrefe 
ruje ostatnie uchwały Rady Miejskiej w spra- 
wie wykupų ziem czynszowych. Zebranie te 
odbędzie się przy ul. Legjonowej nr. 44, 

POCZTOWA 

— (a) Kurs Pocztowo _ telegraficzny. Od 
było się otwarcie 10 kursu pocztowo - tele- 
graficznego dla kandydatów na  urzędni- 
ków pocztowych. 

Po nabożeństwie w kościele św.  Trój- 
cy odprawionym przez ks. « Markowskiego, 
w sali wykładowej przy ulicy św. Jańskiej 
13 nastąpiło otwarcie kursu przez kierow- 
nika dr. Sowińskiego. 

, Wykład inauguracyjny miał docent Rasie- 
wicz ua temat „Historją poczty. * 

Na otwarciu kursu byłt obecny prezes 
dyrekcji poczt inż, Żochowicz, który zobra- 
zował zadania i rolę instytucji pocztowej w 

g. g. 

”-„Kościół św. Rafała. Godz. 6 — Prymacja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz, 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św. godz. | — Nieszpory. Х 

Kościół św. Jakóba. Godz. 6 Prymarja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św. godz. 1 — Nieszpory. й życiu publicznem oraz prawa i obowiązki u- : O nauką będą odprawiane Co rzęgników Az Ce Na kurs POKOŁIO święta o godz. 6 pp. 53 praktykantów pocztowych. Gorzkie żałe co niedziela o godz. 5 w. 

"Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP. 
Godz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, g. 
15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 — №е- 
SZpory. Zaraz „po sumie będzie obcho- 
dzona Droga Krzyżowa. 

Kościół Najświętszego Serca Jezusowego. 
Godz. 6.30 — Prymarja, godz. 9.30 — wo 
tywa uczniowska, godz. 11 suma, godz. 16.30 
wykład z Pisma św. godz. 17 — Nieszpoiy. 
i liana do Najśw. Serca Jezusowego 

(Kościół Antokolski, godz. 6 — Prymarja 
godz. 11 — suma, godz, 17 — Nieszpory 
przed Nieszporami wykład z Pisma św. Na- 
bożeństwa pasyjne — Gorzkie Żale, zaczy- 
na się o godz. 16 pp. 

Koś Misjonarski. Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 7 — Msza św. cicha, godz. 8 — 
wotywa, godz. 10 — suma, godz. 16 — Nie- 
szpory. 

Kościół S-S. Wizytek. Godz. 6 — Pry- 
marja, godz, 9 — Wotywa, godz. 10 — su 
ma, godz. 18 — Nieszpory. 

Kościół Wszystkich Świętych, godz, 5 — 
Prymarja, godzź 6 — Wotywa, godz. 11 
suma, godz. 15.30 — wykład z Pisma św. 
godz. 16 — Nieszpory, zaraz po Nieszporach 
będą śpiewane Gorzkie Żale. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry- 

SOSA 

— Z Uniwersytetu. Z wydziału humiani- 
stycznego USB. Stopień magistra filozofji w 
zakresie filozofii otrzymał p. Berek Cwajba- 
um. 

— (y) Pamiętajcie o psach. W związku 
za zdarzającemi się wypadkami pokąsań lu- 
dzi przez psy, wydział zdrowia przypomina, 
że w myśl rozporządzenia p. wojewody psy, 
znajdujące się poza mieszkaniem, powinny 
być zaopatrzone w kagańce. 

— (y) Pasz; iczne dla | stu- 
dentów. Starostwo grodzkie zostało poinfor 
mowane, że od studentów wyjeżdżających 
na studja nie należy wymagać zaświadczeń 
Ministerstwa WR i OP jak to miało miejsce 
dotychczas, gdyż Ministerstwo zaświadczeń 
takich już nie wydaje. 

Na podstawie nowych przepisów wystar 
czy pismo lub zaświadczenie zagranicznego 
zakładu naukowego. > 

Co się tyczy paszportów dla niez amoż- 
nych, wysokość ich dochodu sprawdzać bę- 
dą władze administracyjne w urzędach skar- 
bowych i na podstawie płaconego podatku 
dochodowego ustalać będą kategorje pasz- 
portu. 

AKADEMICKĄ 

— Z kola polonistów USB, W niedzieię 
dnia 9. 3. w lokału seminarjum polonistycz- 
nego o godz. 11.15 odbędzie się zebranie sek 

  

godz. 1 — Msza Św. czytana z kazaniem. 5 
Kościół św. Ignacego. Godz. 8 — Msza 

św. w kaplicy Chrystusa - Króla, godz. 9 — 
fsza św. dia wojska, godz. 12 — Msza św. 
icha z kazaniem. 

Kościół św. Stefana, Godz. 6 — Prymar- 
ja, gódz. 9 Msza św. uczniowska, godz. 
11 — suma, godz. 16 — Nieszpory. 

Kościół Bonifratów. Godz. 6.30 — Pry- 
marja, godz. 8 — Msza św. cicha, godz. 10 
— sima, godz. 17 — Nieszpory i litanj 

Kościół św. Kazimierza, godz. 6 — Msza 
św, cicha, godz. 7 — Prymarja, godz. 8— 
Msza Św. cicha, godz. 9 — Msza św. czy- 
tana, godz. 10 — Msza św. uczniowska, g. 
1i — suma, godz. 17 — Nieszpory. ż 

Kościół św. Anny, Godz. 10 — Msza św. 
czytana. 

Kościół św. Michała. Godz. 10.30 —Msza 
św. czytana. 

ctwie. Zagajają kol koi. Bohdziewicz i Dy- 
boski. Goście mile widziani. 

KOMUNIKATY. 

— Dzisiaj 95 Środa literacka na cześć 
laureatki nagrądy literackiej m, Wilna Kazi- 
miery Iłakowiczówny, która w dniu wczoraj 
szym przybyła do naszego Miasta. Jak już 
donosiliśmy, prócz przemówień prof. Zdzie- 
chowskiego i prof. Srebrnego oraz części kon 
certowej (śpiewać będzie p. Wyleżyńska) 
goście usłyszą wiersze liłakowiczówny, czy- 
tane przez autorkę. R Wstęp dla członków, sympatyków i wpro 
wadzonych gości. Stroje wizytowe. Początek 
o godz. 8 wiecz w siedzibie Związku Litera- 
tów, Ostrobramska 9. 

  

   

— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 9 aa w kościele 
w Plusach przypada całodzienna Adoracja 
Przenajświętszego Sakramentu, dnia 10 inar 
ca w kościele w Smołwie. 

A URZĘDOWA 

— (y) Konierencja w sprawie ekonomi. cznej sytuacji Wileńszczyzny. W dniu 6 mar 
ca odbyła się u p. wojewody konferencja 
przedstawicieli samorządu gospodarczego 0- 
Taz zjednoczonej organizacji rolniczej,  po- 
Święcona zagadnieniom ekonomicznym woje 
ow. Ustalonem ae iż przeżywany, 
obecnie kryzys gospodarczy zarysowuje sie jų 7 ro! ia Oddziału Wileńskiego, od- 
na Wileńszczyznie specjalnie ostro, _ gdyż wa a dit. 17 marca 1929 roku, 2 Aa 

a swe źródło głębsze, wynikające me z tej wozdanie zarządu Oddziału i komisj rewizyj 
b innej koniunktury przejściowej lecz z Ca nej, 3) sprawozdanie kasowe, ustalenie bud- kształtu warunków zarówno  ekonomicz. żetu Oddziału i kwestja składek, 4) wybór "ych jak przyrodniczych, w których wojewó- całego zarządu Oddziału Wileńskiego na no- o wileńskie się znajduje. To też doryw- wo, wobec upływu  trzechłetniej Kadencji cze środki zaradcze byłyby tu jedynie palja (par. 1 i 2 art. 13 statutu, 5) wybory do ko wami, aczkolwiek  koniecznemi w niektó- misji Rewizyjnej. 6) wolne "wnioski, 
R ia oj jednak nie doptowadzkyby / ; 
o radykalnej naprawy istniejącego stanu  — Zarząd Y 

rzeczy, W związku z tem na propozycję p. Śred , i Wyższe (rady D OW. wojewody zebrani podjęli się, każdy w swym mości członków że we wtorek dn. 11 bm. o zakresie, opracowania szczegółowego planu godz. 19 odbędzie się w gimnazjum im, Mi- oświetlającego wszechstronnie /poszczegól- Ckiewicza walne doroczne zebranie człońków a zagadnienia gospodarcze terenti oraz usta Koła z następującym porządkiem dziennym: lacego potrzeby i dyzederaty sfer zainteres. 1) odczytanie protokułu poprzedniego walne о poszczególnych dziedzinach, a zmierzają” go zebrania z dn. 30. 4, 29, 2) sprawozdanie go do systematycznego i konsekwentnego ze zjazdów w Warszawie, 3) sprawozdania istniejącym trudnościom i prze. zarządu i Kom. Rew. 4) wybory władz Tava imującym rozwój ekonomiczny. 5) wolne wnioski. OZ 

— Zarząd wileńskiego Oddziału Zrzesze_ 
nia Sędziów i Prokuratorów zawiadamia w 
myśl par. 4 art. 12 statutu Zrzeszenia Sę 
dziów, i Prokuratorów Rzeczypospolitej Poi- 
skiej iż w dniu 23 marca rb. o godz. 12 w 
gmachu Sądów salą nr. 6 odbędzie się zwy- 
czajne zgromadzenie Wileńskiego Oddziału, 
na które zaprasza wszystkich członków Od 
działu i przypomina o przepisie par. 7 art. 
12 rzeczonego Statutu. 

Porządek dzienny: 1) odczytanie protoku 
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cji ist. > literackiej z dyskusją o bronzowni-, 

str oO 

— Koło Przyjaciół Związku Harcerskie- 
go. W dniu dzisiejszym o godz. 6 wiecz w 
Wielkiej Sali konferencyjnej urzędu wojewó- 
dzkiego odbędzie się zebranie organizacyjne 
koła przyjaciół związku Harcerstwa Polskie- 
go. Wszystkich rodziców i sympatyków ru- 
chu harcerskiego prosimy o przybycie. 

— Odwołanie wystawy obrazów pani An 
ny Rómerowej. Dowiadujemy się, że proje* 
ktowana łącznie z wystawą kilimów  wysta- 
wa obrazów Anny Rómerowej została od » 
wołana. 

— (k) Kursa dla Zarządów SMP. Dnia 
9 1 10 marca odbędzie się w Dut.owie kurs 
dla zarządów SMP Dubrowa, Raków, Rado- 
szkowicze. Na kurs przybywają conajmniej 
zarząd, zaopatrzony w sprawozdania z dzia 
łałności z poprzedniego okresu w swoich 510 
warzyszeniach. 

RÓŻNE 

— (y) Stan wody Wilji. Jak widać tego 
roczna wiosna nie przyniesie nam powodzi 
na co wskazuje już poziom wody w Wilji. 
Wczoraj woda spadła do poziomu normalne 
go t.j. 236 cntm. 

С 
— (y) Saperzy zabezpieczają swój most. 

Saperzy wiłeńscy nie mają widać zaufania 
do zapewnień, iż w tym roku nie będziemy 
mieli powodzi i na wszelki wypadek rozpo- 
tzęli budowę izbicy na Wilejce (tuż za górą 
Zamkową) zabezpieczającą mostek na wypa 
dek lodochodu. 

— (a) Wypłacenie części dodatku miesz 
kaniowego. rzedwczoraj funkcjonarjusze 
państwowi otrzymali część zaległego za rok 
1928 dodatku ną mieszkanie. Reszt a dodat- 
ku zostanie wypłacona w niedalekiej przysz 
łości. 

— Z Ligi Morskiej i Rzecznej. Wczoraj 
rozpoczął się kurs modelarstwa statków, zor 
ganizowany przez sekcję sportową Ligi dla 
uczniów szkół średnich. Kurs odbywa się w 
piątki w godz. 16—18 w sali robót gimn. 
Zygmunta Augusta. Wykłady teoretyczne i 
prace techniczne prowadzi p. Ałeksander Gar 
nysz — sternik Ligi. Po kursie odbędzie się 
wystawa modeli i regaty modeli yachtów żag 
Slowych na jeziorze Trockiem. Najlepsze mo 
dele otrzymają nagrody. Zapisy przyjmuje p. 
Garnysz w godzinach kursu w seminarjum 
Zygmunta Augusta. 

— (o) Kasy chorych nie mają środków 
egzekutywy. Dość często zdarza się, że do 
osób zalegających z opłatami za ubezpie- 
czenie pracowników na rzecz Kasy Chorych 
przybywają urzędnicy Kasy i przystępują do 
sekwestru ruchomości dla zabezpieczenia dłu 
gu. Urzędnicy ci grożą licytacją rzeczy,, a 
zdarzają się również wypadki ściągania dwu- 
krotnie jednej i tej samej należności. 

Taki stan rzeczy wywołany jest nieznajo 
mością odnośnych obowiązków i przepisów 
prawnych zarówno ze strony płatnika, jak i 
urzędników kasy, Zarządzenia władz central 
nych wyraznie wskazują, że Kasy Chorych 
nie mają żadnych środków egzekucyjnych 
do właśnej dyspozycji bez konieczności uda- 
wania się do sądu dla otrzymania odnośnej 
klauzuli, na mocy której może być dokonany 
sekwestr i fcytacja ruchomości tylko przez 
komornika sądowego. Należności Kasy cho- 
rych są w zrozumieniu obowiązujących prze 
pisów długiem cywilnym i podlegają Ściąga- 
niu w formie przewidzianej dla tych długów. 

Zgłaszanie się więc sekwestratorów nie 
jest oparte na prawnych przepisach ; obli- 
czone jest tylko na nieznajomości prawa 
przez płatnika celem wywarcia presji. 

— (0) O eksport przez Łotwę. W tych 
dniach wyjechał do Rygi dyrektor oddziału 
wileńskiego Banku Rolnego p. L. Macule- 
wicz celem zaznajomienia się ze sprawami 
Iniarskiemi na Łotwie w związku z wprowa- 
dzenia tam monopdu Iniarskiego oraz — се- 
iem zapoznania się z obecną sytuacją łotew 
skiego rynku zbożowego 1 możliwością ek- 
sportu zboża z ziem północno - wschodnich 
Polski. 

‚ — (a) Z gminy żydowskiej. Na ostat 
niem posiedzeniu w gminie żydowskiej oma- 
wiano sprawę przyjścia. z pomocą biednym 
żydom wobec zbliżających się świat wielka- 
nocnych Taksamo poruszono dokarmianie 
w dniach postu żołnierzy wyznania mojżeszo 
wego. 

Biednym ma być rozdana darmo „maca“ 
na kupno której postanowiono zebrać potrze 
Бпе sumy, żołnierze zaś otrzymają jedzenie 
w specjalnych kuchniach  aprowidowanych 
przez gm nę. 

  

— (a) Apteczki w gminach i na poste. 
runkach. W celu należytego zorganizowania 
pomocy na wypadek katastrofy na drogach 
publicznych w poszczególnych urzędach gmin 
nych i na posterunkach policji położonych 
wpobliżu dróg gdzie wprowadzono komini- 
kację autobusową, będą zaprowadzone apte- 
Cczki. Budynki te zostaną oznaczone specjal 
nem znakami które zdala będzie można roz 
poznać Również projektuje się wprowadzenie 
do programów szkół samochodowych nauki 
ratownictwa. $ 

— Podziękowanie, Komitet Odbudowy 
kościoła uważa za swój miły obowiązek po 
dziękować sz. pani inż. Domańskiej za wy- 
pożyczenie skarbonek pp. Kwestarkom i 
Kwestarzom oraz ofiarodawcom, którzy przy 
czynili się do zebrania w dniu 4. III. br. 967 
zł. 58 gr. (brutto) na rzecz odbudowy koś- 
cioła Zbawiciela (po Trynitarskiego) przy 
Szpit . Wojsk. OW Wilno na *Antokolu. Za 
komitet Ks. Jan Żywicki — prezes komitetu. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohuląnce, Dziś 
ciesząca się olbrzymiem powodzeniem sensa 
cyjna sztuka amerykańska „Broadway u 
trzymująca widza w ustawicznem napięciu i 
wywołująca nadwyraz siłne wrażenie. 

W przygotowaniu ostatnia nowość scen 
europejskich sztuka wojenna Franka „Karol 
i Anna“. 

— Teatr Lutnia. Przedstawienie dla mło- 
dzieży szkołnej. Dziś o godz. 3.30 pp. ukaże 
się po raz drugi nieśmiertelna komedja Fred- 
ry „Dożywocie*. Będzie to drugie przedsta- 
wienie z cyklu widowisk dla młodzieży. Sła- 
wo wstępne wygłosi dyr. A. Zelwerowicz. 
Ceny miejsc zniżone, Przedstawienia dla mło 
dzieży organizowane sa w porozumieniu z 
władzami szkolnemi. 

— „Gdybym chciała”. Wytworna lekka 
komedja Geraldy'ego i Spitzera grana będzie 
dziś o g. 8 w wykonaniu wybitniejszych sił 
zespołu z J. Werniczėwną, K. Wyrwicz - Wi 
chrowskim, Z. Ziembińskim i J. Kreczmarem 
na czele. Zarówno sztuka jak i wykonawcy 
są entuzjastycznie przyjmowani przez publi- 
Cznošė. 

Codziennie odbywają się próby 
szej sztuki osnutej ną tle Kresów 
nich „Miłość czy pięść”. 

z najnow- 
Wschod- 

— Rewja wileńska na przedstawieniu 
południowem. ]utro o godz, 3.30 pp as się w teatrze Lutnia po cenach znižonych 
po raz ostatni rewja wiłeńska „Idź na bal“ 
w wykonaniu zwiększonego zespołu, baletu 
oraz girls L. Winogradzkiej. Program niezwy 
kle barwny i urozmaicony składa się z 16 
numerów: piosenek, rewellersów, skaetchów, 
monologów oraz produkcyj tanecznych. 
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Debranie właścicieli lasów 
W ubiegły czwartek 6 bm. odbyło się w 

lokalu Związku Ziemian zebranie właścicieli 
lasów, zwołane przez warszawskie Zrzesze- 
nie Związków Właścicieli Lasów, na którem 
ustalono pewne wytyczne, celem poprawy ka 
tastrofalnej sytuacji naszych producentów w 
kierunku rozszerzenia rolniczego kredytu za. 
stawowego na drewno oraz silnie podkreślo- 
no konieczność walki ze spadkiem cen na 
drewno i potrzeby wpłynięcia na miarodajne 
czynniki celem przeprowadzenia reformy ceł 
i taryf, któreby pozwoliły bronić produkcję 
leśną od dumpingowej konkurencji rosyjskiej 
Narazie największą uwagę poświęcono produ 
kcji olszy i papierówki. W obu tych dzia- 
łach postanowiono dążyć do syndykalizacji 
produkcji, co jedynie zapewnić może  osią- 
gnięcie odpowiedniej ceny za surowiec i wo 
góle unormowanie tych ważnych — a już 
upośledzonych — gałęzi naszej wytwórczoś 
ci. Jako następny etap wysunięto syndyka- 
lizację produkcji kopalniaków i słupów tele- 
graficznych i t.d. 

Zebranie postanowiło zebrać dokładne da 
ne co do materjałów leśnych, będących w 
rozporządzeniu na terenie Województwa Wi 
leńskiego i Nowogródzkiego w najbliższych 
etatach rębnych, oraz wejść w porozumienie 
ze specjalną komisją, utworzoną przy Zrze- 
szeniu Właścicieli Lasów -w Warszawie dla 
sanacji i zorganizowania działów produkcji 
jak również dla sfinansowania projektowane - 
go syndykatu Drzewnego. 

Radzie wojewódzkiej ZZZW zebranie po- 
leciło wszcząć starania przez swoją Centralę 
w Warszawie o szczególne uwzględnienie 
przy pertraktacjach handlowych z Niemca» 
mi sprawy zniesienia cła prohibicyjnego i ob 
niżenia cła na wywóz olszy i dykt. 

Greta Garbo 
której cząrowi nie potrafi się oprzeć 

żaden mężczyzna 
jako 

DZIKA ORCHIDEA 
wkrótce w kinie „HELIOS“ 

Tryumf bogini ekranów! 

  

— „Krakowiacy i górale* jako popolud- 
niówka.. Jutro w teatrze na Pohulance gra- 
ną będzie na przedstawieniu popołudniowem 
po cenach zniżonychł barwna opera narodo- 
wa W. Bogusławskiego i P. Kamińskiego 
„Krakowiacy ; Górale". 

— Popis taneczny Rejzer Kaplan. Na ju- 
trzejszym poranku o godz. 12 w południe 
wystąpi zespół 50 uczenic znanej wybitnej 
tancerki Rejzer Kapłan. W programie balet 
fantastyczny „Królowa śnieżka* oraz szereg 
produkcyj tanecznych do muzyki Szopena, 
Beethovena, Delibesa, Prokofjewa, Sarasaate 
i inn Do wszystkich produkcyj tanecznych 
przygotowano nowe artystyczne  kostjumy. 
Ceny miejsc od 50 gr. 

— Opera w teatrze miejskim na Pohulan 
ce. „Jaś i Małgosia" opera w 3 aktach, muz. 
E. Humperdincka, dzieło o wysokich wartoś- 
ciach muzycznych i scenicznych ujrzy Wilno 
po raz pierwszy we wtorek i w środę dnia 
11 1 12 marca rb, o godz. 8 wiecz na scenie 
teatru miejskiego na Pohulance w wykonaniu 
wybitnych solistów, chóru i orkiestry wileń. 
skiego zespołu operowego.  Kilkomiesięczne 
przygotowanie i bogate uposażenie w deko 
racje i efekty tego arcydzieła pod artystycz 
nym kierunkiem dyr. Zygmunta Dołęgi, prof. 
Adama Ludwiga i art. malarza inż. W. Mał- 
'kowskiego przy współudziale p. Lidji Wino. 
gradzkiej i jej zespołu tanecznego dają gwa 
rancje, że opera ta ukaże się w formie o 
kazałej i w pierwszorzędnym wykonaniu. 

— (k) Wieczór artystyczny, W niedzisłę 
dnia 9 marca o godz. 7 p. w sali gimnazjum 
Ad. Mickiewicza ul. Dominikańska Towarzy 
stwo Pań św. Wincentego a Pauło paraiji 
św. Ducha urządza wieczór artystyczny & 
następ. programem: I część jednoaktów 
ka p.t. „Ciocia Femcia* Madejskiego. Il część 
„Dział koncertowy*. Dochód przeznaczony 
na najbiedniejszych parafji św. Ducha. 

CO GRAJĄ w KINACH? 

Hollywood — Królowa bez korony. 
Heijos — Kobieta 
Światowid — Egzotyczna kochanka. 
Waada — Arcyzłodziej z Damaszku. 
Lux — Adjutant (zamach na cara). 
Piccadilly — Josztwarą (Jacht rozkoszy) 
Ognisko — Miłość i łzy Szopena. 
Słońce — Ulubienica załogi. 
Kino miejskie — Raz w życiu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

(c) Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 6 do 7 bm. do godziny 9 rano na terenie 
miasta zanotowano różnych wypadków ogó 
łem 47. W tej liczbie było kradzieży 5, Za- 
kłóceń spokoju publicznego i nadużycia alko- 
holu 8, przekroczeń administracyjnych — 19. 
Resztę wypadków podajemy w skróceniu w 
tej samej rubryce. 

— (c) Odezwy komunistyczne. Nieznani 
sprawcy rorzucilt na terenie kilku wsi w gmi- 
nie lachowickiej odezwy komunistyczne na- 
wołujące ludność do przeciwstawiania się ak 
cji komasacyjnej prowadzonej obecnie na 
tamtejszem terytorjum na szeroką skalę. 

Przyłapane odezwy są pochodzenia zagra 
nicznego. Również w Wilnie wśród robotni 
ków zatrudnionych na robotach ziemnych i 
bezrobotnych rozkolportowano nielegalne о- 
dezwy „Lewicy Związkowej” w sprawie po 
OE komunistów co do ,dnia  głod- 
nych”. 

„.—.(c) Pożary. We wsi Honczary gminy 
bielickiej spłonęły dwie stodoły z tegorocz 
nemi zbiorami na szkodę mieszkańców tej 
wsi Konstantego Bujaka i Hipolita Baranowi 
cza. Pożar powstał wskutek podpalenia przez 
nieznanego sprawcę. 

iRównież we wsi Połstoki gminy ejszys- 
kiej spalił się dom mieszkalny Antoniego Zna 
mierowskiego, zaś w nocy z 5 na 6 bm. 
młyn parowy we wsi Płoteczno gminy Wol- 
kołackiej powiatu postawskiego należący do 
Zenona Bukato. Pożar wybuchł w nocy tak 
że nim zorganizowano akcję ratowniczą, ca 
ły młyn stanął już w płomieniach. Straty 
spowodowane pożarem według obliczeń po 
szkodowanego wynoszą 15 tysięcy zł. 

— (c) Tajna gorzelnia, W zašcianku 
Pronczejkowo gminy grodeckiej u jana Bo- 
rodzicza ujawniono tajną gorzelnię. Aparaty 
i znalezioną samogonkę skonfiskowano. 

— (c) Bójka ma zabawie. Na tle pora- 
chunków osobistych wynikła bójka na zaba 
wie we wsi Maksymówka gminy, radoszkowi 
ckiej podczas której został poraniony miesz- 
kaniec Mołodeczna Jan Wołosowicz. Spraw- 
camj okazali się również mieszkańcy Mołode- 
czna jan i Teodor Kpuccy, Jan Šologub i 
Michał Gietun. 

— (c) Ofiara nałogu. Z powodu nadužy- 
cia denaturatu zasłabł nagle stały mieszka- 
niec „menażerji* przy ulicy Połockiej 4 53 
letni Władysław Kościukiewicz. Chorego w 
stanie dość poważnym odwieziono do szpi- 
tala żydowskiego na kurację. 

— (c) Ujęcie sprawcy  skrytobójczego 
mordu. Przed kilku dniami we wsi Towzgi 
jany gminy woronowskiej została zastrzelo- 
ma Ewa Mozolowa do której, jak wówczas 
donosiliśmy, oddano strzał z ukrycia. Jak wy 

  

  

  

ż SĄDÓW 
CHORĄŻY I JEGO ASYSTA. 

„Dzień młodzieży komunistycznej* przy- 
padający na 1 września wykorzystywany jest 
zwykle przez elementy komunizujące i zgoła 
komunistyczne dla organizowania  „maso- 
wych* wystąpień ludu pracującego. 

Masy te składają się zazwyczaj z КИКи- 
dziesięciu wyrostków obojga płci, przeważ- 
nie żydów mimo to policja ma niemało kłopo 
tu gdyż niewiadomo gdzie ma rozpocząć się 
pochód. 

W roku ubiegłym komsomolcy wybrali 
jako punkt zborny zbieg ulic: Gdańskiej, 
Zawalnej i Portowej. Tam to zebrało się 
kilkadziesiąt osób (nie licząc gapiów, którym 
wszystko jedno na co, aby patrzeć) j zanim 
nadeszła policja powiadomiona przez agen- 
tów, demonstranci wywiesili czerwoną płach - 
tę i usiłowali zorganizować pochód. 

Na widok policji nieliczne szeregi mani 
festantów zdziesiątkowały się natychmiast i 
na placu pozostało zaledwie kilkunastu, a po 
środku nich chorąży oraz jego asysta. Trójkę 
tą aresztowano natychmiast j okazało się, że 
są to znani policji politycznej działacze komu 
nistyczni przydzieleni do pracy w związku 
młodzieży komunistycznej: Wapner, Zak Ka 
czelnik. Wiadomem było, że trudnili się oni 
rozsiewaniem bibuły komunistycznej j brali 
z tej racji udział we wszystkich manifesta- 
cjach. 

Wczoraj wszyscy trzej stanęli przed są- 
dem okręgowym który uznał za wskazane 
rozpoznawać ich sprawę przy drzwiach zam 
kniętych. Po przerwie wyznaczonej dla nara» 
dy sądu ogłoszony został wyrok mocą któ 
rego wszyscy trzej skazani zostali na czte- 
ry lata ciężkiego więzienia przyczem na po 
czet tej kary sąd zaliczył po 6 miesięcy aresz 
tu prewencyjnego. (y) 

BOBIK . BOCIEK NIE ZOSTAŁ ROZ- 
STRZELANY. 

W dniu 2 bm. pisaliśmy o tem, że w 
Brześciu n. B. rozstrzelany został na mocy 
wyroku doraźnego sądu wojskowego szere 
gowiec 80 pp. Stanisław Bobik oskarżony o 
zbrojny napad rabunkowy. 

Jak się obecnie okazuje wiadomość ta po 
dana nam telefonicznie była niezupełnie ścis 
łą gdyż po pierwsze oskarżony nazywał się 
nie Bobik, a Bociek, a po wtóre wyrok nić 
został wykonany, gdyż Pan Prezydent bio- 
rąc pod uwagę młodociany wiek przestępcy, 
zaniedbane wychowanie i małoważność  .- 
skutków przestępstwa za- 
mienił korzystając z prawa łaski, żarę śmier- 
ci na bezterminowe ciężkie więzienie. (y) 

SPORY 
DONIOSŁA INOWACJA DLA AUTOMOBI- 

LISTÓW. 

  

Р ава dręczącą automobilistów są wiel. 
kie ilości «Qdpadków żelaznych( podkowy, 
gwoździe) na drogach. Niema chyba automo 
bilisty, któremu nie jest znane powiedzenie 
„kicha nawaliła* i któryby nie  przeklinai 
wśród pola zmieniając oponę. 

Według pobieżnych obliczeń szkody ja 
'kie ponoszą samochody wskutek uszkodze- 
nia pneumatyków wynoszą ponad dwa mil- 
jony złotych nie licząc już tego, że leżące 
na drogach żelastwo stanowi majątek. 

Min. Robót Publicznych sprowadziło spe 
cjalny przyrząd, działający na zasadzie Sil- 
A ych elektromagnesów do zbierania na dro- 
gach odpadków żelaza. 

©О ile próby dadzą dobre rezultaty 
ma być utworzona w Polsce sieć zbieraczek 
która umożliwi racjonalne oczyszczanie dróg. 

Taka akcja ma ogromne znaczenie nie 
tylko dla komunikacji autobusowej i ruchu 
ciężarowego ale umożliwi zmniejszenie im 
portu pneumatyków. 

Akcja ta będzie miała specjalne znaczenie 
wpobliżu dużych miast. (y) 

  

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 
stematycznem piciem szczawnickich wód 
kruszcowych „Stefana“ i „ Józefiny". Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena* i „Wanda*. Do 
nabycia w aptekach ; składach aptecznych. 

  

kazało przeprowadzone przez policję docho 
dzenie sprawcą mordu był mieszkaniec sąsie 
dniej wsi Duciszki 44 letni Wincenty Wojcie 
chowicz, który czasowo gospodarzył na jej 
gruntach. Ostatnio Mozolowa wobec  nie- 
porozumienia z Wojciechowiczem, który był 
jei pasierbem, wystąpiła na drogę sądową w 
celu wyeksmito! go.“ 

Wojciechowicz postanowił się zemścić i 
ukrywszy się wieczorem za oknem strzelił 
do Mozolowej, kładąc ją trupem na miejscu. 
Sprawcę, który przyznał się do winy are- 
sztowano i przekazano władzom sądowym. 

— (a) Zagadkowe samobójstwo w do- 
mu schadzek. W ubiegły czwartek późnym 
wieczorem w domu schadzek Piotrowej przy 
ulicy Nowoświeckiej 7 zasłąbł nagle bawiący 
tam chwilowo młody człowiek. Wobec te 
go, że nieznajomy uskarżał się na bóle w 
żołądku, wezwano Pogotowię Ratunkowe, le 
karz którego już z zewnętrznych objawów 
rozpoznał ze zaszedł tu wypadek zatrucia 
strychniną. Zasłabłego odwieziono  natych- 
miast do Szpitala gdzie zastosowano cały 
szereg środków ratowniczych. 

Zatruty zeznał że się nazywa Włodzimierz 
Wojtkiewicz zamieszkały w N. Wilejce przy 
ul. Letniej 15 i że jest studentem USB. 
Po skomunikowaniu się z N. Wilejka oka- 
zało się wprawdzie że pod wskazanym adre- 
sem zamieszkuje Włodzimierz Wojtkiewicz 
lecz jest on w domu, w Wilnie ostatnio 
wcale nie był i nie jest zatrutym. 
. Dopiero potem się okazało, że zatruty 
Jest znany na tutejszym gruncie oszust Gl. 
drojė, który usiłował popełnić samobójstwo 
Co było przyczyną że podał się on zą kogo 
innego wyjaśnia obecnie policja Również 
niewiadomo z jakich powodów Giedrojć tar- 
gnął się na życie. - 

— (c) Powiesiła się w stodole. Przed. 
wczoraj jeden z chłopów we wsi Wołochy 
gminy postawskiej znalazł w swojej stodole 
zwłoki kobiety. jak: się następnie okazało, 
była to jego sąsiadka Marja Czurpik, która 
z niewiadomych przyczyn targnęła się na ży 
cie przez powieszenie. Zarzucony na belkę 
sznur pod ciężarem ciała urwał się i samo- 
bójczyni spadła na tok już martwa. 

— (c) Zajście z rekrutami. Pod Gród- 
kiem (Moiodeczno) we wsi Wielkie Sioło w 
czasie odjazdu rekrutów wynikło zajście, któ 
re tylko dziękj natychmiast przybyłej policji 
nie przybrało groźniejszych rozmiarów. Re- 
kruci podnieceni alkoholem wszczęli bójkę 
dżgając się wzajemnie nożami. jeden z nich 
został ciężko ranny w bok i głowę. Rekru. 
tów policja otoczyła i sprowadziła do aresz- 
tu likwidując w ten sposób całe zajście. 

         

  

  

Dzieci, odżywiane 

EOSFATYNA 
FALIERA 

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrzę 
rozwinięte mięśnie i zdro: 

Niezrównanej dobroci mączka o a 
wszędzie do nabycia. 

  

Ha srebrnym ekranie 

„Kobieta“ w Heljosle. 

Historja jest taka: Znalazł się pasażer; 
z wybałuszonemi oczami, który nic lepsze- 
go nie wymyślił, jak zajść do napotkanej 
na którymś rogu „damulki*, aby w jej 
mieszkaniu... nie myślcie państwo nic 

O — aby.. poprostu palnąć sobie 
w łeb. 

Taki już był dziwak ten utrapieniec. 
Naturalnie, domyśleć się łatwo, ile 

wdzięczności miała dla samiobójcy jego 
świeżą znajoma i jej „gospodyni*. 

Awantura powstała wielka. Nie obeszło 
się bez udziału policji. józi Werner grozi- 
ło podejrzenie o zabójstwo. 

Wybawili ją z ciężkiej opresji dwaj mło- 
Gzi ludzie, z których jeden był bratankiem 
nieboszczyka, a drugi tego bratanka pizy- 
jacielem. 

Krótko mówiąc, oświadczyli oni wła- 
dzy, że zdziwączały wujaszek Mikołaja (tak: 
się nazywał bratanek), popros'u palnął so- 3 
bie w łeb z fantazji niemal w ich obecno- 
ści i, że Józia jest, w tej sprawie, czysta - 
jak łza: 3 

Młodzi ludzie byli bardzo obaj szla- 
chetni i naiwni, stąd przyszłą im myśl wy- 
ciągnięci+ Józi Werner, jak się mówi — 
z bagna. 8 

Udalo się im to wspaniale.—J6zia zo- 
stąła przykładną „panienką* w įakims ma- 
gazynie modniarskim. 3 

I tu zaszła niemiła komplikacja: obaj 
protektorowie cnotliwej Józi zakochali się 
w niej nazebój. 

Dwuch mężczyzn, może się kochać w 
jednej kobiecie, ale jedna kobieta może 
się kochać tylko w jednym mężczyźnie. 
Józia mając do wyboru Mikołaja i jego 
przyjaciela Ottona, wybrała tego drugiego. 
I zaręczyli się, bez furji, na koszu pozosta- 
wionego, Mikołajka. i 

Nie na tem jednak koniec. jest jeszcze 
coś. Oto przyjaciele, znaczy się, Ottoi 
Mikołaj są wojskowymi. Jeden służy w 
wojsku austrjackiem, drugi w rosyjskiem. 

Wybucha wojna i przyjacioły palą w 
siebie raz w raż z armat. Józia tymczasem 
jest wystawiona na ogień tych armat, bo 
mieszką biedaczka w Czerniowcach, o któ- 
re walczą wojska rosyjskie i austrjackie 2 
z nimi Mikołaj i Otton, który n. b. w ża- 
den sposób nie może dorwać się do Józi. 

Ostatecznie wszystko kończy się do- 
brze choć po Bóg wie jakich przejściach, 
których opowiadać nie będę. к 

„Kobieta“—jest filmem ckliwo senty- 
ocene i już ja nie wiem ja- © 

kim: 
Czego tam w tych 9-ciu aktach niema? 

Jest wszystko. Jest przedewszystkiem bar- 
azo dobra Norma Talmadge (0 wyłupiastym 
samobójcy wspomniałem). Pozątem jest aż 
dwuch amantów, czujących „się przed 
okiem objektywa jak słoń na trapezie (zda- 
ję sobie sprawę z paradoksalności porów= 
nania, niemniej wydaje mi się ono traf- 
uem.) Trochę;mundurów, trochę wojny,.tro- 
chę szpiegostwa, słowem, czego dusza za- 

pragnie. : ы 
Wszystko razem wzięte naiwne i pry- © 

mitywne w koncepcji realizatorskiej i gdy- 
by nie zapowiedź ujrzenia Grety Garbo w 
najbliższym czasie na ekranie „Heljosu“ — 
płakacby trzeba. : 

Nad program, mato urozmaicony obra- 
zek dotyczący propagandy EE 
ności gospadarczej. mego. 

A Grand hotel Chmielna 5, | i 
B przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
® 336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon= % 
8. fortem urządzonych od 0 na dobę 

wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem E 

RADIJO 

Sobota, 8 marca 1930 r. : 
11.55 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 

12.05—13.10: Muzyka z płyt gramofonowych 
13.10—13.20: Komunikat meteorologiczny z 
Warsz.  16.10—16.15: Program — dzienny. 
16.15—17.00: Muzyka z płyt gramofonowych 
melodje hebrajskie. 17.00—17.20: „W; świetle | 
rampy' nowości teatralne omówi T. Lopa- 
lewski. 17.20—17.45: Koncert pieśni popular 
nych w wykonaniu Stelauji Grabowskiej (se 
pian) 1. Opiefski' „Tu na dole“. Różycki 
„Jedna Lednica". Friedman — „Między nami 
nic nie było”. Friedman — „Leci piosnka”, 
Greczaninowa — „Kolysanka“. Chopin — 
żal. Rimskij-Korsaków — „Gdy kocha słowik 
róży pąk*. Wielhorski — „Wichry zwiały”. 
O. Niewiadomski — 2 pieśni. 17.45—17,45: 
Aud. dla dzieci „Janek Znajda* pióra Haliny 
Hohendlingerówny w wykon. zespolu dram. 
Rozgłośni wil. Transm. do Warszawy. i-in- 
nych stacyj polskich. 18.45—19.10: „Polka 
w Ameryce" pogad. wygłosi Jadwiga Касгуй 
ska. 19.10—19.25: Transm. z Warszawy: ko 
munikat Centrali Tow. Organ. i Kółek Rolni- 
czych. 19.25—19.50: Program na następny 
tydzień. 19.50—20.05: Rozmaitoścj i sygna: 

с 20.50: „Na szerokim šwiecie“ 
zdarzenia tygodnia omówi Her 

hyk Tokarczyk. 20.30 22.50 — Marja La- 
bja wykona arje i pieśni ludowe włoskie z 
Warszawy oraz transmisja frag- 
mentu zebrania w związku literatów na 
cześć pierwszej laureatki nagrody literackiej 
miasta Wilna, im. Adama Mickiewicza, Każi 
miery Iłłakowiczówny, czytanie przez autorkę 
Po transmisji koncert z Warszawy, feljeton 
i komunikaty. 2324,30: Muzyka z płyt gra 

UFIARY, 
Hania i Cześ Zawadzcy na remont sal 

w Domu Dzieciątka jezus zł. 5. j 
„ Jan Motochowicz na remont sal Domu 

Dzieciątka jezus zł. 8. 4 

UBEZPIECZERIA MA ŻYCIE 
BEZ BADANIA LEKARSKIEGO 

w P. K. O. | 
Korzystne warunki, udział w zyskach, 
podwójna wypłatą w razie śmierci 
wskutek nieszczęśliwego wypadku, 
wypłata złotych w złocie, składki 
miesięczne począwszy od 3 złotych. 

. Zgłoszenia przyjmują i informa- 
cyj udzielają: Oddział P. K. O, w 
Wilnie (ul. Mickiewicza 7), wszystkie 
urzędy pocztowe Oraz upelnomoc- 

Em zastępcy. 8 
STREET TNS ESS 
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Angielskie rozmaifości 
Książe Walji opuścił nagle obóz 

myśliwski w dżungli w Vol, i przy- 
był niespodziewanie do Nairobi, gdzie 
zamieszkał w domu gubernatora. 
Przyczyną wyjazdu księcia Walji, z 
obozu myśliwskiego był atak malarji, 
której nabawił się podczas polowania. 
Trofea myśliwskie jak dotychczas są 

_ zmikome, gdyż nie udało się zabić 
'/ żadnego słonia, ani lwa ani tygrysa, 

przyczyną tego niepowodzenia są 
mieodpowiednie warunki pogody i 
zasady angielskiego następcy tronu, 
który Ściśle się przytrzymuje przepi- 

- sów obowiązujących wszystkich strzel- 
' ców nie chcąc korzystać z przysłu- 

_ gujących mu przywilef. 
Przebieg choroby księcia  Walji 

jest pomyślny, gdyż atak malarji nie 
był zbyt silny, to też po kilkodniowej 
kuracji i wypoczynku w Nairobi bę* 

/ dzie mógł książe wkrótce rozpocząć 
z powrotem przerwane polowanie. 

_  Kwestja budowy tunelu pod kana- 
łem la Manche, zyskuje coraz to wię- 
cej zwolenników w społeczeństwie 
angielskiem i w sferach rządowych. 
Premjer Macdonald odnosi się do tej 

" budowy przychylnie, zwłaszcza ze 
względów zatrudnienia jprzy budowie, 
której trwanie obliczono na przeciąg 
4 lat aż 24000 robotników. Perspe- 
ktywa zatrudnienia robotników ma 
pierwszorzędne znaczenie przy ;cią: 
głym wzroście bezrobocia. 

W ostatnich dniach wniesiono w 
parlamencie angielskim przez posłów 
konserwatywnych interpelację, że o 
ile specjalna komisja uzna budowę 
tunelu za korzystną pod względem 
ekonomicznym, to aby bezzwłocznie 

' przystąpiono do rozpatrzenia sprawy 
_ tunelu pod względem militarnym i 
„_ strategicznym. 

|, "Nie zadawalniając się, z proble- 
'. matycznie pomyślnych rezultatów u- 

_ stawy probibicyjnej w Ameryce, Mię- 
/ / dzynarodowa Federacja prohibicyjna 

w Stanach Zjednoczonych, postanowi” 
ła w najbliższym czasie rozpocząć 

_ ostrą kampacje przeciwalkoholową w 
Anglji, mającą na celu wprowadzenie 
prohibicji w Wielkiej Brytanii. 

W kampanji tej ma brać udział 
wielka liczba znakomitych mówców 
amerykańskich, którzy będą przema- 
wiać na mityngach, urządzać pochody 

' przez ulice Londynu i $demonstrować 
„na specjalnej wystawie zgubne skut- 
ki alkoholu. Zagorzali zwolennicy su- 
<hego systemu pokładają wielkie na- 
dzieje w konferencji jaka ma 
się odbyć w Edynburgu ojczyźnie 

„ whisky. 
_  Gorliwa $działalność suchych już 

się rozpoczęła, gdyż z ich inicjatywy 
delegacje 97 towarzystw przeciwalko- 
holowych, wybrało już komitet паго- 
dowy w skład którego wchodzi 1000 
osób, mających natychmiast (jrozpo: 

'cząć kampanię. 
Prezes Międzynarodowej Federacji 

            

    
    

   

     
   

    

     
   
   
    

   
    

    

          

   
   

   
     

     

     

    
   
    

    

  

   

  

    
   

    

     

  

    
   

     

niści mają nadzieję zwyciężyć, gdyż 
z 10.000.000 suchych w Anglii, pół 
miljona samorzutnie ofiarowało swoją 
pracę, na organizowanie propagandy 

' odczytów i wieców we wszystkich an- 
gielskich miastach i miasteczkach. 
Cała ta półmil,onowa armja suchych 
ma do dyspozycji dla technicznego 
przeprowadzenia kampanji 20.000 fun 
tów sterlingów. 
"Niezmiernie trudno jest obecnie 

stawiać horoskopy, co do „tego, jak 
się rząd angielski ustosunkuje do 
kampanii prohibicyjnej, zdawałoby się 
jednak, że w chwili cbecnej, ma on 
dużo poważniejsze zagadnienia do 

| ozstrzygnięcia, 4  przedewszystkiem 
kwestję bezrobocia i „uregulowania 

sprawy Indyj Pomimo iż Izba książąt 
"na zgromadzeniu w Delhi wypowie: 

"GEORGE GIBBS. 

a Żółty ptak 

żółty ptak. 
' Doris z przestrachem cofnęła się i 

bezsilna upadła na fotel. 
//— Pan chce.... 
— — Nie mam innego wyjścia. Jutro 
tano zostanie rozstrzelany. . 
— O Boże! Ależ on nie zdradził 

'._ Niemiec, przysięgam. 
Doris zająknęła się. Z trudnością 

opanowała wzburzenie. W oczach jej 
ociemniało i ściany zaczęły się chwiać 
róbowała coś powiedzieć, ale nie mo 

gła wydobyć głosu ze Ściśniętego gar 
dła. Łzy dławiły ją. Niby przez mgłę 
usłyszała ostre słowa: 
 — Jest tylko jeden sposób uratowa 

nia go. ` 
„„Machinalnie potarta czoto ręką. 

‚ — Sposób... jaki? 
|. = Pówiedzieć mi całą prawdę, — 

_ brzmiał ostry głos. i 
/  —_ja.. ja pawiedziałan prawdę. 
On nie jest winien... ; 

— — Glupstwo! Žądam catej prawdy! 
— Ja... ja... I Aaa di 

 „Z trudnošcią złapała oddech, zaci-t 
kała ręce kurczowo na poręczy fotela. 

— Jeśli pani powie prawdę, ode- 
ę do obozu jeńców wojennych i ani 

włos nie spadnie z jego głowy. 
„jeśli pani będzie milczała — jutro bę- 

_ dzie rozstrzćlany. Proszę mówić! 
— Oni. on... 
Doris nie mogła wymówić straszne 

go słowa. | 
— Dosyć! — krzyknął generał. — 

Pani wydała już wyrok. 

   

  

  

wyraził się że tym razem prohibicjo:. 

i Wydawca St. Mackiewicz. Redak 

działa się za nadaniem Indjom przez 
Anglję statutu Dominjonów w jak- 
najkrótszym terminie i potępiła: ideę 
oderwania Indyj od Wielkiej Brytanii, 
jednak sprawó ruchu niepodległościo: 
wego w ladjach nie jest jednak za- 
łatwiona. 

Ghandi wysłał już do wice króla 
Indji ultimatum z ośmiodniowym ter- 
minem obowiązującym, po upływie 
którego rozpocznie się kampanja 
nieposłuszeństwa. Na czele armji sta* 
nąć ma osobiście Ghandi, fa w razie 
aresztowania zastąpi go adjutant Pa- 
tel. Kampanja rozpocznie się w ok- 
ręgu Gujerat. 

  

Wszelkie osz. zędności 
lekujemy na pierwszorzędne hipote- 
ki miejskie i wiejskie. Ajencja „Pol- 

Wiłno, ul. Królewska Nr 3, 
tel. 17-80 —0 

Т skutki hypotrośji w niektórych zawodach 
(ZK). Na ostatniem walnem zebra” 

niu syndykatu muzyków w Paryżu po 
dnoszona była sprawa hyperprodukcjii 
zawodowych muzyków, co się przyczy 
nia, że podaż jest znacznie większa od 
popytu i powoduje obniżenie stopy za 
cobkowanią. Prezes syndykatu zwraca 
z gorącym apelem do rodziców, aby 
rodzice kształcili swoje dzieci w muzy” 
ce tylko dla potrzeb osobistych, nie za 
wodowo, gdyż tak jak jest obecnie, za* 
wód muzyka nie może zapewnić dosta 
tecznego utrzymania. 

Zupełnie analogiczny fakt miał miej 
sce podczas bankietu profesorów medy 

kres“, 

cyny w Strasburgu. Dr. Merklen wyra- į 
ził się na nim następująco: 

— Za wielu mamy doktorów. 7а @@ 
dużo stomatologów, chirurgów, neuror 3 
logów, laryngolsyów i innych specja 
listów, ten nadmiar lekarzy jest powo 
dem że zawód doktora, nietylko że prze 
stał być lukratywnym, ale nie jest na- 
wet w stanie wyżywić lekarza'. 

Widać z tego, że tak zawód muzy” 
ka, jak ii doktora, przestał dyć korzy 
stną karjerą. Jednakże co do lekarzy to 
należy zrobić pewne zastrzeżenie, że 
nie tyle nadmierna ich liczba, co raczej 
ich zły podział, jest szkodłiwy. Wszy” 
Scy pragną praktykować w mieście 
podczas kiedy na wsi, z wielką łatwoś 
cią mogliby nietylko dostatnio się u- 
trzymać 'ale nawet uzbierać sobie po” 
kaźny fundusik. Tymczasem ogólny 
pęd gna niepomiernie wielki procent 
doktorów do wielkich miast, a specjal 
nie do Paryża, a co gorsza, każe im 
otwierać gabinety lekarskie na tych u” 
licach, na jakich ich starsi koledzy wy- 
robili swoją renomę i dorobili się znacz 
nych dochodów. . 

Manja lokowania się na tych sa 
mych ulicach, wytworzyła tą anomalję 
że niektóre z nich noszą w potocznej 
mowie nazwę ulic daktorów, do takich 
należą przedewszystkiem ulica Miror 
mesnil, na której ordynuje 22 doktorów 
z tego až 4 w tej samej kamienicy i u- 
lica de la Beótie, na której jest aż 27 
doktorów. Oczywiście na jedną dzielni- 
cę to stanowczo za dużo to też nie mo- 
gą oni nawet liczyć na wyrobienie so” 
bie dostatecznej klienteli. 

To też, gdyby nie ta nierównomier- 
na repartycjd doktorów należałoby są 
dzić, że nie ma ich za wielu, chociażby 
ze względu że tyle chorób, które nie 
zostały, jeszcze dostatecznie zbadane 
i na które nie wynaleziono pomimo dłu 
goletnich wysiłków środków radykal- 
nego ich leczenia. Naprzykład nie zba 
dano dotąd przyczyn powstawania ra” 
ka i środków zapobiegawczych przeci 
wko niemu, pomimo że co pewien czas 
czyta się o rozmaitych odkryciach ma 
jacych skutecznie leczyć tą straszną 
chorobę, czyniącą w ostatnich czasach 
szalone spustoszenia. 5 

Amerykanka zerwała się z krzesła 
i schwyciła generała za rękę, którą 
wyciągnął do dzwonka. 

— Proszę zaczekać! — szepnęła. 
— Czy pan generał ręczy mi, że słowa 
moje uratują mu życie? 

Von Stromberg' wzruszył ramiona- 
mi i roześmiał się. 

. — feraz niema potrzeby ręczyć, 
ani obiecywać. Tutaj nie jest sąd. Ja 
sam decyduję o jego losie. Mam zezna 
nie i wiem, jak postąpić. 

» Zrzucit ze swego łokcia jej rękę, 
zadzwonił i rozkazał von Windenowi: 

— Proszę odprowadzić miss Mater 
do pokoju na górze. Drzwi proszę zam 
knąć i klucz przynieść tutaj. Potem po 
wie pan Hammerslayowi, że czekam go 
tutaj. 

ROZDZIAŁ XVII 

Lindberg. 

Gdy Haimmerslay wszedł do domu 
w towarzystwie von Windena, zrozu- 
miał odrazu, że sytuacja się zmieniła i 
nastąpił kryzys. W korytarzu stał kapi 
tan. Wentz z dwoma żołnierzami. W 
gabinecie czekał na niego generał von 
Stromberg, wyraz jego twarży nie prze 
powiadał nic dobrego. Nie rozsuwając 
ściągniętych brwi, uśmiechnął się po- 
nuro i złośliwie. Doris nie było już w 
pokoju. Hammerslay nie okazał swego 
niepokoju. Schował fajkę do kieszeni i 
zapiął marynarkę. Stanął przed genera 
łem w pozycji wyczekującej. 

— Zrewidować go! — rozkazał ge 
nerał. 

Gdy von Winden skończył i nic nie 
znalazł, prócz najniewinniejszych i naj- 

į 

or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

z dnia 7. III. 30 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,89 — 8,91 — 8,87. Londyn 
43,355 — 43,46 — 43,25. Nowy Jork 8,905 
— 8,925 — 8,885. Paryż 34904 —- 34,99 — 
34,82. Praga 26,424 — 26,49 — 26,36. No- 
wy Jork kabel — 8,921 — 8,941 — 8,901. 
Szwajcarja 172,55 — 172,98 — 172,12. Wie 
den 125,00 — 125,91— 125,29. Wiochy 46,72 
— 46,84 — 46,60. Berlin w obrotach pryw. 
212,84. i 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 126 — 127,50. 
Premjowa dolarowa 74,25. 5 proc. 52,35 — 
52,50. 7 proc. stabilizacyjna 86,50. 8 proe. 
L.Z. B. Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. 
Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc 

= ziemskie dolarowe 96. 5 proc. warszawskie 
56,75, 8 proc. warszawskie 75. 8 proc. ziem 
skie dolarowe 96. 5 proc. warszawskie 56,75. 
8 proc. warszawskie 75. 8 proc. Częstochowy 
65. 8 proc. Kalisza 64,25. 10 proc. Lublina 
78. 8 proc. Łodzi 66,25 — 66. 8 proc. Piotr 
kowa 65. 10 proc. Siedlec 76.50. 

Akcje: 

B. Pol. 166 — 165,25 —- 165,50. Sp. Za- 
robk. 78,50. Łazy 4,25. Węgiel 50 — 50,50. 
Lilpop 24 — 24,25. Modrzejow 12,25. Sta 

Atu 20,75 — 21, 
. 

GIEŁDA WILEŃSKA. 

z dnia 7. III. 30 r. 

Papiery procentowe: 
Wil. Pryw. Bank Handlowy wartość no- 

minalna zł, 100 — tranzakcja w zł. 51. 

DZIEDZICE 

4 ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

skłądach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, A, BARA. 

    RKS 

Dara Jbika Chiiemenika 
Przepowiada przyszłość, sprawy Są- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. m. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw = 
Krzyża, w bramie na prawo schody. š 
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Pierwsze 
źródło "ie: WĘGLA | 

GÓRNOŚLĄSKIEGO 
najlepszego gatunku konc. 

GIESCHE S$. A. Kafowice. 
kopalnie: Cleofas, Frankienberg, Wil- 

helm, Carmer i Richthofen. 
Jaglellońska 6, tel. 14 97. 
Dostawa od 1 tonny w wozach 

3 plombowanych. GB 
MARKAS PA Ó R ROR OOOO 

Lecznica Litewskiego Stowarzyszenia 
POMOCY SANITARNEJ 

Wilno, Wileńska 28, tel. 846. 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W szpitalu oddziąły: wewnętrzny, oczny, 
nerwowy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 

dla stałych chorych moczopłciowych. 

Gahinef Koenfgena 
i Elektro-leczniczy. 

Leczenie promieniami Roentgena i elekt 
rycznością, fotografowanie, prześwietlanie, 

elektryczne wanny, elektryczny masaż, 

Przyjęcia od 10 — 3, - 

W CB OE 0 AA O RRC A ZA O 153 Н 2 КБ . 

Niniejszem zawiadamiam Szanowną 
klientelę, że 

ZAKŁAD KRAWIECKI 

Wincentego Bierniukiewicza 
ZOSTAŁ PRZENIESIONY 

do nowego lokalu przy ulicy Wielką 
Pohulanka Nr. 6 (wejście z ulicy). 

Zakład przyjmuje wszelkie roboty 
w zakres krawiectwa wchodzące, 
LILLE L] 

  

zwyklejszych przedmiotów, generał wy 
dał nowy rozkaz: 

+ —— Proszę nas zostawić samych, 
ale niech pan nie odchodzi daleko, bę 
dzie mi pan potrzebny. 

Zaczekał aż drzwi się zamknęły za 
dyżurnym oficerem i pońuro zwrócił 
się do Hammefslaya: 

„ — Pańska gra jest skończona. Miss 
Mater przyznała się do wszystkiego. 

— Do czego panie generale? — za 
pytał spokojnie Hammerslay. 

— Powiedziała całą prawdę. 
— Nie wątpiłem nigdy w to, że nie 

jest zdolna do kłamstwa. 
_ — Niech pan przestanie! — uśmiech 
nął się wściekle generał. — Teraz już 
mnie pan nie oszuka. Ona powiedziała 
mi, że pan jest angielskim szpiegiem. 

Hammerslay postąpił parę kroków 
naprzód. Twarz jego nie wyrażała nic, 
prócz bezgranicznego zdumienia. 

— Miss Mater powiedziała to panu 
generałowi? Ależ to niemożliwe! 

— Cóż to pan mnie nie wierzy? 
Hammerslay uśmiechnął się. 
— Nigdy nie pozwoliłbym wątpić 

w pańskie słowa. Ale powtarzam, to 
jest niemożliwe. 

— Dlaczego? - 
— Bo miss Mater nie umie kłamać! 
— Ach, tak! A jednak kłamała w 

ciągu całej godziny przy panu! — von 
Stromberg podszedł do Hammerslaya i 
badawczo patrząc mu w oczy dodał. 
Kobiety umieją dobrze i chętnie kłamać 
w rozmaitych okolicznościach życia, 
ale nie potrafią skłamać, gdy chodzi o 
życie, lub śmierć ukochanego człowie 
ka. Hm!.. Czyż pan mógł myśleć, że 
dam się zwieść młodej dziewczynie? 

Haberbusch 106 — 
+ Ч ' 

  

  

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

uł. Qstrobramska 5. 

Od dnia 8 do 11 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

i KATHRYN GRAWFORD. 

Nad program: 

„az У і,@і"“ 1. „Ugdrouno piaki“ 
Komedija w 9 aktach. W rolach głównych: GLENN TRYON 

omedja w 2 aktach, 

Z. „Kranika filmowa P.A.T." 
w 1 akcie. 

Kasa czynna od g. $ m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „KAPITAN HUZARD* 

  

KINO-TEATR 
„HOLGLYKODD" 
Mickiewicza 22, 

Dzieje miłości 

Specjalna 
CORINNE GRIFFITH oraz WIKTOR 

ilustracja muzyczna. 

KRÓLOWA BEZ KORONY 
Lady Hamilton do wielkiego admirała Nelsona. 

W. rolach głównych: 
Realizacja: Franka Lloyd 

VARCONI, bohater filmu „Kult Ciała*. 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.25, 

  

Kino-Teatr 

HELIOS" 3. 

Wileńska 38. 
w potężnym dramacie 

ofiarnej miłości 

Niebanalny, śmiały scenarjusz, wysoka klasa gry. 

Е = т 
kziś į Wielka gwiazda, zwana 

„Eleonorą Duze ekranėw“ 

„KOBIET 44 

Norma Taimadge 
W rol. główn. uredziwi amanci GILBERT 
ROLAND i ARNOLD KENT oraz MICHAŁ '° 
WAWICZ. Wyborowa obsada. 

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

1   

„OGNISKO“ 
Ul. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
kolejowego). Dramat wielkich uc: 

w roli Wodzińskiej M. 
zuć wielkiego 
BELL, w roli Ž. Zand G. LANSIER. 

Dziś i dni następnych. Sztandarowe arcydzieło produkcji francuskiej 

ssKIŁOŚĆ I ŁZY $ZOPENA x 4 + 
PO: kompozytora. W roli Szopena Piotr BLANSZAR, 

Pacz. © godz. 5 w niedzielę o 4 p. p: 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda“ 

Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Cudowna baśń 
o miłości p. t. 

Dzisl Fenomenalny film jakiego nie byłol Królewski przepych wschodu! Najpiękmiejsze kobiety Swiatal 

ARCYZLODZIEJ Z DAĄŃASZKU 
Przepiękna powieść wschodu w 10 aktach, ną tle egzotycznego przypychu, czaru i upojenia. W rolach głów= 
nych DOUGLAS i MAC LEAN. Nad program: Komedja w 2 aktach. . с asi 
  

CENY W WILNIE 

z dnia 7. III. 30 r. 
Ziemłopłody: pszenica 30 — 36, żyto 18 

— 19, jęczmień na kaszę 18 — 19, browaro- 
wy 20 — 21, owies 18 — 19, gryka 25 —30 
wyka 29 — 30, otręby pszenne 17 — 19, 
żytnie 15 — 16, ziemniaki 7 — 8, siano 8 
— 10, koniczyna 12 — 13, słoma 7 — 8, ma- 
kuchy lniane 39 — 40. Tendencja w dalszym 
ciągu bardzo słaba. Dowóz dostateczny, za» 
potrzebowanie minimalne. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. i 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320% słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr. śmie- 
tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — 650, solone 500 — 550. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kiłogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 100 sztuk, cebuła 40 — 50, 

Drób: kury 6 — 8 zł. za sztukę, kurczę- 
ta — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 d. 

Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 
450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 

350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię. 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 

400, wąsacze żywe 500 — 550, śnięte 
„ 380 — 400, sielawa 3520 — 350, sumy 300 — 

350, węgorze 600 —'700 miętusy żywe 350 
— 380, śnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 
sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 
220, drobne 80 — 100. 
В 
® Len: Len włókno surowe I gat. 2.30 — 
2.40 dolarów amerykańskich za pud, len trze 
pany 3.30 — 3,40 dol. am. za pud. Siemię 
łniane o czystości 87 i pół proc. 1.22 — 1.25 
dol. za AA (n) 

Pończochy i skarpetki 
we wszystkich najmodniejszych ko- 
lorąch, bardzo mocne, oraz dziecinne 
pończoszki, po najniższej cenie 

poleca 

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. || 

Od początku prowadził pan fałszywą 
grę... która musiała się tak skończyć, 
jak teraz! O, pan jest bardzo mądry, 
ale nawet pan nie potrafił przewidzieć 
wszystkiego. Z czasem jednak nabrał 
by pan wprawy i mógł oddać nieoce- 
nione usługi swemu rządowi. Ale tym 
czasem za mało miał pan doświadcze- 
nia, aby móc dojść do szczęśliwej wy 
granej. Gra była bardzo odważna, ale 
karty pana zostały odkryte. Muszę po- 
wiedzieć panu. 

— Przepraszam, panie generale, — 
przerwał mu niewzruszony  Hammer- 
slay. — Czy mam rozumieć pańskie 
słowa jako oskarżenie o zdradę Nie- 
miec? 

Von Stromberg uśmiechnął się: 
— A pan wciąż jeszcze nie chce się 

poddać? : 
Zamiast 

zapytał: 
— Czy mogę wiedzieć, co spowodo 

wało tę nagłą zmianę w stosunku pana 
generała do mnie? 

Generał podszedł do stołu i podsu- 
nął do jego oczu rozwiniętą depeszę. 

— To, — rzekł ostro. — Mogę to 
panu przeczytać: „Mammerslay spowo 
dował areszt kapitana Byfilda, wydał 
mnie i Rizzia“. Depeszę podpisał Mac- 
swell. Co pan na to powie? — uśmiech 
nął się krzywo. — To jest chyba dosta 
teczny dowód, nieprawdaż? 

„Hammerslay spojrzał mu w oczy i 
uśmiechnął się. 

— Jakto, depesza nie była nawet 
szytrowana? Dziwię się, że nie napisał 
pan jej po angielsku. Coprawda w ta- 
kiej sytuacji nawet taki dowcip nie ba 
wi mnie. 

odpowiedzi Hammerslay 

EDRZEWKAĘ 
si KRZEGY OWOCOOE 
a Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
połecają na sezon wiosenny Szkółki 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 
у Cenv przystępne. 

Obwieszezenie 
Komornik Sądu Grodzkiego, w Wilnie, 

rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy 
Jakóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U. P. C. podaje do wiadomości pub- 
licznej, że w dniu 14 marca 1940 roku o 
godzinie 10 rano w Wilnie przy ulicy Miło - 
siernej 6 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
należącego do Mojżesza Dugowskiego ma- 
jąteu ruchomego składającego się z umeb- 
R oszącowanego na sumę złotych 

i inteligentnego: 
Poszu kuj € my energicznego, 
wymownego pana z dobrem: referen- 
cjami, władającego dobrze językiem 
polskim. Zgłasząć się: Biuro Ogło- 

  

szeń 5. jutana, Niemiecka 4, od go- 

gp EEN Urodę Szcze 
| dosko i BU Motmotyka BB isuwa prakt i zkazę 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 

Gabinet Leczniczej „CEDIB“ 
Racjonalnej Koome- J-. „Hryniewiczowej, 

WIIBG, wg: 10—1i14—7. - 
Mickiewicza 31 m. 4, W. Z. P. 26. 

dziny 10 - 16. 

KOBIECĄ 

usuwa braki i skazy, 

WE: 
GAL UIA 

Gabinet  Kosme yki 

tyki Leczniczej. ielka 13 ma. 9. Przyj. 

kobiecą kon- ОВ ауе я naa dosko- (R TEA RAA 
nali, 

Je. skazy” I orai gg LIE S 
Masaž twarzy i ciala 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- lenie cery. * itarzerkadmiałowka lie 
pież. Najnowsze zdo- PT2% Gabinet Kosme- 
bycze kosmetyki rą. (CZAY Usuwa zinar 

cionalnej. stczki, piegi, wągry, 
Codziennie od gi 10—8. łupież, brodawki, ku- 

W Z. P. 43. tzajki, wypadanie wio” 
sów. Mickiewicza 46 

— Dla pana to-niema znaczenia, 
oczywiście, — odpowiedział ze złością 
generał. — Nie żądam wcale aby pan 
uwierzył tej depeszy. Pan ma słuszne 
powody, by jej nie wierzyć, gdyż pan 
Wie zapewne, że Macswell już nie żyje! 

— Umarł?! 
,  — Najwidoczniej. (Pan zdradził go 
i został aresztowany. Jeśli go jeszcze 
nie rozstrzelali, to nie z łaski pana. 

Hammerslay. uśmiechnął się. 
— Nie wie, jak mam odpowiadać 

na tak bezpodstawne oskarżenia. 
— Może mi pan nie odpowiadać. 

Nie może pan powiedzieć mi nic takie 
go, caby zmieniło moją decyzję. Nie 
chciałem łapać pana na wędkę. Wie- 
działem, że to mi się nie uda. Ale z 
miss Mater udało mi się lepiej. 

Usta młodego człowieka zacisnęły 
się boleśnie i zbladły. 

— Rozumie... I pan chce mnie osą- 
dzić na zasadzie słów miss Mater, wyr 
wanych jej za pomocą tortur, strachu? 

— Pan usiłuje nadać tej sprawie 
kierunek godny pańskiego sprytu i ro- 
zumu. Ale muszę pana zmartwić. Nie 
mamy tu sądu przysięgłych, którym 
można z łatwością zamglić oczy. Ma- 
my wojnę i ja sam muszę wydać wyrok 
na pana. Nikt nie potrzebuje potwiet- 
dzać lub odrzucać mych postanowień. 
Pan jest szpiegiem angielskim i pan 
wie doskonale, jaka kara czeka pana! 

Hammerslay odrzucił dumnie głowę 
i skrzyżował ręce na piersi. 

— Pan generał może myśleć, co 
mu się podoba, ale muszę zauważyć, 
że nadejdzie dzień, kiedy pan pożałuje 
swej nieoględnej decyzji. 

— Niestety, nie ma na to rady. In- 

RÓŻNE 
BASAŻWE 

TYSIĄCE 
chorych na katar żo- , 
łądka, wzdęcia, kur- 
czć, bóle, nudności, 
zgagę, niestrawność, 
brak apetytu, blednicę, 
ogólne osłabienie 
et cetera, odzyskało 
zdrowie, używając 
ziołą sławnego na 
cały świat Dr Dietla, 
Profesora Uniwersy= 
tetu Jagiellońskiego. 
Żądajcie bezpłatnej 
broszury pouczającej, 

E aidai Adres: S 

В : 
LEAD Ij Dom ста mieściu o 3 miesz= 

Poszukuję R sklepie, 

służącej do wszyst-| 75m az. 
kiego z dobrem i sa-| SPrzedammy za 3,500 
modzielnem gotowa- dolarów. 

niem Zamkowa 24—5] Dom H. K. „Zache- | 
= 

ta" Mickiewicza G, 
tel. 9-05, —0 

(i are ES 

4 
a 
B 
B 

Mazelewskie 

6—2. 

  

  

gospodyni 
do  niedu- SEEWEE WKUNU WAM 

ZGUBY 
Potrzebna 
żego majątku koło 

  

Podbrodzia. Dowie- 
dzieć šią grę KN KG IS ГО ЕИ 
towska 6 m. 3, od 
g. 1 m.30 do 2 m. 30. Zžubioną ksiąžkę 

wojskową rocznik 
k anas g 1901, wyd. przez P. 

K. U. Lublin aa imię 
Ė LOKALE a Karola Walcząka, 
[| A unieważnia się 

Ri duży, ume- $ 3 
Pokój blowany, z zgubiono książkę 
używainością łazienki, ** wojskową rocznik 
mogą być obiady, 1792, wyd, przez P, 
wydaje się dla samot. U. w Święcianach 

nych solidnych. Por- na imę Ludwika Kry- 
towa 23 m. 24, Oglą-Czała, uniewaźnią się 
dać od 11—7-ej, — —( _ —Й 

  

  

Zasic:yceni uznaniem Ich Święto- 
bliwości Papieża Piusa X w r.1905 
i Papieża Piusa XI w r. 1930, 4 

złote med. i inne nagr. 
Dar najwyższy i podziękowania. 
;ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

Br. Butkowscy 
Firma istaieje od r. 1885, 

Misterne upozowania. Ceny do- 
'stępne. Uprzejmie prosimy Sz. Pp. ff, 
obejrzeć wystawę przy zakładzie 

nej drogi nie mam. Całkowitą odpowie 
dzialność biorę na siebie. 

Hammerslay wzruszył ramionami i 
oparł się niedbale o ścianę. Twarz jegoł 
była blada, mięśnie naprężone, ale ni- 
czem więcej nie zdradzał swego wżbu- 
rzenia. Generał chodził po pokoju i 
znów zaczął mówić: 

— Bardzo mi przykra herr Hammer 
" slay, że będzie pan musiał zająć miej- 

sce Rizzia. Pan należy do ludzi, którzy 
budzili we mnie szczere uczucie sympa 
tj. Poza tem martwi mnie ta panienka. 
Zrobiła to, czego czekaliśmy od niej, te 
raz już zbyteczna. Postaram się jaknaj 
prędzej odesłać ją do rodziny. 
— Dziękuję, — odpowiedział sucha 

Hammerslay. 
— Ale interesuje mnie jedno pyta 

nie, na które od początku szukam Od- 
powiedzi i bezskutecznie. Dlaczego 
pan przyjechał tutaj, wiedząc jak cięż- 

kie podejrzenia otaczają pana? Prze” 
cież nie przyleciał pan tu, aby zoba- 
czyć nasz piękny krajobraz? Zapropor 
nuję panu następujący układ: jeśli pan 
powie mi prawdę, odłożę egzekucję do 
jutra rano, w przeciwnym razie będzie 
pan rozstrzelany dziś wieczór. 

Hammerslay uśmiechnął się i spoj- 
rzał na generała z uśmiechem: 

— Sądzę, że nie warta przedłążać, 
tę grę. jeżeli już jestem skazany na! 
śmierć, to nie chcę dłużej się sprzeci- 
wiać. Dobrze powiem prawdę: chcia- 
w o plany fortyfikacyj strasbur 
skich. ‚ ` 

Drukarnia „Wydawnictwe Wiłeńskie" Kwaszelna 23. 

 


