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, Czas wyražnie sprecyzować żądania 
Dziennikarz często znajduje się w 

sytuacji dość kłopotliwej: z jednej stro 

ny czynić musi zadość żądaniu by te- 

mat był nowy, z drugiej — zachodzi 

nieraz potrzeba wykorzystania zasady, 

że kropla wciąż spadająca kruszy na- 

wet skały. 

W tej sytuacji znajdujemy się obec 

nie. leż to raży podnosiliśmy na tem 

miejscu obowiązek rządu traktowania 

potrzeb Wileńszczyzny w inny niż do- 

tąd sposób. lleż to razy zwalczaliśmy 

zasadę równorzędnego stosunku do te- 

rytorjum, któremu stała się największa 

krzywda dziejowa, a do innych dzielnic 

Państwa. Nie dlatego tylko, że prze- 

szłość historyczna prastarego grodu 

*zobowiązywała. Nie — próżne byłyby 

| Jamenty i rozdzieranie szat, gdyby nie 

było już widoków misji w przyszłości. 

Wszystko jednak wskazuje na to, że 

posłannictwo Wilna, w ujęciu historycz 

no-politycznem, nie zostało zakończone 

a li tylko przechodzi w inną fazę, uwa 

runkowaną traktatem ryskim i zamknię 

temi wrotami do Kowna i Kłajpedy. 

Stąd też ta stale akcentowana przez 

nas konieczność zwrotu w państwowej 

polityce gospodarczej; stąd ta nasza 

troska, by ziemi wileńskiej zagwaranto 

wane zostały największe możliwości 

rozwojowe — nietylko w dziedzinie 

kultury duchowej, gdzie Wilna w dai- 

szym ciągu dotrzymuje placu najbar 

dziej postępowym pod tym względem 

_ ośrodkom Państwa, ale też i przeda- 

*y wszystkiem i w dziedzinie kultury ma- 

, terjalnej. 

Wychodzimy bowiem z założenia, 
że ostoją postępu w pojęciu historycz 

nem jest 'właśnie dobrobyt materjalny, 

zapewniający ciągłość w procesie roz- 

wojowym w każdej dziedzinie. 

Zawsze znajdowaliśmy 'się na sza- 

rym końcu pod względem kuliury ma 

terjalnej. Wśród zwiedzających Pow- 

szechną Wystawę Krajawą w Pozna- 

niu wilnianina zdradzał rumieniec wsty 

du, bo nigdzie i niczem Wilno wykazać 

się i wyróżnić nie potrafiło. Gorzej — 
z każdym rokiem coraz więcej wzrasta 

rozpiętość między  temi wartościam:, 

które osiągane są gdzieindziej a tu, co 

raz większa dzieli nas odległość od in- 
nych uczestników w wyścigu gruntowa 

nia niezależności gospodarczej. Gorzej, 
w wyścigu tym przestajemy już wogó- 

brać udział, bo meta dla nas jest 

yt daleka, bo zdaliśmy sobie sprawę, 

« że istniała dla nas w przejawie fatamor 

gany. ‘ 

Skrępowani jesteśmy traktatem ry- 

skim i nieczynnością trzech czwartych 

obwodu granic. Wtłoczoną jest ziemia 

wileńska do worka zawiązanego, sznur 

"od którego rząd polski nieraz ujmował 
ty swe ręce, lecz nigdy nie ważył się 
dotąd na rozwiązanie tego worka. By- 

ła świadomość przeszłości, nie było 

zrozumienia roli Wilna w przyszłości. 

W, imię przeszłości posiadamy uni- 
wersytet, w imię przyszłości — „pie- 

gutki“ i kilkadziesiąt źle wyasfaltowa- 

nych metrów jezdni. 

Dziś Wileńszczyzna jest synonimem 

proletarjusza, który nie ma nic do stra 

cenia, — prócz swej misji historycznej. 

Wileńszczyzna —— spauperyzowaną, ra- 
bowana niezliczoną ilość razy, Ra 

poniewierana stopami najeźdźców, nie 

znajdująca miejsca w polskim lazarecie 
+ — chce jednak żyć i o prawo to dziś 

upomina się. 

Czytelnik zwrócić musiał uwagę 

na to, że iw ciągu dwu ostatnich mie- 
sięcy odbył się w Wilnie szereg zjaz 

dów „i zebrań zainteresowanych sier 

gospodarczych. Jeżeli wejrzymy w 

treść tu i tam powziętych uchwał, prze 
Fkonać się: możemy, że wykraczają one 

z reguły poza żądania tychże ster w 

innych dzielnicach, idą bowiem dalej, 

często nawet o wiele dalej. Niezależnie 

od; tego należy stwierdzić fakt, że poza 

temi uchwałami, władze wojewódzkie 
i centralne w Warszawie rady sobie 

‚ dać nie mogą z niezliczonemi petycja- 

mi różnych związków, zrzeszeń i insty 
tucyj ziemi wileńskiej. Geneza tego zja 

wiska: jest dwojaka: „stało toszno żyć” 
(proszę mi wybaczyć użycie tego wy 
razu) — druga, o wiele głębsza, stre- 

szczająca się w zrozumieniu, może i 

podświadomie, roli ziemi wileńskiej w 

przyszłości. 
Pewne okoliczności przemawiają 

za tem, że i rząd nasz coraz bliższy 

jest zrozumienia dalszej historycznej 

misji Wilna. Tak naprzykład — bierze 

my to, rzecz prosta fragmentarycznie 

— zaistniał fakt bezpłatnej pomocy 

drobnym rolnikom dwuch powiatów 

województwa wileńskiego na zakup 
nasion w kwocie kilkuset tysięcy  z., 

dalej obiega pogłoska, że minister rol- 

nictwa zapewnił przedstawicieli rolni- 

ctwa ziem północno-wschodnich, że tu 

nawozy sztuczne nie będą kosztowały 

drożej niż w Poznańskiem i t. p. 

Są zatem wystąpienia poszczegó|- 

nych organizacyj, definjujące koniecz- 

ność państwową odrębnego a wyjąt 

kowego traktowania potrzeb wojewódz 

twa wileńskiego. Jest dalej, jeszcze nie 
zupełnie skrystalizowane zrozumienie 
przez rząd historycznej misji Wilna — 
brak jednak rzeczy; najważniejszej a 

mianowicie takiego skonkretyzowania 

przez ziemię wileńską swych dezydera 
tów, by ich realizacja zapewniała ma- 

ksimum pożądanego efektu. Na naszym 

terenie mamy już samorząd gospodar- 

czy w postaci izby przemysłowo-han 

dlowej i rzemieślniczej; izbę : rolniczą 

zastępuje towarzystwo organizacyj i 

kółek rolniczych, powstałe w wyniku 

fuzji zrzeszeń reprezentujących więk- 

szą a mniejszą własność, mamy dalej 

związek ziemian, związek osadników i 

szereg innych organizacyj. Do nich 

należy sprecyzowanie żądań w dziedzi 

nie kultury materjalnej. 

Sądzimy jednak, że ta akcja nie po- 

winna zostać odosobniona. Powinna 
być poparta przez całe społeczeństwo. 

Niech milczeć przestanie rada miejska, 

szafująca krzykiem, gdy o błahą rzecz 

chodzi, niech zabierze głos Uniwersy- 
tet, zaznaczając, że nie chce istnieć 

tylko gwoli tradycyj przeszłości, niech 

ci z Wilna, których Warszawa z otwar 

temi ramionami wita i dla siebie zabie 

ra, wyrzekną się zaszczytów i wyłącz 

nie dla dobra Wilna pracować zaczną, 

gruntując mocarstwowość całej Polski, 

niech akces zgłoszą tak liczne tu insty 

tucje kulturalno-oświatowe, które złote 

mi zgłoskami wpisały się na stronicach 

księgi dziejów ziemi wileńskiej. 

Niech całe społeczeństwo wileńskie 

zabierze nareszcie głos. A wówczas ru 

szy z martwego punktu sprawa, która 

zdaniem naszem zadecyduje o losie i 

misji Państwa Polskiego. Tertius. 

Kunfsrencje na Zamku 
WARSZAWA, 7 III. Pat. P. Marszałek 

Piłsudski przybył 0 godz. 18 па Zamek, 
gdzie był przyjęty przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Konferencja Pana Prezy- 
denta z p. Marsząłkiem Piłsudskim trwała 
pół godziny. O godz. 13.30 p. Marszałek 
udał się do gmachu Prezydjum Rady Mini= 
strów, gdzie konferował pół godziny z p 
premjerem Bartlem. 

ж +* * 

WARSZAWA, 8 III. Pat. Dziś o godz. 
p. prezes Rady Ministrów prof. K. 

Bartel udał się na Zamek, gdzie byl przy- 
jęty przez Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej. Konferencja Pana Prezydenta z p. 
premierem trwała godzinę. 

Audjencje premiera Barfla 
WARSZAWA, 8—IIl. PAT. P. prezes 

Rady Ministrów przyjął dziś doradcę finan- 
sowego p. Dewey'a, a następnie p.p. Po 
tockiego i dr Aupepit'a, prezesów grupy 
dolskiej i francuskiej towarzystwa akcyjne- 
go Żyrardów. 

Szkoły święfują 19 marca 
WARSZAWA, 8—lIIl. PAT. Według za- 

rządzenia p. ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego dzień 19 marca 
jest wolny od nauki szkolnej. 

Komu posłużył los? 
WARSZAWA, 8 III. Pat. Dziś w trzecim 

dniu ciągnienia 5 kl. 20 Polskiej Państwowej 
Loterji- Kiasowej główniejsze wygrane pad- 
ły na numery następujące: 50 tys. zł.— 166301 
10 tys. zł+—52062, 110699, 5 tys. zł.—23772, 
36279, 89104 201708. 

    

  

Wszelkie oszczędności 
lekujemy na pierwszorzędne bipote- 
ki miejskie i wiejskie. Ajencja „Pol- 
kres”, Wilno, ul. Królewska Nr. 3, 

1-80 —0 
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Dzisiejszy numer zawiera „Słówko” 

BIENIAKONIE, — Bufet Kolejowy, 
BRASŁAW -- Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 

GRÓDNO — Ksłęgaruia T-wa „Ruch“. 
HOROGDZIEJ] —- Dworzec Kolejowy 
FWIENIEC — sklep tytoniowy S. 
KLECK — skiep „Jedność*, 
LIDA — tu. Suwaiska 13, S. Mateski, 

czałtem. 
zwraca. Administra- 

rozmieszczenia ogłoszeń. | 
  

SARANOWICZE — ut. Szeptyczjego — A. Łaszuk. 

"K. Majinowakiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

Zwierzyński. 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

N. ŚWIĘCIANY — 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarni: 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michal 

żwińskiego. 

      

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz. Naucz. k 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

k. Smarzyński. 

POSTAWY — Księgarnia Polskżej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. 
STOŁPCE — Księg: 
ST. ŚWIĘCIANY — ui. Rynek 9, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. 

Mickiewicza 12. 
arnia T-wa „Ruch“,    

  

arasiejski 

  

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOŁKOWYSK — 

gr. Wnumerach ZZ oraz z. prowincji 

wicza 24, F. luczewska. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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doium nieuiności du ministróo Laureatka wileńska 
PRYSTORA I CZERWIŃSKIEGO 

WARSZAWA, 8. III. (tel. wł. Słowa). Zapowiedziany od dluż- 

szego czesu wniosek PPS domagający się na podstawie art. 58 
konstytucji ustąpienia ministra Pracy i Opieki Społecznej — p. 
Prystora został dziś wniesiony do Sejmu. Motywem wniosku 
jest twierdzenie podkomisji budżetowej, że Ministerstwo Pracy 
i Opieki Społecznej w okresie urzędowania ministra Prystora 
miało popełnić szereg aktów bezprawnych ;odnośnie zarządów 
kas chorych, 

Jednocześnie z tym wnioskiem Kłub Narodowy I Klub Ch.D. 
przedłożył Sejmowi wnioski domagające się również na podsta- 
wle art. 58 konstytucji, ustąpienia ministra Oświaty p. Czer- 

wińskiego. : 
Wnioski powyższe będą głosowane na posiedzeniu Sejmu 

w piątek 14 bm 

Ze strony premjera Bartla zapewniają. żew wypadku przy- 

jęcia jednego chociażby wniosku Rząd solidarnie ustąpi. 

Wybory w okręgu Lida — Wołożyn — Wilejka 
odbędą się 25-50 marca rb. 

WARSZAWA, 8. III. (tel. wł. Słowa). Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych zarządziło wybory do Sejmu w okręgu 62 — 
Lida — Oszmiana—Wołożyn — Wilejka na dzień 25-g0 maja rb. 

Protesty wyborcze 
WARSZAWA, 8 III. (tel. wł. „Słowa”). W najbliższy poniedziałek 

Sąd Najwyższy rozpatrywać będzie protesty przeciwko wyborom do Sejmu 
w Okręgu Nowogródek, Kowel, protest przeciwko wyborom do Senatu w 
województwie Nowogródzkiem. 

Iemonstracja stndencka wa odczycie  Cendhenove-Colergi 
WARSZAWA, 8 III. (tel. wł. „Słowa”). Dziś w auli Uniwersytetu w 

obecności min. Zaleskiego, licznych przedstawicieli korpusu dyplomatycz- 
nego oraz Świata naukowego hr. Coudhenovy-Coleryj wygłosił odczyt na 
temat „Stany Zjednoczone Europy". 

Podczas odczytu na salę wdarła się przemocą grupa studentów z 
pod znaku Młodzieży Wszechpolskiej i urządziła burzliwą demonstrację 
przeciwko prelegentowi obrzucając go okrzykami „żydowski pachołek*, 
„bolszewicki pachołek", „ręce precz od Pomorza” i t. @. 

Po usunięciu demonstrantów z Sali hr. Colergi dokończył odczytu. 

    

Obrady konferencji morskiej 
Dyplomatyczne wizyty Brianda 

LONDYN, 8. ill. W kołąch konierencji morskiej mówią, že Briand 
będzie dążył do poddania dyskusji na konferencjj memorandum francus- 
kiego. Briand odwiedzi dzisiaj Hendersona, a jutro złoży wizytę premierowi 
Mac Donaldowi, gdzie będzie również min. Henderson. 

Konieczność prowadzenia narad o charakterze politycznym 
LONDYN. 8. Ill. PAT. Po dłuższem rozpatrywaniu przez uczestników 

konierencji morskiej różnych kwestyj technicznych obecnie wysuwa się ko- 
nieczność przeprowadzenia narad o charakterze politycznym. i 

Jest rzeczą pewną, że w czasie tych rozmów Briand podniesie znowu 
argunienty, przedstawione w memorjale, w którym rząd francuski stwier- 
dza, ile gotów jest rozpatrywać w sposób życzliwy każdą formułę, która 
p zmienić konieczne potrzeby poszczególnych mocarstw w potrzeby 
względne. 

Tajne rozmowy Brianda z angielskimi i 
mężami stanu 

Rozmowy, które prowadził dzisiaj Briand z angielskimi i amerykań- 
skimi mężami stanu w sprawie udziału Anglji i Ameryki w traktacie, gwa- 
rantującym bezpieczeństwo Francji, otoczone są głęboką tajemnicą. Dotych- 
czas panuje naogół pogląd raczej pesymistyczny, ponieważ istnieje nie 
wiele nadziei, aby Stany Zjednoczone zgodziły się wziąć udział w takim 
traktacie, który uważają zą sprawę wsłącznie europejską. 'Anglja podobno 
również nie jest życzliwie usposobiona do tego paktu, wychodząc z zało- 
żenia, że jeżeli gwarancie, które przedstawiają plan Kelloga i Ligi Narodów 
nie wydają się Francji dostateczne, nie można zrobić w tym kierunku nic 
więcej. 

amerykańskimi 

  

Dockela powodzi we Francji 
Kondolencje ambasadora Chłapowskiego 

PARYZ, S III. Pat. Ambasador Chlapowski złożył ministrowi Briandowi kondo-e 
lencje rządu polskiego z powodu katastrofy, wywołanej na południu Francji przez 
powodzie: 

Prezydent i premjer zwiedzają miejscowości dotknięte 
powodzią 

TULUZA, 8—III. PAT. Prezydent Domergue i premjer Tardieu odwiedzili do- 
tknięte powodzią miejscowości Moissac i Montauban. Okolice te przedstawiają Asię 
okropniė, co tem jaskrawiej występowało przy pięknej słonecznej pogodzie. Prezy* 
dent Doumergue obszedł pieszo najbardziej zniszczone dzielnice, poczem odbył długie 
narady z władzami miejskiemi i ludnością, starając się udzielić jej pociechy, obiecu- 
jąc pomoc i prędką odbudowę zniszczonych domów. Następnie orszak prezydenta 
udał się do wsi Remeys, która zestała całkowicie ;zniszczona przez powódź. Stamtąd 
obaj mężowie stanu powrócili do Tuluzy, następnie zaś udaao się do Carsasson. 

Dzień żałoby 
PARYŽ, 8 III. Pat. W związku z niebywałą klęską powodzi ogłoszony został 

dekret, wyznaczający dzień 9 bm., jako dzień żałoby narodowej. 

  

Wyrok w sprawie zabójstwa b. insp. Sfadnika 
NOWOGRÓDEK, 8 Iil. Pat. W dniu dzisiejszym zakończył się tu proces prze” 

ciwko nauczycielowi Kazimierzowi Trybusiewiczowi, oskarżonemu o zabójstwo inspek- 
tora szkolnego Stadnika. Po dodatkowem zeznaniu Swiadka Rąbalskiego, ktėry-stwier- 
dził, że Trybusiewicz istotnie kupił u niego w Warszawie rewolwer i po przemėwie- 

niach stron przewodniczący udzielił głosu oskarżonemu, który oświadczył: „Ponieważ 
mam czyste sumienie, proszę o uniewinnienie". Sąd udaje się na dłuższą naradę, która 

trwa około 4 godzin i wreszcie wynosi wyrok, skazujący oskarżonego Trybusiewicza 

za zabójstwo na osobie inspektora Stadnika, dokonane pod wpływem silnego wzrusze- 
nia duchowego (część pierwsza art. 458 K. K.), na karę 5 lat ciężkiego więzienia z za- 
liczeniem aresztu prewencyjnego. 

W dniu dzisiejszym miasto Wilno 

wręczy pierwszą swoją nagrodę lite- 

racką im. Adama Mickiewicza znako- 

mitej poetce Kazimierze Iłłakowiczów" 

nie. 
Już w tem jednem zdaniu zostało 

zawarte całe znaczenie tej nagrody 

Nie polega bowiem znaczenie tej na- 

grody na wysokości jej sumy: Wilno 

jest za skromne, za biedne, by pod 

tym względem stanąć obok innych 

miast, czy obok nagrody państwowej. 

Ale nie „należy zapominać, że nasza 

skromna nagroda posiada swą do- 

niosłą wartość przez związanie jej z 

Wilnem i Mickiewiczem. W tem tkwi 
jej treść i wartość. 

Kim jest w literaturze [polskiej 
Kazimiera Iłłakowiczówna, jak wysoki 

posiada indygenat literacki, jakiej jest 

krwi pisarskiej — nie trzeba czytel- 

nikom naszym tłumaczyć i szeroko 

nad tem się rozwodzić, Wystarczy 

stwierdzić, Że uwieńczona nagrodą 

wileńską poetka związana jest zaró- 

wno swem pochodzeniem, jak i' twór- 

czością jak najściślej z krajem na- 

Szym: z jego ziemią, z jego duchem i 

jego przeszłością. 
Stwierdzając to — gsądzę, — że 

wypowiadam najgłębszą treść i okre- 

ślam najwłaściwsze znaczenie dla nas 

twórczości poetyckiej Iłłakowiczówny. 
Nie na tem | bowiem zasadza się 

wartość jej poezjij, że poetka osiąg- 

nęła najwyższy stopień sprawności 

artystycznej w swej twórczości, że 

niema dziś dla niej żadnych tajników 
technicznego rzemiosła wierszowego, 

że ksxtałt zewnętrzny tej poezji osiąg: 

nął pełnię artystycznej ekspresji, po* 

etyckiego wyrazu. Przemówiła do nas 
zawartość poezji Tłłakowiczówny. 
Przemówiła ta zawartość zwiewną 

poezją nastroju przyrody i krajobra- 

zu naszego — jezior, lasów .i łąk, 

wyczarowanych przez poetkę :pogrą- 
żeniem się w przeszłość, w „dzieciń- 

stwo, w tie lata, które „wiek męski” 

musiał pożegnać  nazawsze i po- 
twierdzić, że stał się jednocześnie 

„wiekłem klęski", Obrazy dzieciństwa 
zapadły w daleką przeszłość, odgra- 
niczone murem granicznym. Zostaną 

one narawsze na stronach jej ksią- 

żek, nie w rzeczywistości, jakże zmie- 

nionej nie do poznania. 

A "jest ta poezja jednocześnie 

Świadkiem polskiego męczeństwa i 

martyrologji wojennej. 

Na kartach jej czaił się w kątach 

polska bieda, która prowadziła nas 

do wyzwolenia i której wyraz dała 

poetka w formie naprawdę wzrusza- 

jącej. Czyż nie na tem polega czar 
tej poezji lat dzieciństwa i „wieku 

klęski", że potrąca ona o najgłębsze 

przeżycia nasze i nie pozwala przejść 

obojętnie koło tych nastrojów, a nie 

poddać im się z zupełną satysfakcją, 

jako przeżyciom i nastrojom własnym, 

które minęły, ale pozostawiły Ślad 

trwały w uczuciach i psychice? 
To byłaby jedna strona poezji 

laureatki wileńskiej. Mniejszą dotąd 

uwagę zwrócono na drugą stronę tej 

twórczości: na jej związek z losami 

politycznemi kraju, na jej wyraz pa- 

trjotyczny. Poetka najpiękniej i naj- 

głębiej dała wyraz naszym nastrojom 

i uczuciom w swojej apostrofie do 

Litwy, w opowieści o bohaterskiej 

śmierci ks. Budkiewicza, w sentymen- 

cie dla Wilna. 
| znowuż wypada tu podkreślić, 

że nieomylny wyraz artystyczny tych 

strof poetyckich schodzi na plan dru- 

gi wobec syntetycznego przekroju hi- 
storycznej treści w nich zawartej, wo- 

bec ujęcia istoty naszych przeżyć: ra- 

dości i smutku, porywów i upadków. 

I teraz chyba w pełni ogarniamy 

doniosły fakt i głębokie znaczenie na- 

danią pierwszej nagrody literackiej 

imienia Adama Mickiewicza, nagrody 

miasta Wilna -—- Kazimierze Iłłakowi- 
czównie, Ale Wilno nie tylko daje 
poetce laur uznania, nie tylko ją wień- 

czy mickiewiczowską tarczą. Nagroda 
wileńska przez fakt nadania jej Iłła- 

poetki splendor ogólnopolskiego zna- 

czenia: zyskuje swe znaczenie ta na- 

groda wileńska przez postawienie jej 

w rzędzie najpierwszych czołowych 

twórców polskich przez ulokowanie 
jej na płaszczyźnie ogólnopolskiej. 

To też nie sądzę, by poetka edbiera- 

jąc dziś laur wileński, miała jakieś 

powody—jak to zazwyczaj w takich 

wypadkach bywa— do zażenowania i 

wdzięczności. Biorąc dyplom poetki 

uwieńczonej w promieniu oddziały- 

wań i tradycyj Mickiewicza — staje 

Iłłakowjczówna godnie wobec tego 
imienia, obiecując jeszcze długie lata 

owocowania na zagonie poezji pol- 

skiej. 

Witamy Panią w dniu Jej uwień- 
czenia w Wilnie serdecznie i radośnie, 

zapewniając o szczerym  sentymencie 

naszym dla osoby i dzieła znakomi- 

tej poetki, 
W. P. 

Dnia 7 marca o godz. 17 m. 40 przy” 
była do Wilna p. Kazimiera Iłłakowiczówna. 
Na dworcu witali Ba imieniem miasta 
prezydent Józef Folejewski z małżonką, 
Rektor M. Zdziechowski, jako prezes Związ- 
ku Zawodowego Literatów Polskich w 
Wilnie, p. p. Wiktor Piotrowicz i Witold 
Hulewicz jako członkowie jury nagrody li- 
terackiej m. Wilna i p. St. Staniewicz, refe- 
rent prezydjalny województwa w imieniu 
p. Wojewody. P. Folejewski wręczył poetce 
wiązenkę bzu. 

a, e. a 

Dnia 8 marca Rektorostwo Marjano= 
stwo Zdziechowscy podejmowali śniadaniem: 
Kazimierę Iłłakowiczównę w obecności. 
zgromadzorych gości: 

Zarząd Koła Polonistów zawiadamia 
swych członkówą zwyczajnych oraz Коге- 
spondentów, iż w dniu 10 JIL br. (ponie-- 
działek) o godz, 19 i pół w saii „Ogniska* 
akad. (Wielka 24) odbędzie się ogólne na- 
ukowe zebranie Koła, na którem po prze- 
mówieniu p. prof. K. Kolbuszewskiego, K. 
lłłakowiczówna odczyta swe utwory. 

Wstęp tylko dla członków Koła oraz 
gości zaproszonych. 

Uczezenie 80-ej rocznicy urodzin 
prezydenta Czechosłowacji 
WARSZAWA, 8 III. Pat. Staraniem cze- 

chosłowackiej „Besedy* odbyło się w 
Katedrze uroczyste nabożeństwo ku uczcze- 
miu 80-ej rocznicy urodzin prezydenta Cze» 
chosłowacji Tomasza Massaryka. Mszę św. 
celebrował proboszcz miejscowy ks. dr. 
Karol Niemira. Po nabożeństwie ks. dr. Nie- 
mira przemówił od ołtarza, podnosząc za- 
sługi prezydenta Massaryka i stąwiając go 
na pierwszem miejscu w jego narodzie i na 
jednem z pierwszych miejsc wśród wybit- 
nych mężów świata ostatniej doby. Następ= 
nie; zwracając sięgj do posła czechosłowac= 
kiego dr. Girsy, oświadczył w zakończeniu 
ks. Niemira, iż jest szczęśliwy, że w tej 
Katedrze, w której zanoszone są modły o 
pomyślność narodu polskiego, odprawione 
zostały modły za pomyślność narodu cze” | 
skiego, którego dzieje z historją Polski 
splatają się nierozerwalnemi węzłami. 

Z kolei na chórzegodegrano państwo- 
wy hymn czechosłowacki. Na nabożeństwie 
obecni byli poseł i minister pełnomocny 
Czechosłowacji dr. Wacław Girsa z człon 
kami poselstwa czechosłowackiego, człon- 
kowie „Besedy* czechosłowackiej w War= 
szawie in corpore oraz kolonja czeska i 
słowacka. Pozatem obecni byli przedstawi- 
ciele władz panstwowych, wojskowych i 
miejskich. J.E. ks. bisk. Gall, gen. Skier= 
ski i inni. Towarzystwo polsko-czechosło- 
wackie reprezentowali prezes Ciltinowicz i 
mecenas Adamski. Przed południem we 
wszystkich polskich szkołach średnich i 
zawodowych oraz we wszystkich czzskich 
szkołach na Wołyniu wygłoszone zostały 
odczyty o Massaryku. 1 

Depesza gratulacyjna 

WARSZAWA, 8—III. PAT. Na wczoraj- 
szej uroczystej akademii w salonach rady 
miejskiej w Warszawie postanowiono wy- 
słać do prezydenta Masaryka następującą 
depeszę: Е 

Zgromadzeni na uroczystej akademji 
na ratuszu warsząwskim w obecności Pana 
Prezydemta Rzeczypospolitej, p. prezesa 
Rady Ministrów, marszałków Sejmu i Se- 
natu, rządu i korpusu dyplomatycznego, 
przedstawicieli Sejmu i Senatu, duchowień= 
stwa, nauki, wojskowości, iastytucyj pań- 
stwowych i komunalnych, organizacyj spo- 
łecznych oraz szerokich warstw społeczeń- 
stwa polskiego i kolonji czechosłowackiej 
przesyłamy Ci, Dostojny Panie Prezydencie; 
w uroczystym dniu Twego 80-lecia "wyrazy 
czci i podziwu dla Twego tak owocnego 
trudu całego życia i serdeczne życzenia 
długich jeszcze lat pracy dla dobra odro- 
dzonej Ojczyzny, złączonej z Polską węzła- 
mi braterskiej przyjaźni. 

Min. Kwiafkowski jedzie do Pragi 

WARSZAWA, 8 II. PAT. Wdniu | 
15 b. m. p. minister przemysłu i | 
handlu inż. Eugenjusz Kwiatkowski 
udaje się na zaproszenie rządu cze- 
chosłowackiego do Pragi celem wzię- 
cia udziału w uroczystości otwarcia 
20-tych międzynarodowych targów 

kowiczównie bierze od znako mitejpr askich.  



  

ECHA KRAJOWE 
Siolita Święta wdhoc uciekinierów z Rosji sowieckiej 

Prasa polska, jak również i rosyjska, doniosła o wizycie ]. Е. Nun: 
cjusza Apostolskiego u p. premjera Bartla w sprawie uciekinierów z Rosji 
sowieckiej na terytorjum państwa polskiego. Według wiadomości, poda- 
nych przez dzienniki, Ks. Nuncjusz miał zaoflarować rządowi polskiemu 
pomoc w niesieniu pomocy nieszczęśiiwym zbiegom z państwa tortur i 
prześladowań za wiarę. 

Stosownie do informacyj, otrzymanych przez K. A. P-ową, możemy 
oświadczyć, że Stolica Apostolska ze względów czysto humanitarnych 
zawsze gorąco Interesuje się losem prześladowanych w Rosji sowieckiej 
i w miarę uzyskanych możliwości niejednokrotnie przychodziła im z po- 
mocą. W wypadku obecnym, dotyczącym uciekinierów na terytorjum 
polskie, Stolica św. również pragnie okazać im swą najdalej idącą pomoc, 
w niczem, naturalnie, nie naruszając interesów  politycznycb, ekonomicz 
nych i sanitarnych państwa polskiego. : 

Zgodnie zatem z wolą Ojca św., Ks. Nuncjusz Marmaggi zaofiarował 
władzom polskim pomoc Stolicy Apostolskiej w chrześcijańskiem dziele 
niesienia pomocy zarówno materjalnej, jak i duchowej, nieszczęśliwym 
ludziom, w obawie przed Śmiercią, torturami i więzieniem chroniącym się 
do Polski. 

JE. Ks. Nuncjusz zwrócił się również do IIEE, XX. Biskupów, któ- 
rych diecezje przylegają do Rosji, aby pośpieszyli z doraźną pomocą 
nieszczęsliwym uciekinierom, zachęcając do tego dziełą miłosierdzia chrze- 
ścijańskiego ludność miejscową. 

Dymiisja magistraia m. Oszmiany 
Z Oszmiany donoszą: Przed kil- gistratowi Sprawowanie odnośnych 

koma dniami Magistrat m. Oszmiany czynności aż do czasu wyboru przez 
w składzie burmistrza p. Silewicza, Radę Miejską nowego zarządu. 

Debaia Konstyfucyjna 
DYSKUSJA NAD ART. 44 KONSTYTUCJI 

WARSZAWA. 8. 3. (PAT). Na dzisiej- 
szem posiedzeniu komisji konstytucyjnej prze 
wodniczący poseł Makowski zauważył na 
wstępie, że marszałek Sejmu przesłał komisji 
projekt zmiany konstytucji, złożony przez 
stronnictwa centrum. Projekt ten jest już 
przez komisję rozważany, ale musi być {0г- 
malnie przyjęty i należy wyznaczyć referen- 
ta. Oświadczenie to komisja przyjęła do wia 
domości a referentem został poseł Kiernik. 

Z kolei przystąpiono do dyskusji nad art. 
44 który mówi o kontrasygnacie aktów rzą- 
dowych Prezydenta. Pos. Piłsudski referuje 
szczegółowo propozycje klubu BB, zmierza. 
jące do tego, aby kontrasygnaty nie wyma 
gały orędzia i wszelkie akty dotyczące Sejmu 
i Senatu, mianowania i odwoływania pre 
zesa Rady Ministrów, generalnego inspekto- 
ra sił zbrojnych,- mianowania i zwalniania 
oficerów wszelkich stopni i t.d. Propozycje 
te, zdaniem mówcy, nie przyczynią się by- 
najmniej — jaż to zarzucono — do wcią- 
gnięcia Prezydenta w wir walk politycznych, 
lecz wzmocnią jego władzę. 

Pos. Niedziałkowski zapytuje, jaką rolę 
przyznaje w takim razie projekt BB ministro 
wi spraw wojskowych i sprawiedliwości, je 
żeli będą oni odsunięci od spraw personal: 
nych. Za politykę personalną w wojsku i 
sądownictwie ktoś musi być odpowiedzialny. 

"Pos. Kiernik podkreśla, że odpowiedział- 
ność za akty rządowe Prezydenta jest ściś 
le związana z kwestją, czy system demokra 
cji parlamentarnej jest utrzymany. W pro- 
jekcie BB na tym punkcie przebija się 
zdaniem mówcy — tendencja do stworze- 
nia w Polsce jedynowładztwa. 

Pos. Winiarski krytykuje odpowiednie 

BEDZET W SENACIE 
Pos. Piłsudski zauważa, że jeżeli nie po 

zwala się Prezydentowi uczynić żadnego kro 
ku bez zgody innych osób, to nie daje mu 
się żadnej władzy. Tymczasem jest on obcią- 
żony odpowiedzialnością moralną, ale w ta- 
kim razie trzeba mu dać jakąś władzę. Klub 
BB jest za tem, aby nie dawać wszędzie 
zbyt rygorystycznych postanowień. 

Pos. Błażkiewicz (Kl. Ukr.) polemizuje 
z projektem BB, zauważając między innemi, 
że w razie koniliktu między Prezydentem a 
Sejmem w projekcie BB jest tylko jedno 
wyjście. Prezydent odwołuje się do woli na- 
rodu, natomiast nie ma możności aby wbrew 
woli Sejmu był dokonany jakiś akt ustawo 
dawczy. 

Pos. Mackiewicz omawia stosunki, panu- 
jace w Anglji, co do sprawy kontrasygnaty 
i zaznacza, że jeżeli rząd chce rozwiązać 
parlament, to król angielski nie może odmó* 
wić mu podpisu, czyłi że kwestja ta pozo- 
staje zupełnie w rękach rządu. Projekt BB 
przenosi to uprawnienie na Prezydenta, zda- 
niem mówcy zupełnie łogicznie, chcąc w 
czasie zatargu między rządem a parlamen- 
tem zrobić z Prezydenta sędziego. Mówca 
zauważa że w organizacji wojskowej musi 
panować zasada jednoosobowości, a co się 
tyczy doświadczęń historycznych, to przy- 
pomina zgubne skutki nadmier nej ingerencji 
parlamentów w sprawie mianowania naczel- 
nych dowódców. 

    

WARSZAWA. 8. 3. (PAT). Przystąpio” ma zaufanie do obecnego ministra i życzy 
no do obrad nad preliminarzem budżetowym mu, aby program swój zrealizował w jak 
Ministerstwa Rolnictwa. Sprawozdawca sen. największej części. Po przemówieniu sen. у 
Boguszewski (BB) omawia kwestję kryzy- ckiega (Wyzw.) zabrał głos sen.Boguszew. 
su w rolnictwie i zaznacza, że istnieje nie- ski (BB) oświadczając, Że nie jest mu nic 
bezpieczeństwo, że produkcja rolna nie bę- wiadomo, jakoby rząd zszedł ze stanowiska 
dzie zainteresowana w dużej wytwórczości konieczności reformy rolnej. Również klub 
i przejdzie na gospodarkę ekstensywną. Mó- BB pozostaje na tem stanowisku i pogląd, 
wca jest zdania, że rząd powinien temu prze wypowiedziany przez sen. Szuyskiego jest 
ciwdziałać przez zwrócenie produkcji w kie. wyłącznie jego osobisty. Na tem zakończono 
runku produktów zwierzęcych. Mówca @0. dyskusję nad budżetem Ministerstwa Rolni- 
maga się pomocy kredytowej dla drobnego ctwa. Następne posiedzenie w poniedziałek 
rolnictwa i proponuje przyjęcie budżetu Min. o godz. 10 rano. 
Rolnictwa w brzmieniu sejmowem. \ 

Sen. Niezabytowski (BB) podkrešla, že "e <zekolada © 
tak, jak Kea, sa. było „wszy- S 
stko dia zwyciestwa“, tak obecnie, w czasie R 

’ MINOISET TE 
i / | 

kryzysu, hasłem tem powinno być: „wszyst- 
ko dla rolnictwa”, Mówca zaleca produkcję (Ga U $ 
większej jlości pszenicy oraz siemienia Iniane 1 U "ESI li 
go, gdyż dziś kilkadziesiąt ton tego  nasie: b LB w p 
nia sprowadzamy z Argentyny. Porusza dalej "E ś 6 M | 

-—Mema rówmei S 
WŁASNY SKLEP 

| UL. AD. MICKIEWICZA 10. 

sprawy budżetowe, wytykając między innemi 

щ 

że robimy inwestycje z budżetu. Zdaniem se 
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komisji budżetowej mówił o oparciu obiegu 
pieniężnego na wartości realności. Senator 
gratuluje ministrowi rolnictwa, że mu się 
pierwsze kroki udały i sądzi, że rząd polski 
pójdzie zupełnie szczerze teraz po linji bez; 
względnej protekcji dla rolnictwa. 

Urzędujący wicemarszałek Gliwic prosi o 
upoważnienie wysłania do prezesa Senatu 
francuskiego depeszy kondolencyjnej z po- 
wodu klęski wylewu rzek, która nawiedziła 

Pos, Bittner (Ch. D.) zaznacza że projekt 
BB rozumie nadrzędność stanowiska Prezy- 
denta jako bezpośrednie i nieodpowiedzial- 
ne rządy Prezydenta. jest to zasada sprze- 
czna z nowoczesnem ujmowaniem zagadnień 
ustrojowych. Mówca obawia się dalej miano» 
wań w wojsku przez Prezydenta. zastępcy burmistrza A. Strugacza i 

ławnika p. J. Zubiela złożył na ręce 

przewodniczącego wydziału powiato- 
wego dymisję. у 

Jak słychać dymisje zgłoszone 
przez wszystkich wymienionych człon- 

ków zarządu miasta przyjęte zostały 
przez wydział powiatowy, który jedno- 
cześnie powierzył ustępującemu Ma- 

Powodem zgłoszenia dymisji były 
głównie rozbieżności zdań pomiędzy 
burmistrzem p. Silewiczem a lawni- 
kiem p. Zubielem. O rozbieżnościach 
tych mówi najlepiej fakt, iż prośba o 
dymisję nie była złożona zbiorowo, 
lecz złożył ją najpierw burmistrz Si- 
lewicz, następnie zaś jego zastępca, a 
dopiero ostatni, ławnik Zubiel. (5.) 

  

NIEMENCZYN 
— Nowa płacówka kuliuralno.oświatowa. 

Dnia 3 b. m. w Niemenczynie odbyło się uro 

czyste poświęcenie i otwarcie świetlicy współ 

nej dla miejscowych organizacyj, jak: Straży 
. Pażarnej, Strzelca, Stow. Młodzieży Polskiej, 
Kasy Stefczyka i Kółka Rolniczego. Poświę- 

‚› cenia dokonał miejscowy proboszcz | ks. 
Michniewicz, który w krótkich i gorących 
słowach zachęcał licznie zgromadzoną mło- 

" dzież pozaszkolną do dalszej a owocnej pra- 
cy nad sobą w Świetlicy, która winna się 
REŻ kužnicą istotnie silnych i zdrowych mc- 

' ralnie charakterów. : 
Następnie imieniem miejįscowego gmin- 

nego komitetu, oświaty pozaszkolnej prze- 
mawiali p, Regner, kierownik szkoły powsze 

'_ chmej w Niemenczynie, przedstawiając histo- 
rie powstania wspólnej świetlicy i podkreśla 
jąc jednocześnie znaczenie jej zorganizowa 
mia jako dążenia do koordynacji wysiłków 
kulturalno-oświatowych wspomnianych orga 

 mizacyj j całego niemeńczyńskiego społeczeń 
stwa; R a 

„MW otwarciu świetlicy b. licznie wzięli 
udział goście z Wilna i okolic, przedstawicie 
le władz, wojskowości i miejscowego społe» 
czeństwa. Z tych, życząc powodzenia w dal 
szej pracy i podkreślając doniosłe znaczenie 
otwarcia Świetlicy jako placówki wychowaw 

_ czej i umożliwiającej pracę młodzieży nad 
sobą, przemawiali: w imieniu starostwa wil. 
trockiego— p.: Pokrzewiński,, powiatowej 
komisji oświaty pozaszk. — Aluchna, strzel 
ca i przysp. wośjk. — p. Muzyczka, pow. 
oddziału zw. polsk, naucz. szkól powsz. — 
p. Tracz. : 

Po przemówieniach świetliczanie, a jed 
nocześnie słuchacze miejscowego kursu wie 

" czorowego dla dorosłych, dosyć udatnie wy- 
| konali at piosenek chóralnych oraz wy 
ppowieczch kilka deklamacyj, co znacznie 
urozmaiciło przebieg uroczystości. 

| Zorganizowanie świetlicy wobec dużych 
trudności technicznych i braków materjal. 

_ nych przyczyniło wiele kłopotów gminnemu 
_ komitetowi ośw, pozaszkolnej a szczególniej 
jego prezesowi p. Regnerowi, który dla osiąg 
nięcia tak szczytnego celu nie szczędził 

ych sił i pracy. 
_- Ogromnie pomocnemi w tej pracy były 
mu koleżanki z tejże szkoły i miejscowy 
urząd Ę A oczy 

- kulturalnosoświatowych ustosunkowuje się b. 
-_ przychylnie i sam nawet bierze w nich czyn 
| my udział. Miejscowy Baon K.O.P. również 

nie odmawia swego udziału w tego rodzaju 
pracach, czego najlepszym przykładem było 
użyczenie przezeń na otwarcie Świetlicy i na 
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' zabawę orkiestry dętej. 3 2 

Na zakończenie uroczystości tego dnia 
| nauczycielstwo  niemenczyūskiego rejonu 

© oraz zarząd gminnego kom. ośw.  pozaszk. 
serdecznie przyjmowało gości, a było tych 

e gdyż potężny stół przeszło na 
osób, obficie zastawiony jadłem i napit- 
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 alstya w najmłodszej or bora 
iteratura hebrajska jest odwieczna 

bogata. Ale w ciągu wielu długich 
wieków miała jedno tyłko oblicze: by- 
ła to literatura religijna, talmudyczna, 
posługującą się językiem hebrajskim 

lub narzeczem hebrajsko-aramajskiem. 
iero,w ostatniem półwieczu*) lite 
ra hebrajska ulega pewnym przeo 
żeniom. język hebrajski, przestaje 

być językiem biblijnym i szybkiemi kro 
kami zdąża do poziomu nowoczesnego 

zyka. Pisarze zrzucają z siebie więzy 
u biblijnego, tworzą tysiące nowych 
razów, koniecznych do wypowiedze 

ja tego, czem żyje człowiek współcze 
Artykuł, drukowany w dzisiejszej 

izecie hebrajskiej, byłby niezrozumia 
la poety Średniowiecza hebrajskie- 

po 'i treść 'współczesnej literatury he 

e 

  

* 

  

  

skiej staje się coraz więcej podob 
do piśmiennictw europejskich, acz 

- kolwiek dominującym w, niej motywem 
idea narodowo - sjonistyczna. Po- 

siada ona takie talenty pisarskie jak: 
Laidos, Bialik, Czernichowski, Fichr 

an, w ostatnich zaś latach w łonie jej 
— naturalnym biegiem dziejów — po- 

tała poezja palestyńska. 

_ [Datuje się to od chwili uznania Pa 

  

miny, który do wszelkich poczynań 

kiem ledwie mógł wszystkich pomieścić. Po 
kolacji „żywe polski*, „ochocze  oberki* i 
„posuwiste stepy'* i pełne bujnego polskiego 
temperamentu „„mazury* mile zakończyły ten 
dzień, 

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 
przybyłych gości była liczna grupa, złożona 
z 17 osób, słuchaczy kursu  świetlicowego, 
obecnie zorganizowanego i prowadzonego 
przez związek strzelecki w Wilnie. Przybyli 
świetliczanie z różnych terenów Rzeczypo- 
spolitej mieli możność ujrzenia jednego z 
fragmentów życia  kulturalno-ošwiatowego 
naszej prowincji. 

Kończąc tę notatkę jako obserwator tu. 
tejszego życia i podobnych jego przejawów, 
chcąc być szczerym, muszę dodać, że miła i 
pożyteczna jest taka uroczystość, ale może 
byłaby jeszcze pożyteczniejszą, gdyby na jej 
zakończenie w organizowanej zabawie  ta- 
mecznej brała udział młodzież, należąca do 
świetlicy. Takie zbliżenie młodzieży wiejskiej 
czy małomiasteczkowej z inteligencją, w peł 
ni rozumiejącą swoje zadanie, przy szczerej 
atimosferze zabawy, może mieć doniosłe zna 
czenie w przełamaniu tych lodów i murów 
chińskich, jakie ciągle jeszcze odgraniczają 
od siebie nasze warstwy społeczne i utrud- 
niają dodatnie na siebie oddziaływanie. E. A. 

  

  

PODŚWILE, POW. DZIŚNIEŃSKI 

— Kułturałna praca oficera polskiego na 
Kresach wschodnich. Dowództwo baonu K. 
©. P. w Podświlu (pow. dziśnieński) na cze 
le z p. majorem Królikowskim_ przystąpiło 
energicznie do budowy nowego na miejscu 
kościoła, dostępnego dla ludności cywilnej. 
W tym celu zaprosiło do współpracy miej. 
scowe duchowieństwo katolickie i zwróciło 

S wyższych władz kościelnych o zezwo 
enie. 

Jak można przypuszczać z dotychczaso 
wego stanu robót, wyświęcenie nowej na 
Kresach świątyni nastąpi już w jesieni r. b. 

W. ostatnich latach, zawdzięczając praw 
dziwie ojcowskiej opiece nad ludnością kre- 
sową j. E. ks. arcybiskupa wileńskiego, po- 
wstał w powiecie Dziśnieńskim szereg по- 
wych placówek kościelnych, obsługiwanych 
przez stał ych księży, że wspomnimy: Miko 
łajew, Jazno, Czerniewicze, Żalesie. 'Placów. 
ka w. Podświlu stworzy nowe centrum życia 
religijnego i kulturalnego w tym dalekim ża» 
kątku Rzeczypospolitej Polskiej. _ K.A.P. 

EAT CEA K SS LA i а. 

KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO» 

TRZEBY SIEROT. | 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

dzieży żydowskiej do tego kraju i pra” 
ca nad odbudową oddawna utraconej a 
obecnie odzyskiwanej ojczyzny. I owi 
młodzi chalucim - pionierzy, pochodzą” 
су z najrozmaitszychi miasteczek Polski 
i Rosji, owi młodzi inteligenci żydow- 
scy, wychowani! iw szkołach i uniwer- 
sytetachi polskich, rosyjskich i zachod- 
nic europejskich, — tworzą tam — w 
małym, spalonym słońcem i kamieni: 
stym kraju — ośrodki nowego życia i 
młodą, inną poezję hebrajską. 

Musi to być zjawisko osobliwe i in- 
teresujące z punktu widzenia history” 
cznego. Powrót do ojczyzny po dwit- 
dziestu wiekach diaspory, zastosowy- 
wanie się do nowych, odmiennych wa 
runków życia; musi to być ogromny 
przewrót duchowy, zupełne przeobraże 
nie się psychiki, przemiana wielu warto 
ści, tworzenie nowych form życia spo 
łecznego, politycznego j duchowego. 

Dr. Szymon Woli, wydawca i tłu- 
macz rałodych poetów palestyńskich 
powiada: Palestyna dzisiejsza jest to 
kraj, w: którym dzień każdy składa sie 
na wielobarwną tęczę wydarzeń; kraj, 
w którym intensywność „przeżywania 
nie schodzi ani na chwilę z poziomu 
wysokiego napięcia; kraj, w którym 
chaos bołeśnie dzień w dzień nowe ży 
cie rodzi. : 

Niewątpliwie ludzie ci mają tysiącz- 

przepisy w projekcie BB, stwierdzając że 
konstytucją, jaką proponuje BB, nie mógł- 
by rządzić nawet monarcha. Ktoś musi być 
odpowiedzialny pariamentarnie i politycznie. 
Nieodpowiedzialny iPrezydent mógłby przy 
nominacji naruszać ustawę, gdyby nie było 
kontrasygnaty i powaga Prezydenta mocno 
by ucierpiała. 

Pos. Bagiński (Wyzw.) zauważa, że pro- 
jekt BB całe zagadnienie obronności państwa 
przenosi na Prezydenta. 

W dalszym ciągu dyskusji zabierali je- 
szcze głos posłowie Mackiewicz, Galiński i 
Bagiński. Na tem zakończono obrady. Następ 
ne posiedzenie we wtorek o godzinie 19 rana 

* 

    

Kongres eucharystyczny w Karfaginie 

CITTA DEL VATICANO, 8 III. PAT. Zapowiadają tu, że międzyna 
rodo vy kongres eucharystyczny w Kartaginie będzie jednym z najpoważ- 
niejszych kongresów tego rodzaju, jakie odbyły się dotychczas, będąc 
jednocześnie pierwszym kongresem eucharystycznym afrykańskim. Aczkol- 
wiek Pius XI nie wydelegował dotychczas swego legata. jest mowa o 
kardynale Piotrze Gasparrim, a w razle gdyby z jakichkolwiek bądź po- 
wodów dosłojay purpurant nie mógł przyjąć tej misji, wymienia się kardy- 
nałów Liepicier i Sbarr etti. 

Upauek Schyzmy Bułgarskiej 
CITTA DEL VATICANO, 8 III. PAT. Według wiadomości, jakie 

nadeszły tu z Konstantynopola, został zawarty układ pomiędzy patrjar- 
chą  ekumemicznym prawosławnym a egzarchatem bułgarskim, mocą 
którego bułgarska schyzma prawosławna przestanie istnieć. Egzarcha buł- 
garski złoży wkrótce hołd patrjarsze poddając pod jego władzę kościół 
prawosławny w Bułgarii. O ile wiadomo, układ ten nastąpił pod wpływem 
prawosławnych władz kościoła rumuńskiego, dążących do usunięcia wszy- 
stkich motywów, stojących na przeszkodzie zwołania soboru  preliminaryj- 
nego wszystkich odłamów prawosławia. 

  

Duólny strajk w Indiach 
„Niezależność albo więzienie* 

AHMEDABAD, 8 III. PAT. Ghandi przemawiał na wielkim wiecu. 
Przyjęta została iezolucja, zawierająca słowa: „Uzyskamy zupełną nieza- 
leżność, lub też pójdziemy do więzienia, jak Patel*. Rezolucja stwierdza, 
że ladje mogą uzyskać niezależność zapomocą Środków pacyfistycznych, 
bez wystąpień gwałtownych. 

na wezwanie Ghandiego 

AHMEDABAD, 8 III. PAT. W odpowiedzi na wezwanie Ghandiego 
do strajku celem zaprotestówania przeciwko aresztowaniu Patela, niemal 
wszystkie sklepy są zamknięte. 

Umarły przed wiekami dał znać o sobie 
Sensacyjna wiadomość prasy neapolitańskiej o ziszczeniu 

się koszmarnego snu pewnego wieśniaka 
NEAPOL, 8 Ili. Pat. Dzienniki miejscowe podają opis ciekawego faktu w Okoli- 

cy Szlerno. Pewien rolnik od tygodnią widywał we Śnie szkielet, który zbliżał się 
doś, wyciągając ramię i mówił: „jestem pochowany przed twoim dome.n. Wydobądź 
mnie z mego grobowca”. Pod wrażeniem snu rolnik ten udał się do profesora Mar- 
zulli, prowadzącego wykopaliska na pobliskiem cmentarzysku z czasów przedchrze- 
ścijańskich i opowiedział mu o swym Śnie. Prof. Marzulli udał się na wskazane miejsce 
wraz z robotnikami i ną głębokości metra istotnie odnaleziono grobowiec ze szkiele- 
tem doskonale zachowanym. Zdaniem prof. Marzuili, szkielet pochowano za pierwszych 
wieków po Chrystusie. | 

WIECK NSTRZZETA 

Francję. 

Sen. Wa. ńkowicz (BB) twierdzi, że mier 
nikiem intensywności warsztatów _ rolnych 

natora Niezabytowskiego, budżet nie jest 
za wielki i byłby dla podatnika łatwym do 

54а klasa — 2gł dzień ciągnienia 

* (Tabela nieurzędowa) 

zniesienia, gdyby nie podatki komunalne i sa 

Przed przerwą 

morządowe, które są za wielkie. Mówca o- 
mawia następnie brak środków obiegowych 

Po 25.000 zł. wygrały nr.: 48053 144699 
20.000 zł. wygrał nr.: 59355 

i podnosi myśl sen. Gaszyńskiego, który w 

Po 10.000 zł. wygrały nr.: 29844 7272j 
Po 5.000 zł. wygrały nr.: 44076 48814 

135753 144557 190112 i 
Po 2000 zł. wyg nr.: 27350 34850 grały n 

jest produkcja okopowizn, przyczem jesteś, 102881 104507 142041 155378 163891 202858 
my świadkami przymusowego ograniczenia 
przestrzeni, zajętych pod uprawę buraków i 
kartofli. Na ziemiach wschodnich kartofle 
mają dzisiaj wartość bardzo małą. Przyczyną 
jest upadek produkcji gorzelniczej. Zdaniem 
mówcy, trzeba pomyśleć o używaniu spiry- 
tusu do celów napędnych. Mówca krytykuje 
sprawę eksportu zboża w województwach 

wschodnich. i 
W 

Sen. Marchlewski (Piast) zastanawia się 
mad problemem kryzysu rolniczego z punktu 
widzenia przyrodniczego. Mówca twierdzi 
między innemi, że naszą pszenicą nie może 
my konkurować z pszenicą argentyńską i ka- 
OE gdyż posiada zbyt małą ilość biał. 

a, 
iProdukcja buraków cukrowych jest prze 

kreślona, gdyż produkcja trzciny cukrowej 
jest tańsza. Ž tego tytułu mówca wnioskuje, 
że trzeba ograniczyć produkcję roślinną, a 
wziąć się na większą skalę do produkcji 
zwierzęcej. Dalej uważa, że Ministerstwo Re 
form rolnych za mało współpracuje z Mini 
sterstwem Rolnictwa, wskutek czego przy 
parcelacji niema odpowiedniego planu gospo 
darczego, któryby uwzględnił np.  zakla- 
danie chłodni. Ministerstwo Rolnictwa po- 
winno narzucać dyrektywy. 

Urzędujący wicemarsz. Gliwic proponu- 
je zamknięcie listy mówców. Wniosek ten 
jednak nie uzyskuje większości. Sen. Кайтуп 
(Kl. Ukr.) zarzuca dotychczasowym rządom, 
że nic nie zrobiły dla podniesienia kultury 
rolnej, zwłaszcza dla rolnictwa ukraińskie- 
go. Sen. Nowak (BB) apeluje do rządu o 
Obniżenie cen nawozów sztucznych oraz 
wpłynięcie na Bank Rolny, aby wypłacił dro- 
bnemu rolnictwu uchwalone już pożyczki. 
Sen. Gruszczyński (PPS) uważa za jedną 
z przyczyn kryzysu rolniczego fakt, że rol- 
nictwo zbyt mało uwagi poświęciło rynkowi 
wewnętrznemu, zapatrzone w możliwości ' 
eksportowe za granicę, której zapotrzebowa 
» nie i ceny są bardzo zmienne. 

Po przemówieniu sen. ks. Manugiewicza 
(BB) dłuższe przemówienie wygłosił sen. 
Szuyski przedstawiając swoje tezy w sprawie 
programu rolnego. Między innemi mówca 
podkreśla że należy u ludu wyrobić poszano 
wanie własności. Wszetkie naruszenie tego 
prawa bądź drogą gwałtu, bądź drogą ш- 
stawodawstwa musi się w przyszłości 
mścić i tego świadkami jesteśmy w Polsce. 
Sprawy ekońomiczne powinny się odbywać 
ewolucyjnie. W końcu mówca zaznacza, że 

Po 10000 zł. wygrały nr.: 50535 69181 
101919 131123 132925 134745 143397 181866 + 

Po 600 zł. wy; nr.: 178276 93509 
96754 122350 124538 131895138070. 190217 
147521 151118 156817 159236 164193 166380 
180315 186629 188743 190260 191038 195140 
195975 201062 207085 209268 209361 

Po 500 zł. wygrały nr.: 38 490 4482 
11693 13913 15542 16324 16790 — 17565 | 
22438 24840 28833 31046 31319 32232 33976 
37715 39284 48284 61995 68249 68729 70266 
11686 84022 86226 88521 100075 104570 
104792 105566 106043 107908 114100 117711 
120580 121579 127964 130845 133288 133682 
133792 134444 135365 135949 136544 146099 
147348 147666 140044 150032 150150 150994 
158803 158922 159674 160242 162161 163584 
166164 168441 169037 172493 173802 175335 
177866 178066 180076 181743 182593 184584 
184634 185544 187236 190417 196613 197980 
199200 201863 208662 . 

Po przerwie 

20.000 zł. wygrał nr. 193147, 
Po 15.000 zł. wygrały nr.: 58562 122796 
Po 10.000 zł. wygrały nr.: 141216 155428- 
Po 5.006 zł. wygrały nr.: 32602 57220 

165521 181896 
Po 3.000 zł. wygrały nr.: 35005 51637 

-
 53364 150231 151201 162039 181973. 

Po 2.000 zł. wygrały пг.: 17473 23441 
78420 106758 184532 197315 ł 

Po 1.000 zł, wygrały nr.: 951 5087 9992 
21348 45355 63148 64251 73185 77178 
100269 120269 120093 140116 175701 203946 

Po 600 zł. wygrały пг.: 69940 94164 
94164 97629 103596 127378 131073 134701 
137100 143949 156535 158856 160218 161713 
168974 169287 171817 174732 175734 187627 
195007 _207182* 208548 209122 

Po 500 zł. wy: nr.: 6980 8531 10842 
12060 15123 16503 23284 37553 39330 40528 
41130 44551 49154 54337 60167 61995 66480 
68888 71917 72385 75434 76752 78069 84026 
84601 86801 96107 100477 101333 101371 
101599 114071 121425 131947 137130 138670 
139237 140549 141735 141781 142020 145709 
147387 147468 151834 152699 153202 154934 
159234 165301 168067 173859 177399 180186 
183255 188353 189768 192402 197581 198656 
199393 203350 203975 209401 

  

PAMIETAĮCIE O SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

  

Niniejszem mam zaszczyt podać do wiadomości, że przy 

Biurze Reklamowem, zafwierdz. przez M. S W., 
Wilno, Garbarska 1, telefon 82 

! zostal uruchomiony 

dział nošrednictwa | handlūwo-Informacyjny, 
w zakres którego wchodzą: Pośrednictwo przy lokatach kapitału, sprzedaży, 

dzierżawy i wynajmu domów, majątków, lokali i t - p 
Informacje i porady handlowe. 

Windykacja weksli i egzekwowanie długów. 
Dział prac rachunkowych: sporządzanie bilansów i sprawozdań rachunkowych 

Z poważaniem STEFAN GRABOWSKI. 

Centrali Opiek Rodzicielskich 
od dn. 9.lil do dnio 16A4I1. Otwarcie 9.111 6 godz, 12, 

    

    

  

lestynył za siedzibę narodową żydów, ne trudności do zwalczenia. Słuszność cz:m wślad poszła emigracja mło: ma dr. Wolf, gdy powiada, że owa mło 
ю 3 dzież poszła na pracę ciężką, i cięższe 

) Prof. J. Wajmberg: „Literatura żydow od niej bezrobocie, na bolesną walkę z 
w wyd. Trzaski, Everta i Michalskiego. Oporną materją, na boleśniejsze od niej 
  SPAC: 

zmaganie się z samym soba. Fatalnem 
dziedzictwem wieków jest również 
fakt, że ludzie ci przybyli tu z rozma” 
itych środowisk: żyd polski zetknął się 
węPalestynie z żydem rosyjskim czy 
węgierskim. Obok nich znajdzie się ty 
powy żyd wschodni lub przyb ysz ze 
Stanów Zjednoczonych.  Konglomerat 
odmiennych! kultur, języków, pochodze 
nia i tp. należy tam przetopić w jedno 
lity, nowy całkiem naród. Tworzyć no- 
wą, psychikę; tworzyć nowy język. 

Taki stan rzeczy musi czy powinien 
być wdzięcznym, jak to się mówi, ma- 
terjałem dla poezji. Poezja, liryka roz- 
kwita žAwsze tam, gdzie się dokony 
wują przemiany duchowe i przeobraże 
nia, tam gdzie życie osiąga temperatu 
rę wrzenia, gdzie tyle rzeczy niepotrze- 
bnych trzeba zwalczyć, a tyle nowych 
dróg wytknąć. Wówcas wybucha poe- 
zja, wówczas bywa ona romantyczną, 
pełną zapału i zachwytu, zwyciężającą 
i tworzącą nowe życie. Wówczas to po 
ezja bywa zawsze młodą odą, ekstaty- 
cznie dążącą do zielonych lat. Bo czyż 
nie romantycznem jest budzenie się i 
powstawanie narodu? 

Z takim nastrojem przystępuje się 
do czytania antologji poetów palestyń- 
skich, wydanych i tiumaczonych pięk- 
ną i poetycką polszczyzną przez dr. Šz. 
Wolta. 

I cóż? Mimo entuzjastyczną przed 
mowę tłumacza, mimo namiętne tu i 
tam wybuchy młodych serc i uczuć — 
po przeczytaniu całej książki doznaje- 
my uczuć wręcz przeciwnych. Wiersze 

  

niemal wszystkie są poprawne, artysty- 
czne, dobrze zbudowane; znać dobrą 
szkołę. Wszystkie współczesne europej 
skie kierunki literackie mają w tej an- 
tologji swoich przedstawicieli. Duža 
kultura literacka, niektórzy z poetów— 
to pierwszorzędne talenty. Ale, rzecz 
najważniejsza: niema zapału, niema po 
rywów, niema radości życia, upajania 
się nową rzeczywistością . Biorąc tę 
książkę do ręki, myślałem: forma bę: 
dzie z pewnością twarda, jak [twarde 
musi być tamto „pionierskie“ Wžycie, 
ale rozsadzać ją będzie treść — gwałto 
wata, kipiąca zachwytem. Tymczasem 
treść ta jest posępna, smutna, powie” 
działbym, niemal tragiczna. 

Zastanawiające już są tytuły utwo- 
rów. Bezrobotny. W lęku przed jutrem 
Serce bez dzwonu. Elegja. Mur płaczu. 
Udręka ciężkiego zmierzchu. Włóczę 
ga. Wszystko jedno. Puste jest niebo... 
Już one określają nastroje i przeżycia 
poetów palestyńskich. Motyw smutku 
i tęsknoty i beznadziejności powtarza 
się w tych wierszach ustawicznie, 

Ból przeszłości, ból porodu 
Ponad miastem leży całem... 
..Chodzę codzień, chodzę smetny 
Po uliczkach twoich ciasnych... 

pisze M. Temkin o Jerozolimie. A 
Uri Cwi Grinberg wtóruje: 

Poetka Rachel uzupełni ten nastrój: siach, kołysze się w rytmie beznadziej- nej, niesłuchanej modlitwy. 
A gdy wstanie, gdy się wyprostuje, Jenie, otrząśnie — do czegoż wy €ży ramiona, w jakim ki ie- 
owe: jakim kierunku wznie 

„loto wydaje się, 
nich tkwi tęsknota 

Szukać w wspomnieniach — może 
z przeszłe cienie 

Dadzą ratunek, ukoją swą łaską, 
Płakać bezgłośnie i tak aż do brzasku 
Upajać się słodkiem i gorzkiem cier 

pieniem. 1 
R GADA z że tam w głębi, w 

Albo taki krótki wiersz innego po- do Europy. 1 
ety: 

Boże, znowu jesień! : 
A w Europie śnieżnej już listopad. 
Spada jeszcze jedna trumna w grób. 
Stuk łopat. es 
Już dwudziesta trzecia jesień : 
Ddwadzieścia i trzy trumien ciasnych 
Kryjacychį zmurszale relikwje dni jasnych. 
Oto idą dni deszczowe, 
Dni deszczowe palestyńskiej zimy 

Za morzem jest kraj, naz "wa się: ’ Naród — muzyka, iek = ae” I jest za morzem gdzieś Wielka Brytanja, | Jest Francja, w której życie wre gorące, 3 są Niemcy, Holandja, Szwajcarja — —° I jest za morzem, jes Ameryka! „ jest za oceanem 

A tymczasem: 

wschodniej W lęku FAM * ° aa ak Aa przed jutrem, drżącemi dłońini % Coraz ciszej coraz smutniej chłodniej. ury wznosicie: оВЛУ ` 

Cegla jest krucha, › cegła jes 
iężka jak życie, © wa drogę Smutek, tęsknota, znużenie, które- 

mi tchnie niemal każda karta tej książ” 
ki, przestają być wreszcie nastrojami. 
Tracą charakter poetyckiego przeżycia 
Zaczynają oddziaływać przygn ębiają" 
co. Zaczyna się wydawać, że są one 
ciągłym, ustawicznym stanem  ducho* 
wym tych młodych poetów. Powoli — 

Oto wrażenia. Dr. Szymon Wolf w przedmowie swej mówi, że z tych wjer ‚ szy_i poematów powstaje wizja dzigiej : szej Palestyny. Stara to jak świat pra- wda, że poezja Odzwierciadla życie notuje jego  „najczulsze drgnienia“. 

  

powoli, gdy się wczytuję w te strofy o Ach, ach, — znów ciśnie się pod pió- 
rózmaitej rytmice, słyszę, nie smutek "0: trzyma... tętno... ręka... puls.. 
już, nie ból * cierpienie i tęsknotę, — 
ale jednostajny, posępny, wznoszący 
się i opadający, ale nieprzerwany jęk— 

I jakże na to pytanie, po przeczyt 
* 4 „4 а- niu poetów palestyńskich, odpowie ; dzieć? Czem jest Palestyna dzisiejsza Cieszę się: jestem poeta, co pisze w 

jświętym języku, 
Nędzarz obdarty w dzikiej ojczyźnie ży- 

;dowskiej, 
l wołam: my tu jesteśmy, jak trzoda 

święta, 

zawodzenie. Ma to w sobie pewien nie- 
pokojący urok, pewien egzotyzm; w 
'mglistej wyobraźni budzi Ściemniały o- 
braz człowieka wschodu, który w noc 
wyiskrzoną gwiazdami siadł na piasku 

Co kocha swoją niedolę. 
     аба -, r 

pustyni i, skrzyżowawszy ręce na pier- - 
.   

— mały* kraj, spalony od słońc z „kwiecistą doliną Hebronu" da cym „Jordanem? r R Czyżby wiekuistą tragedją? 
J. Wysz.    
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Na marginesie I Walnego 
Ziazdu absolwentów 

Państw. Szkoły Technicznej „lm. 
Marszałka j. Pilsudskiego w 

Wilnie 
W natłoku ciekawych skądinąd, biežą- 

cych zagadnień politycznych, kwestje natu- 
ry kulturalnej i gospodarczej nie tracą na 
aktualności i wadze. |Przecież z takiego 
czy innego rozwiązania piętrzących się 
przed nami w tej dziedzinie zadań, życie 
nie omieszka wyciągnąć z czasem konsek= 
weucyj. Podejdźmy do tych rzeczy choćby 
od strony jednego tylko problemu, wyma- 

„gającego i wielkich wydatków i wielkiego 
rozumu i doświadczenia u 'organizatorów i 
znajomości potrzeb naszego życia gospo- 
darczego—od strony szkolnictwa zawodo- 
wego. Zrobiono w tej 'dziedzinie wiele, a 
jednak potrzeba 'zrobić nierównie więcej, 
jależy urabiać w dodatku przekonanie, że 

jeśli chcemy być społeczeństwem  gospo- 
darczo mocnem, trzeba, Fażeby większość 
naszego społeczeństwa zdobywała facho: 
wość w dobrej szkole zawodowej. A do 
tego jeszcze nam daleko, bardzo daleko.. 
Powyższe myśli nasuwają się mi w związku 
z mającym się odbyć 8 i 9 marca b. r. 
Pierwszym Walnym Žjazdem Absolwentów 
Wileńskiej Szkoły Technicznej. Zważywszy 
na rozpiętość zakresu nauczania (szkołą 
posiada obecnie wydziały: mechaniczny, 
kolejowy, budowlany, drogowy, meljora- 
cyjny i mierniczy), na ilość uczniów, prze- 
wyższającą pół tysiąca i rok rocznie wzrą- 
stającą frekwencję — należy przyjść do 
przekonania, że skalą promieniowania tej 
placówki jest bardzo poważna. Dotychczas 
opuściło szkołę przeszło 200 absolwentów. 
Pokaźny zastęp młodych fachowców sta- 
па! do produkcyjnej, realnej pracy nad 
rozbudową kraju. Obecnie absolwenci, 
wśród których jest już sporo dyplomowa- 
mych techników, zjeżdżają się, by, poza Ood- 
nowieniem koleżeńskich stosunków, obra- 
(dować nad szeregiem ważnych dla siebie 
kwestyj, w obliczu których stanęli po 
epuszczeniu szkoły. Trosk mają niemało... 
Życie współczesae nacechowane walką i 
współzawodnictwem rie pozwala na błąką- 
nie się samopas, przeciwnie wzywa do łą- 
czenia się i skupianie. Tylko w drodze so- 
lidarnego współdziałania będą mogli techni- 
cy całokształt interesów jswoich obronić i 
przez skoordynowanie prac swych i dążeń 
—stać się zorganizowaną, myślącą žczęšcią 
społeczeństwa, W tym celu wskazanem się 
wydaje utworzenie Koła Absolwentów P. 
S. T. w Wilnie, które, być może pod pro- 
tektoratem i egidą Stowarzyszenia „Techni- 
ków, rozwinie z czasem żywotną działal- 
ność i, poza propagowaniem wykształcenia 
zawodowego wśród kresowej przedewszyst- 
kiem ludności, zajmie się zorganizowaniem 
akcji samopomocowej, pojętej jaknajsze- 
rzej, 3 więc obejmującej: pośrednictwo w 
znalezieniu pracy, ułatwienie dalszego 
kształcenia się, Organizowanie perjodycz- 
nych odczytów, informujących o postępie 
nauki w dziedzinie wiedzy technicznej i t. 
p. Te i wiele innych koukretnych zadań. 
któremi Zjazd się zajmie, nie mogą atoli 
odsuwać w cień rzeczy najważniejszej. Oto 
prace Zjazdu winny posiądzć swoją myśl 
przewodnią, swój grunt ideowy. 

Oby uchwały, które tam zapadną, by- 
ły przedewszystkiem apelem, zaszczepiają- 
cym technikowi zrozumienie i odczucie te- 
go, że prawdziwym współtwórcą dzieła od- 
budowy kraju, Stanie się wówczas, gdy 
własną swoją cegłę z miłością położy pod 
wspólny gmach państwowy, gdy promień 
swego ducha wplecie w: najbardziej nawet 
materjalne przedsięwzięcie. W każdym czło- 
wieku ścierają się dwie wole: własną i;spo- 
łeczna. Wynik starcia wewnętrznego wyra- 
ża się w naszem postępowaniu. Naród, pi- 
sze St. Wojciechowski, rozwija się ducho- 
wo i materjalnie, gdy w członkach jego 
popędy społeczne okazują się silniejszymi 
od egoistycznych i gdy każdy dla dobra ca- 
łości skłąda ofiary z własnej wolności, 
majątku i pracy. Siła narodu wynika z 
powszechnego uczucią powinności, z za- 
ostrzania obowiązków, ,nakazujących każ- 
demu uzgądniać swoje postanowienia i czy* 
ny z ogólno-państwową potrzebą: 

Rzuczjąc tycń kilka uwag, na zakoń” 
czenie, jako jeden z tych, którzy najbliżej 
absolwentów podczas ich pobytu w szkole 
stali, pozwalam sobie złożyć Zjazdowi ser- 
deczne życzenia owocnych obrad. 

St. Fedorowicz. 

W dniu wczorajszym rozpoczęły 
się obrady I walnego zjazdu .techni- 
ków polskich, absolwentów państwo- 
wej szkoły technicznej im. Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie przy udziale 
około 220 uczestników. 

O godz. 9 zebrano się ;w gmachu 
szkoły ul. Holendernia poczem udano 

„się do Bazyliki gdzie J. E, ks. Arcy- 
biskup Jałbrzykowski celebrował uro- 
czyste nabożeństwo. 
fE Na nabożeństwo to przybyli licznie 
przedstawiciele władz. 

  

Ostatnie przedstawienia 

„Szopki Atadomickiej” 
WIELKA 24. 

Dziś o godz. 16tej i 18.30. 
JWe wtorek, środę i piątek o £.! 15 

z Gai) BNRODLECJNICZY | VZIPĄpy 
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Utonstytnował się zarząd Polsko-Łotowskiego Towarzystwa 
Na podstawie zatwierdzonego w 

dn. 6 b.m. przez władze państwowe 
statutu „rozpoczęło swą działalność 
Towarzystwo Polsko-Łotewskie, któ- 
rego siedzibą jest Wilno, a działal: 
ność rozciąga się na 4 województwa: 
wileńskie, nowogródzkie, poleskie i 
białostockie. Celem Towarzystwa jest 
popieranie rozwoju ;stosunków  pol- 
sko-łotewskich pod względem  kultu- 
ralnym i gospodarczym za pomocą 
wykładów, konferencyj, wydawnictw 
informacyjnych, wycieczek, prowadze- 
nia bibljotek, dalej za pomocą utrzy- 
mywania stosunków wzajemnych z 
instytucjami i organizacjami kultural- 
nemi. Towarzystwo udzielać będzie 
pomocy moralnej i materjalnej w 
ułatwianiu nawiązywania stosunków 
polsko-totewskich. Zwyczajnym czton- 
kiem Towarzystwa može byč každy 
obywatel państwa polskiego lub ło- 
tewskiego, a także obywatele innych 
państw. 

Tymczasowy Komitet ukończył 

swe czynności i przelał swe funkcje 
na stały zarząd wybrany na jeden rok 
przez walne zebranie członków To: 
warzystwa, które odbyło się onegdaj 
w sali Rady Miejskiej w obecności 
wicewojewody  Kirtiklisa. Prezesem 
Zarządu wybrany został przez akla- 
mację prezydent m. Wilna Folejewski, 
w skład zarządu weszli p.p. Mieczy: 
sław Limanowski, Władysław Za. 
wadzki, Aleksander Zelwerowicz, 
Ludwik  Szwykowski, Ferdynand 
Ruszczyc, Wiktor Piotrowicz, Kazi-, 
mierz Leczycki, Abram Załkind, Adam 
Wyleżyński, Ludwik Chomiński, Lud- 
wik Maculewicz. Postanowiono do- 
kooptować przedstawicieli studentów 
Inflantczyków. Zarząd ukonstytuował 
się wybierając wiceprezesami iMieczy- 
sława Limanowskiego i Ludwika Cho- 
mińskiego, sekretarzem Wiktora Pio- 
trowicza, skarbnikiem Abrama Załkin- 
da, wiceprezesa Izby Przemysłowo- 
Handlowej. (y)3 

  

KRO 
NIEDZIELA 

@ Dziś Wschód sł. g.6 m. 8 
Franciszki Zachód sł. g. 5 m. 27 

Jutro 
Wiktera M. j   
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 8 — III. 1980 r. 

Cišnienie 
$rednie w mm ) А 

Temperatura 
ini j S 

Temperatura najwyższa: Ar 4*C. 
Temperatura najnižsza: -1-19C, 
Opad w milimetrach: ślad 

Wiatr е 
prżeważijący ) Zachodai 

Tendencja barometryczna: spadek, następ cie 
wzrost 

Uwagi: pochmurno, po południu dźdża. 

  

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 1 marca w kościele 

aaa przypada całodzienną Adoracja 

Przenajświętszego Sakramentu, dnia 12 mar- 

ca w kościele w Mieżanachi 

—- (k) Rekólekcje: Rekolekcje dla Ter- 
cjarek w kościele św. Ducha rozpoczną się 

we środę 12 marca o godz. 6 wiecz. Trwać 

będą 3 dni stale o godz. 6 rano i 6 wiecz. 
Rekolekcje parafjalne w kościele Niepoka 

lanego Poczęcia NMP rozpoczną się we śro” 
dę 12 marca o godz. 5 wieczorem i trwać 
będą 3 dni, rozpoczynają się o 6 g. rano i 
5 wieczorem ae 

Rekolekcje parafjalne w kościele św. Ja 
kóba rozpoczną się we środę 19 marca o 
godz. 6 wiecz. i trwać będą 3 dni. O godz. 

rano i wieczorem stale rozpoczynają się. 

. MIEJSKA 

— (0) Z działalności wydziału opieki 
społecznej Magistratu. W miesiącu lutym na 
usługach wydziału opieki społecznej Magi 
stratu było 60 zakładów (4 żłobki, 36 schro s 
nisk, 7 burs, 6 domów opieki dla starców, 
2 domy dla nieuleczalnie chorych) м К- 
rych przeb ywało 2.145 osób i na pokrycie 
kosztów utrzymania ich została wydana St- 
ma, wynosząca 8130 zł. Leczono biednych 
na koszt Magistratu ogółem 318 osób, przy- 
czem na pokrycie tych kosztów zostało wy- 
datkowane 15620 zi. Wydział opieki społe 
cznej załatwił w ubiegłym miesiącu 3593 pe 
tentów, w tem, m. in. 903 osobom udzielono 
pracy na przeciąg 3478 dni roboczych, 909 о- 
sobom wypłacono 11491 zł. za pracę udzie- 
łoną im jako zapomogę, 407 osobom wydano 
zapomóg pieniężnych na ogólną sumę 4565 
zi, 426 osób skierowanych przez PUPP za- 
trudniono na przeciąg 8295 dni roboczych, 
wydano biednym 12154 porcje obiadów bez 
płatnych i t.d. Razem wydatkowano gotów- 
ką 125186 zł. 

— (0) Spróchniałe kąście ludzkie. Magi 
strat obecnie przeprowadza regulację ©dcin- 
ka ul. Jakoba Jasińskiego, gdzie ma stanąć 
stacja dła autobusów dalekobieżnych. W o- 
statnich dniach przy robotach ziemnych wy- 
kopano tam masę spróchniałych kości łudz- 
kich, których dotąd zebrano 7 skrzyń. Pocho 
dzenie tych kości jeszcze nie zostało usta- 
done. 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja  poborowa. 

Dnia 17 marca, w lokalu przy ul, Bazyljan 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te- 
renie m. Wilna. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy poborowi, którzy dotychczas z 
jakichkolwiekbądź powodów nie stawili się 
do przeglądu. 

SZKOLNA. 

— (0) Szkolne kasy oszczędności. Ko- 
munalna Kasa Oszczędności miasta Wilna 
zamierza wkrótce przystąpić do zorganizowa» 
nia szkolnych kas oszczędności. Dia dogod- 
ności oszczędzających zamówione _ zostały 
specjalne skarbonki biurkowe estetycznego 
wyglądu, które Kasa będzie wydawała 
wkładkowcom, mającym na rachunku oszczę 
dnościowym nie mniej niż 10 zt. ; 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt ks. prof. Meysztowicza. Chrze 
cijański Uniwersytet Robotniczy w W;lnie 

powiadamia, że w niedzielę dnia 9 marca 
rb. o godz. 1 pp. w sali Chrześcijańskiego 
Domu Ludowego przy ul. Metropolit. nej @: 
odbędzie się inauguracyjny odczyt p.t! „Po- 
stęp pozorny i prawdziwy”, który wygłosi 
ks. dr. Walerjan Meysztowicz. Wstęp dla 
wszystkicn wolny. | 
„Po odczycie nastąpi otwarcie bibljoteki 

Chrz. U. R. w lokalu Chrz. Uniwersytetu Ro 
botniczego przy uł. Metropolitalnej I I piętro 
Bibljoteka będzie czyna 3 sazy w tygodniu, 
w środy i piątki od 6 — 8 wiecz, w niedzie- 
le od'12 —- 2/ рру 

Przypomina się, że czytelnia Ch. UR. ot 
warta codziennie od godz. 6 — 8 wiecz. w 
PE i święta — od 12 — 4 pp. Wstęp 
wolny. 

  

   

  

— Neurastenja i neurastenizacja jednost- 
ki i społeczeństwa. Dziś w Miedzi 9 marca 
br. pod powyższym tytułem prof. dr. Stani- 

NIKA 
sław Władyczko wygłosi odczyt na rzecz Ko 
ła Medyków w sali Śniadeckich Uniwersytetu 
o godz. 7 wiecz. 

— Polskie Towarzystwo neolilologiczne. 
Zebranie organizacyjne Koła wileńskiego od- 
będzie się we środę 12 marca br. o godz. 7. 
wieczorem w gimnazjum im. Mickiewicza. 
Zaprasza wszystkich nauczycieli języków no 
wożytnych prof. St. Glixelli. 

— (y) Posiedzenie inwalidzkiej komisji 
odwoławczej. Drugie posiedzenie. inwalidz- 
kiej Komisji Odwoławczej w wydziale pracy 
i opieki społecznej wileńskiego urzędu woje- 
wódzkiego pod przewodnictwem p. K. Jocza 
przy udziale delegata Min. Skarbu S. Czar- 
nockiego oraz lekarzy mir. ]. Pióro i P. Roz 
wadowskiego, odbyło się drugie posiedze- 

nie inwalidzkiej komisji odwoławczej, na któ 
rem rozpoznano 15 spraw odwoławczych in 
walidów wojennych. > a 

— łk) Zebranie Organizacyj Katolickich 
Zebranie Konferencji Ill św. Wincentego a 
Paulo parafji Antokolskiej odbędzie się 11 
marca. ' 

KOMUNIKATY. 

— Picgerzymka do Kartaginy. Kancelarja 
Prymasa Polski komunikuje, że z powodu, 
kilku wolnych miejsc na zakontraktowanym o 
kręcie, termin przyjmowania dalszych zgło” 
szeń na pielgrzymkę przesuwa się do dnia 
15 marca rb. ; : 

Pragnący wziąć udział w pielgrzymce win 
ni do dnia 15 marca wpłacić kwotę 1000 zł. 
do Banku Związku Spółek Zarobkowych w 
Poznaniu na konto nr. 27852 „Pielgrzymka 
do Kartaginy", resztę zaś w wysokości 600 
zł, do dnia I kwietnia rb. Zgłoszenia uskute- 
czniać należy możliwie telegraficznie, lub li- 
stem express. į 

— (0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. Jak się dowiadujemy, 
najbliższe posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie odbędzie się w dn. 12 — 
13 marca. Porządek dzienny jeszcze nie zo- 
stał ustalony. 

— Wystawa kilimów. Związek Pracy 
Obywatelskiej Kobiet komunikuje iż w nie- 
dzielę: 16 bm. w pałacu Re prezentacyjnym 
w sali Pocerkiewnej, zostanie otwarta wy- 
stawa kilimów wytwórni „Kilim Wielichopol- 

Wystawa ta zapowiada się nadzwyczaj 
interesujące ze względów na bogatą pod 
względem deseniowym i kolorystycznym ko- 
lekcję kilimów, komponowanych przeważnie 
według wzorów znanych artystów polskich. 

  

— (k) Kursa dla zarządów SMP. Dnia 
13 i 14 marca odbędzie się w Lebiedziewie 
kurs dla zarządów SMP Lebiedziewo, Bieni- 
ca, Jachimowszczyzna, Połoczany. 

RÓŻNE 

— (y) Wycieczka z Wilia do Dyneburga 
W piątek 15 bm. ma udać się do Dynebur 
ga ieczka z Wilna celem oddania wizy- 
ty gościom łotewskim, którzy odwiedzili 
przed niedawnym czasem Wilno. W wyciecz- 
ce tej, która potrwa dwa dni weźmie udział 
blisko 20 osób, m. in. wicewojewoda Kirti- 
klis, prezydent Folejewski, kurator Pogorzel- 
ski, delegacja Wileńskiej Izby Przemysłowo= 
Handłowej z prez Rucińskim i dyr. Za- 
wadzkim na czele oraz przedstawiciele uniwer 
sytetu, świata muzycznego, literackiego i ar- 
tystycznego. 

ożliwem jest, iż część wycieczki odwie 
stolicę Łotwy Rygę. « 

      

  
dzi 

— (y) Dzieci chore na jaglicę z wiłeń- 
skich zakładów przewędrują do Witkowice i 
Częstochowy. W związku ze sprawą prze- 
niesienia chorych na jaglicę dzieci z zakła 
dów wychowawczo = jeczniczych w Wilnie 
do Witkowic i Częstochowy, dowiadujemy 
się co następuje: Zakłady leczniczo - wy» 
chowawcze w Wilnie obsługują nieznaczny 
kontyngent chorych, rekrutujących się z cho 
rych na jaglicę dzieci z zakładów opiekuń- 
czych i ochronek m. Wilne. iłość dzieci cho- 
rych na jaglicę w zakładach opiekuńczych 
w ostatku roku znacznie się zmniejszyła wo- 
bec czego departament służby zdrowia uwa 
ża za niecelowe utrzymywanie większej iloś 
ci zakładów izolacyjnych lokalnychą 

Jednocześnie departament służby zdrowia 
powiadomił samorządy, że z dn. 1. 4. rb. 
wstrzymuje wydawanie zapomóg — tytułem 
zwrotu kosztów leczenia dzieci jaglicznych 
w zakładach lokalnych, dając natomiast zna 
czne ulgi przy leczeniu dzieci w zakładach 
centrałnych, należycie urządzonych tak pod 
względem lekarskim jak i wychowawczym. 
Koszta związane z transportem dzieci do 
tych zakładów pokrywa departament zdro- 

wia. ` 

— (0) Likwidacja przedsiębiorstw handlo 
wych. Ze źródła miarodajnego otrzymujemy 
dane, stwierdzające urzędowo ciężki, kryzys, 
jaki panuje w życiu gospodarczem Wileń- 
szczyzny. Podług tych danych, w roku bie- 
żącym ilość wykupionych świadectw prze. 
mysłowych zmniejszyła się o 528, w tem w 
samem Wilnie zlikwidowano 426 jprzedsię- 
biorstw handlowych. W ciągu ostatniego mie 
siąca do wydziału przemysłowego Magistra- 
tu zjawiło się przeciętnie 2 — 3 osoby dzien 
nie ze zgłoszeniami o likwidacji swych przed 
siębiorstw. W sarmem środmieściu zostało zli 
kwidowano przeszło 20 proc. przedsiębiorstw 
handlowych przeważnie 3 i 4-+ej kategorji. 

'— (a) Młynarze uciek: z PPS. Robotni- 
cy zatrudnieni w młynach a zrzeszeni do 
tychczas w związkach zawodowych pozo- 
stających pod wpływami PPS, postanowili 
porzucić partję i wstąpić do związków które 

   

  

   

nie uprawiałyby polityki. Ucieczka młynarzy 
osłabi bezwzględnie związki PPS dość zna. 
cznie. 

NADESŁANE. 

Znany w Wilnie właściciel Biura Rekla- 
mowego p. St. Grabowski uruchomił przy 
swoim biurze przy ul. Garbarskiej nr. 1 dział 
pośrednictwa i handlowo - informacyjny w 
zakres którego wchodzą: pośrednictwo przy 
lokatach kapitału i uzyskaniu pożyczek, sprze 
daży, dzierżawy i wynajmu domów, mająt- 
ków lokali i t.p.; informacje i porady handlo 
we. Dział prac rachunkowych, sporządzanie 
bilansów, kontroli rachunkowości i sprawo» 
zdań: rachunkowych. 

Najważniejszą rzeczą jest wprowadzenie 
egzekwowania weksli i długów co P.P. ku- 
pcy powitają napewno z radością ponieważ 
zaoszczędzi jm to dużo drogiego czasu. 

Solidarność firmy daje pełne gwarancje u- 
czciwego załatwiania wszelkich  powierzo- 
nych spraw. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohułance. Dziś dwa 
przedstąwienia. [Po południu o godz. 3.30'u- 
każą się po cenach zniżonych „Krakowiacy 
i Gėrale“. Wieczorem o godz. 8 „Broadway* 
Jutro w poniedziałek przedstawienie zawie- 
szone. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś teatr czyn- 
ny dwukrotnie. Po południu o godz. 3.30 po 
raz ostatni rewja wileńska „Idž na bal“. Ce 
ny miejsc zniżone. Wieczorem o godz. 8 
„Gdybym chciała*. Jutro w poniedziałek o 
godz. 8 w. ukaże się A. Fredry „Dożywocie 

— Opera w teatrze miejskim na Pohulan- 
ce. „Jaś i Małgosia” opera E. Humperdincka 
w 3 aktach, która do dnia dzisiejszego nie 
schodzi z repertuaru scen operowych sto» 
łecznych wielkim nakładem pracy wileńskie- 
go zespołu artystów Śpiewaków, orkiestry i 
chóru w szatach godnych tego arcydzieła 
scenicznego ukaże się we wtorek dnia 11 
marca i środę dnia 12 marca br. na scenie 
Teatru Miejskiego na Pohulance. 

— Koncert chórów związkowych.  Za- 
rząd Wileńskiego Związku Towarzystw Spie 
waczych i Muzycznych organizuje w poło- 
wie bieżącego miesiąca koncert chórów, na 
leżących do Wileńskiego Związku. Program 
przewiduje występ zbiorowy chórów pod dy 
rekcją dyrygenta związkowego W. Kalinow- 
skiego oraz samodzielne występy nastąpią 
cych chórów: Drukarzy, ,„Echa', „Hasła po 
cztowego“ i T-wa „Lutnia“. 

Koncert ten niewatpliwie zainteresuje * 
najszersze masy społeczeństwa naszego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Królowa bez korony. 
Heljos — Kobieta 
Swiatowid — EgzOtyczna kochankm. 
Wandą — Arcyzłodziej z Damaszku. 
Lux — Adjutant (zamach na cara). 
Piccadilly — Josziwara (Jacht rozkoszy) 
Ognisko — Miłość i łzy Szopena. 
Słońce — Ulubienica załogi. 
Kino miejskie — Raz w zyciu. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 7 do 8 bm. zanotowano na terenie miasta, 
różnych wypadków ogółem 62. W tej licz- 
bie było: kradzieży 10, zakłóceń spokoju pu- 
blicznego j nadużycia alkoholu 11, przekro- 
czeń administracyjnych 31. Resztę wypad- 
ków podajemy w skróceniu w tej samej ru- 
bryce. 4 

— (c) Kradzież bieliizny. W dniu 7 bm. 
na szkodę Steianji Klimaszewskieį zamiesz- 
kałej przy ulicy Bosaczkowej skradziono za- 
pas bielizny. A 

— (c) Co było przyczyną zasłabnięcia 
rzekomego studenta. Notowaliśmy wczoraj, 
że w domu schadzek przy ulicy Nowoświec- 
kiej wśród zagadkowych okoliczności zasłabł 
nagle podający się za studenta Witold Ge- 
drojć, mieszkaniec „menażerji* przy ul. Po 
łockiej. Narazie zachodziło przypuszczenie, 
że Giedrojć zatruł się strychniną i dopiero 
wczoraj lekarze szpitala żydowskiego orzekii 
że zatrucie jest wykluczone i że Giedrojć 
zasłabi z powodu choroby „padającej” na 
którą cierpi on od dłuższego czasu. Tym ra- 
zem atak był tak silny, że nastąpiły objawy 
stężenia nasuwające podejrzenia otrucia stry 
chniną. Dlaczego Giedrojć posiadał dokumen 
ty na inne nazwisko twierdząc, że to sa je- 
go, pozostaje nadal zagadką. 

— (a) Zanotowanie śpiączki na terenie 
pow. Brasławskiego. Wypadek spiączki za- 
notowano w brasławszczyźnie. Chory spi już 
od kilku dni ; wszelkie zabiegi lekarskie nie 
odnoszą pożądanego skutku. 

— (c) Uczeń zranił nożem kolegę. Ser- 
g jusz Kościałkowski łWileńska 37) uczeń 
szkoły powszechnej został poraniony nożem 
przez drugiego ucznia z którym miał zwadę. 
Rannego opatrzył lekarz pogotowia ratunko- 
wego. : 

— (c) Zamach  samobójczy skazanej. 
Wczoraj w dzień na ulicy M. Pohulanka 
przechodnie znaleźli leżącą na chodniku mło» 
dą dziewczynę z widocznemi śladami otru- 
cia. Wezwany lekarz po stwierdzeniu, że dzie 
wczyna zatruła się esencją octową odwiózł 
ją na kurację do Szpitala żydowskiego. De- 
speratką okazała się 23 letnia Róża Jukier 
(do niedawna służąca) przy ulicy W. Pohu- 
lanka 17 usunięta z posady za wywołanie 
awantury połączonej z wybiciem szyb w mie» 
szkaniu swego chlebodawcy. Jukier stanęła 
przedwczoraj przed sądem który skazał ją 
na areszt, co tak deprymująco podziałało na 
nią że targnęła się na życie. 

‚ — (c) Ciężkie zatrucie „czadem. Wczo- 
raj nad ranem zauważono silne zatrucie cza- 
dem Aleksandra Salnickiego zamieszkalego . 
przy ulicy Wiłkomierskiej 14, który gdy za” 
uważono wypadek dawał już bardzo słabe 
znaki życia. Zatrutego po zastosowaniu środ 
ków ratowniczych musiano ulokować w szpi 
talu żydowskim. 

— (c) Wypadek w piwiamni. Pracownie 
czka piwiarni przy ulicy Kolejowej 15 Chana 
Rabinowicz  podc zas otwierania butelki 
uległa ciężkiemu pokaleczeniu ręki. Zacho- 
dzi obawa rozcięcia arterji. 

— (c) Aresztowanie komuristów: W 
związku z akcją komunistyczną z racji „dnia 
głodnych* policja  unieszkodliwiła bardziej 
zaangażowanych agitatorów. Nocy wczoraj” 
szej przeprowadzono w rmieŚcie Tewizje 1 a4- 

resztowano kiłku bardziej wybitniejszych ko 
munistów. ` 

D zień wczorajszy mimo zapowiedzi nie 
przyniósł żadnych wystą pień wywrotowych 
Komuniści widząc, że wszelkie usiłowania ze 
brania choć kilkudziesięciu chętnych słucha 
czy zawiodły, zrezygnowali, przynajmniej na 
razie od dalszych prób szerzenia zamętu. 

‚ — (с) Morderstwo na zabawie. Z Brasła- 
wia donoszą nam, że w dniu 4 bm we wsi 
Skarjaty gminy bohińskiej w czasie zabawy 
tanecznej suto zakrapianej wódką na tle nie- 
porozumien 0 kobietę wynikła tragiczna w 
skutkach bójka, ofiarą której padł Kazimierz 
Sieniawski. Dwaj mieszkańcy tej wsi Wła- 
dysław i Wacław Bielunowie zadali Sieniaw- 
skiemu kilka ciężkich rar: nożem co spowodo 
wało silny upływ krwi a następnie śmierć ran 
nego. Po dokonaniu zabójstwa sprawcy wró- 
cili na zabawę (bójka z mieszkania przenio. 
sła się na podwórko gdzie też i padł Sieniaw 
ski) i dla odwrócenia od siebie jakichkol- 
więk podejrzeń jeszcze przez godzinę tanczy- 

zdradzając swym zewnętrznym wyglą- 

  

  

w Panu 

Wszystkim tym, którzy wzięli 

s.Te. 
Władysława KONARZEWSKIEGO 

przyczynili się do uczczenia Jego pamięci i okazali w tak ciężkich chwi= 
lach tyle serca rodzinie zmariego, w szczególności drogiemu przyjacielowi 
zmarłego p. Adolfowi Kopciowi oraz Chórowi Amatorskiemu w 

serdeczne podziękowanie składa 
FLA KTRREONOAE GRE ZTEUDWSPWEOO TEARAGZOGOCEJ 

Z SĄDÓW 
ECHA KRADZIEŻY W BAZARZE PRZE- 

MYSŁU LUDOWEGO. 

W noc na 27 lutego r. ub. dokonano wła- 
mania do składów Bazaru Przemysłu Ludo- 
wego przy ul. Zamkowej 8. Złodzieje prze 
piłowali kratę i wynieśli różne towary jak: 
burki, koce, kilimy i t.p. 

iPoczątkowo policja nie mogła wpaść na 
trop złodziei kiedy jednak wyszło na jaw, że 
nazajutrz pewna kobieta, Julja Mularska na- 
była od znanego złodzieja zawodowego, 
karanego już trzykrotnie Jana Kwiatkowskie 
go dwa koce dochodzenie poszło jak z płat 
ka. 

Kwiatkowski, jego wspólnik M. Kleczko 
wski oraz Mularska pociągnięci zostali do 
odpowiedzialności sądowej, pierwsi dwaj za 
kradzież, a Mularska za paserstwo. 

Po rozpoznaniu sprawy sąd doszedł do 
wniosku, że wina Kwiatkowskiego, sprawcy 
włamania jest całkowicie udowodniona i ska- 
zał go na pięć lat ciężkiego więzienia nato- 
miast. Kieczkowskiego i. Mularską uniewinnił 
całkowicie. Na wysokość kary Kwiatkowskie 
go wpłynęła w znacznej mierze jego uprzed 
nia karalność. (y) 
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krem FEMY ż 
idealnie usuwa bez goleniat 
wszelkie zbyleczne włosy 
pod pachami.na brodzi 

rękach i nogach. 

Jeneralne Zastępstwo na Polskę 
Kay i w. m. Gdańsk 
PERFUMERJA HURTOWA 

A. MENDELSON i S-ka 
Warszawa, Nalewki 36. 

SPORT 
DRUGA POLKA REKORDISTKĄ ŚWIATA. 

Prócz Haliny Konopackieį Polska posiada 
jeszcze jedną lekkoatletkę, której udało się 
uzyskać rekord światowy. 

Jest nią przebywająca na emigracji w A 
meryce Stanisława Walasiewiczówna. Pobiła 
ona rekord światowy uzyskując w hali fila- 
delfijskiej na dystansie 220 yardów czas 
26,8 sek. 

Jest to już drugi rekord światowy naszej 
sportsmenki gdyż przed kilku tygodniami u- 
stanowiła ona pierwszy na dystansie 50 yar- 
dów. 

Wałasiewiczówna startuje w Ameryce 
pod pseudonimem Stelli Walsh (nie świadczy 
to bardzo dobrze o jej patrjótyźmie) znana 
jest polskiej publiczności sportowej z ubie 
głego sezonu kiedy to korzystając z czaso- 
wego pobytu w Polsce wzięła udział w sze 
regu zawodów. (y) 

  

  

[ENARCISE BLEU 
NAJLEPSZE PERFUMY 
iWODY KOLOŃSKIE 

  

  

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

w dniu 8, HL. 30 r. 

Waluty i dewizy: 

_ Dolary 8,895 — 8,915 — 8,875. Belgja 
124,98 — 124,59 — 123,97. Holandja 
357,71 — 358,67 — 356,87. Kopenhaga 
238,68 — 239,08 — 238,08. Londyn 43,35% 
— 43,46 — 43,25. Nowy Jork 8,905 
8,925 — 8,885. Paryż 34,90 — 34,99 — 
34,81. Szwajcarja — 172,54 — 172,97 
172,11. Stokhalm 230,42 — 240,02 — 238,82 
Wiedeń 125,60 — 125,91 — 125,29, Praga 
2642: — 2649 — 26,38. Włochy 46,72 — 
46,84 — 4660. Berlin w obrotach prywat- 
nych 212,72. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka anwestycyjna 127,50 — 127,73 
— 127,50. 5 proc. konwersacyjna 29,50. 7 
proc stabilizacyjna 87. 10 proc. kolejowa 
102,50. 8 proc. L.Z.B. Gosp. Kraj. i B. Rroln. 
obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 8 proc. 1.K. Przem. P. 82. 4% proc. 
ziemskie 52,85 — 53. 5 proc. warszawskie 
56,50. 8 proc. warszawskie 74,75 — 75. 8 
proc. Łodzi 66. 10 proc. Siedłec 75,75. 5 proc. 
Płocka 47,50. у 

Akcje: 

„B. Dysk. 127. Polski 165,50 — 166. Si. 
ła i Światło 86. Węgiel 51 — 51,50. Lilpop 
Ž A 12,50 — 12,50. Starachowice 

TURAS ATV RON TT SEKTŲ US BAITC IRSN 

dem, że przed chwilą zabili człowieka. Tru 
pa Sieniawskiego znaleziono nad ranem i 
narazie niewiadomo było, kto go zamordo- 
wał. Dopiero na skutek zeznania świadków, 
którzy byli obecni na zabawie obaj występ- 
ni bracia zostali aresztowani i niebawem przy 
znali się do winy. 

& 
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JADWIGA BOKUSZEWICZÓWNA 
SODALISKA 

córka b. sekretarza Wil Rz.-Kat. Konsystorza 
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona 

8 marca r. b. w wieku lat 40. 
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Beliny 5—1) do kościoła, Ostro- 

bramskiego odbędzie się 10 marca o godz. 5 po poł. 
Nabożeństwo żałobne w tymże kościele odprawione zostanie 11 marc o 

godz. 9, poczem nastąpi pogrzeb ;na cmentarz po-Bernardyński 
O czem zawiadamia STROSKANA SIOSTRA: 

ŚŚ. Sakramentami zasnęła 

ROEE ZACZ ZERRCZARZSTOKŁ 
udział w pogrzebie 
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RADJO 
Niedziela. dnia 9 marca. 1930 r. 

10.15: Transm. nabożeństwa z. Bazyliki 
wileńskiej. Chór katedralny pod dyr. prof. 
Wł. Kalinowskiego. 11.55: Sygnał czasu z 
Warszawy. 12.: Bicie zegara i hejnał z Wie 
ży Katedralnej w Wilnie. 12.5—12.10: Komu 
nikat meteorolog. z Warszawy. 12.10—13: 
Transm, z sali miejskiej w Wilnie uroczysto 
ści wręczenia nagrody literackiej im. Adama 
Mickiewicza Kazimierze liłakowiczównie: 1. 
otwarcie uroczystego posiedzenia Rady Miej 
skiej przez prezydenta miasta j. Folejew= 
skiego; 2. przemówienie przewodniczącego 
sądu konkursowego, prof. M. Zdziechowskie 
go; 3. o twórczości K. llłakowiczówny mó- 
wić będzie W. Hulewicz; 4. wręczenie nagro 
dy literackiej m. Wilna im. Adama Mickiewi 
cza. 13—14: Koncert z Filharmonji warszaw 
skiej. muzyka francuska. 14—15: Odczyty 
rolnicze i muzyka ludowa z Warszawy. 15.— 
15.20: „Racjonalna uprawa Inu“ | odezyt 
wygł. Alfons Jezanis. 16.50—17.15: „Porad- 
nia prawna* adw. St. Węslawski. 17.15—17. 
40: „Teatry i chóry na ws XIII odczyt 
organ. przez Kuratorjum O. Szk. wygł. Jan 
Dracz. 17.40—19: Koncert z warszaw., Ork. 
pol. państw, (muzyka popularna). 19—19.25 
„Co się dzieje w Wilnie, prof. M. Limanow 
ski. 19.25—19.40: język niemiecki, prof. dr. 
Wi, Jacobi. 19.40—20: Program i rozmąito 
ści. 20,—20.15: Kwadrans literacki (Wł. Pe 
rzyński). 20.15—21.45: Koncert z Warszawy 
z udziałem A. Czapskiej i in. (Maliszewski, 
Paganini, Mozart, Puccini i Godard). 21.45— 
22.15: Słuchowisko wesołe z Poznania: „Kar 
nawał na Chwaliszewie' pióra R. Wilkanowi 
cza. 22.15—23: Komunikaty z Warszawy. 
23—24: Muzyka lekka z Bristolu w Wilnie. 

Poniedziałek, dnia 10 marca 1930 r. 

11.55—12.5: Sygnał czasu z Warszawy, 
12.5—13.10: Poranek muzyki popularnej w 
wyk. ork. Polskiego Radja, fortepian. 1. Ros- 
Simi — uwertura „Semiramida“, 2. Lehar — 
walc z opery „Wesoła wdówka”, 3. Denza 
— Romans „Gdybyś zrozumiała”; 4. Perga 
ment — Serenada (solo skrzypce), 5, Poppy 

   

  

— Suita baletowa, 6. muzyka taneczna. 13.10 | 
—13.20: Komunikat meteorolog. z Watsza- 
wy. 15—15.45: Transm. odczytów dla ma- 
turzystów z Warszawy. 16.10—16.15: Pro-. gram dzienny. 16.15—17: Muzyka z t 
gramof. 1, Saint Saens — Prządka Omialji*, 
2. Verdi — duet z opery „Otello” wykona 
E. Caruse i Titta Ruffe); 3. dwie melodje 
ludowe (wyk. T. Szalapin), 4. Mozart 
arja z opery „Flet zaczarowany” (wyk. Gu-. 

     
gliemetti), 5. Prech — warja 6. Beredin 
muzyka baletowa z op. „Kniaź Igor“, T. 
Grieg — „Pochód gnomów*". 17—17.15 Ko. 
munikat Akad. Koła Misyjnego. 17.15—17.40 Bajeczki dla: dzieci opowie Zula Minkiewi- czówna. 17.45—18.45: Koncert. 18.45—10,25 | Audycja literacka „Ogniwa“ nowela Elizy + 
Orzeszkowej w wyk. zesp. dramatycznego 
Rozgł, Wil. zradjofonizował Zwelda. 19.25— 19.40: Język włoski prof. J. Rostkowska. 
19.40—20.5: Program na wtorek, sygnał cza 
su i rozmaitości. 20.5—20.30: „O i 
niesłyszalnych" odczyt wygłosi dr. Niewod- 
niczański. .20.30—22: Koncert międzynarodo 
wy z Warszawy z udziałem St. Argasińskiej 
(Karłowicz, Chopin, polskie pieśni i tańce 
ludowe), 22.20: Feljeton p. t. „Drugi lot" wygl. major Kubala. transm. z Warszawy | i 23—24: ata detektoro | 

/ po Europie“ w wypadku zlego odbi muzyka z płyt gram bowych i Ea 
5 

RST IS II | 

Obwieszezenie 
+ Komornik Sądu Grodzkiego, w Wilni rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie. przy ulic. Jakóba Jasińskiego 1 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. P. C. podaje do wiadomošci pub- licznej, że w dniu 17 marca 1930 roku o godzinie 10 rano w Wilnie przy ulicy Wiel- SE "2 m 

ącego do SamuelsĘKupermana majątku a: po się z umeślowani: nią teatralnego, oszacowan: 
na sumę 1583 dotz, 50 groszy že 

Komornik Fr. Legiecki. 

OBWIESZCZENIE - 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, r. wiru IV z siedzibą w Wilnie przy zak św. Michalskim nr. 8 m. 5, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 1 marca 1930 r., o g. 10 rano w Wilnie, przy ul. Słowackiego odbędzie się sprzedaż z 

do Chaima Rudnera majątku 
składającego się z 10.000 kig. 
czanej, oszacowanego na sumę 

Komornik 

kaszy gry 
zł. 1740. 

() A. Sitarz. 
A A Ti. ni T. DOBRZAŃSKI J Zamains Nr 8 i zennie od 4—, 

Loka 
Ilanka 9. informacje u 

  

8-mio  pokojo: 
od ulicy oz 
najęcia. W, Pohu- 
właścicielki tamże 

    

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy. — 
stematycanem piciem szczawnickich wód | 
kraszcowych „Stefana” i „Józefiny*, Choro- 
by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do“ 
nabycia w aptekach j składach aptecznych., 

OFIARY. 
Na Dom Dzieciątka Jezus ku uczczeniu 

śp. Marji Żabko - Potopowiczowej A. Narue 

szewiczówna 5 zł. J. 

  

       
    
    
    

džwiekach | 

sprzedaż Z licytacji | 

licytacji należącego dł 
ruchomego, || 

  

  
ы 

      

Ap 

    

Е 
1 

Ta 
"SH 

wł 

ie) 

   

   
   
    

       

    
         

     
    

      

  

    
    

    

    

  

   

    

     
    

   

     

   
   

   
    

  

   
   

   

    
    
      



: RE ow w 

  

  

I Łóżka ||: 
JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNĄ = przestarzałej | SPRZEDAJE SIĘ 

» - a a araf i leśny przest- 

pt „Pierwsza purowo-mechaniczna pralnia bleliznų“ Radjoap ) konstrukcji oai. 
nowoczesne 

przerabia" Hi u 
Wilno, ul. Wileńska 24, telefon 1038. 

12 km. od powiatowe< 
go miasta i stacji ko- 
lejowej, nad spławną 
rzeką. Bliższych wia- 

wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 
Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, Szeregowych, Policji Państwowej. 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 14 proc. zniżki. Odpowiedzialnym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

  
  

  

  

A G K Centrala: Wilno ul. Cicha 3. obok placu Orzeszkowej (zauł. Gazowy) tel. 14 72. Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy | domości dowiedzieć 
N EEB! SE KANTORY PRZYJĘCIA: Trocka 20, Mickiewicza 37, Antokolska 36, Kalwaryjska 16, Cicha 3. Zamówienia telefoniczne ERA ba O E S się listownie: Wilejka 

metalowe. niklowe, prosimy kierować BE Nr. 14- 12 od godz. 9 SZA którę gzoerany od Sz. Klijentów i po upraniu Aobjžrcžaimų, do domu. = i pow. Skrz. pocztowa 

mosiężne, amerykanki maszyn mra aa a i ia я 
о j fab 3 ® : manų sBVATAYE e znanej tabry. Н ` > > 

Spółki: Ostrówekć* L ak Od dnia 8 do 11 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: PIANINA i FORTEPIANY a 

Akc. 93 Kino Miejskie Е вна Nad program: światowej sławy „ARNOLD FIBIGER“ (nie maži R ZNE 
w ŁOCHOWIE az ARS ZyCiui 1. „Wędrowne pfaki'* nic współnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger),g 
POLECA: SALA MIĘJSKA 53 I nelis w 2 aktach, PLEYEL, BĖCHSTEIN, BLūTHNER, DRYGAS,g BAWAAYE 

Pewność 
terminowego zwro- 

SOMMERFELD Esi 

К Dąbrowska al. Niesniecka 3, m. 6B 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE 

Sprzedaż detaliczna po 
cenach fabrycznych 

na dogodnych warunkach 
Skład fabryczny: Zawalna 51, tel. 391 

Komedja w 9 aktach. W rolach głównych: GLENN TRYON | 2, „Kronika filmowa P.A.F." 
i M GRAWFORD. w 1 akcie. 

Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „KAPITAN HUZARD* 

    

ui. Qstróbramska 5. s 

  

  
    

  

     

Hali O BABGOGEUBERO WNE UGZOBADEBEGAGORGCTCONEGA B różo Ai regu- || 
naprzeciw Hali. KINO-TEATR ziś nieod- = asta placenia 4 

8 d 
aka „Dittówek” HOLLYGOBE" sala szfeci X R o E © w A B E 2 X © R © R g = rain ip 4: : FOLWARK obsza- ena Raz ! 

э ?08D Dzieje miłości Lady Hamilton do wielkiego admirała Nelsona. — Realizącjs: Franka Lloyd Lala wióżla (hiromantka z | ak a. PE wh ych 
Pp. Urzędnikom państwowym i insty- Mickiewicza 22. W rolach głównych: CORINNE GRIFFITH oraz WIKTOR VARCONI, bohater filmu Nuo a R | dowania "Kali let- Ko znskie = 
tucjom prywatnym specjalny rabat. Specjalna ilustracja muzyczna, — Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 10.25, Przepowiada a” sprawy z Ed NEJ 6 dać Mei as i 

: dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od ž U 

WWWWUWWWWWWWWW w 
: RSA я godnie tel. 152. 2 

UTRO PREM 10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. z | Dom H-K „Zachę- | ———————Ė- 

ŚaaoiŚE asbigać, ay“ ko KINO-TEATR J s U $ į i " D U i l Ż e [ 0 0 Hi e Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw * | ta* Mickiewicza 1, | Nauka pisania 

KB? Е Według znakomitej sztuki Ger ‘ Krzyża, w bramie na prawo schody. e1.9- O nopne I manilowe, „HOLLYWOBR* £ ] Germain'a „Maman,,. W rolach: głównych: pasa 2 gwiazda „WD NA MASZYNIE 
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WOJŁAKI do budowy i do amerykańska Florence Vidor i jej partner Albert Conti. nuunakuaus akuuzaukanganadunas = 

  

OKAZYJNIE Orzeszkowej 

  

  

Mickiewicza 22, 
ka 

chomątów Specjalna ilustracja muzyczna. Początek o godz. 4, 6, 8 j 10.15, do sprzedania pług'od SE 

: i : : LL d 
ej pole b a sklep Passe-partouts w dzień premjery nieważne. a = UTE m Urzędnik sua 5a -NIGPREKOWIOŻE 

S, RAD > - k PR & W (И оаа ао а Й waler, 36 lat, katolik, kodowa BRE Z nia z ładnym 
no, W. Stefańska 3. = KŻ + т Ę - 

; z i jka 

2. Kino-Teatr | Bziś ostatni dzieńł sio Bin šamų Norma Taimadge _ jqpyjstakiwi passe y eko wia or | orarowmi 2 so 
„HELIOS“ w potęžnym dramacie W rol. główn. urodziwi amanci GILBERI lsce, szuka odpo. SKIE£O: zo] chodem rocznym 

około 20.000 zł. do 
sprzedania b. nie- 
drogo, z roztermi- 
nowaniem wpłat i 
przyjęciem długu 

ROLAND i ARNOLD KENT oraz MICHAŁ 
WAWICZ. Wyborowa obsądz" 

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

oraz Gabinet Kosme- więdnie) posady na 
tyczny usuwa zmar kresach, Włada A: Do sprzedania 
szczki, piegi, wągry, kiem niemieckim w dom 0 6-ciu obszer 
łupież, brodawki, ku-. słowie i piśmie, pol. ych pokojach z przy. 
gzajki, wypadanie wło- skim w słowie. Może należytościami, solid- 

Po EEniB s najniższej  Ś 
poleca pończochy, skarpetki we 
wszystkich najmodniejszych kolorach, 
barózo mocne oraz dziecinne poń* 

ofiarnej miłości „KOBIETA" 
Niebanalny, śmiały scenarjusz, wysoka klasa gry. 

Wileńska 38. 

  

  
  

e JUTRO PREMJERA! Super-Przebój! sów. _Miekiowcza 46 zołyć kaucję Łaska” ej budowy + Bite | wieńake "="Biuro | 
GUM Z. 4 GNoTEAm | zo ZEKA ORCHIDEĄ. s ben пн РОа о сс сВа о o ie Topory | "A 
L, E онц ryumfalnej Wielki dramat erotyczn pow. Rawicz, Wielko- w › 

HELIOS" *rescii BDZIISĘA ORCHIDEA. kobiety, która jest sliczny 89 Kosmetyka BB voiska Olska_ OB 0 „minų“ koleja [d0 PN | | „0: 
TAŃCE NAJMODNIEJSZE э sfinksem i wieczną tajemnicą. W rylach głównych: uwodzicielskiego księcia słynny amant NILS RENIA EET (h otrzymać _po- warunkach sprzedaży Oszczędności 

Tango, PD as Wileńska 38. ASTHNER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój który wzbudził zachwyt całego Gubin, UE a SiE WI = ‚ ройпга i dwojec onie: E Galas 
uczam Za eKCyj. ° ukończy: u ‚ ш. ickiewi- 

al Ak Kura RZ 8 ACE, aa O y RP. Rawa | m Pe abinet chowe, koresponden- czą 24, m. 6, godz. ulokuj na 12 proc. 
Honorowe bilety na premjerę nieważne. . „ Racjonalnej Kosme- 

we środę 12 marcą o godz. 8 wiecz. tyki Leczniczej. 
Opłata za kurs 10 zł. Organizuję 
komplet mazura (za mazur 5 zł.) 
Zapisy przyjmuję Towarzystwo ax 
Ściiańskie _niel'g 

rocznie. Gotówka 
twoja a RE 
czona złotem, 8re- 

NOWE brem i drogiemi ka- Radio s mmo. bie i drogiemi kas 
tanio Plac Katedralny, Bi- 

cyjne profesora Se-5 i pół — 6 i pół po 

Wilno „ Żórawia 2 darzą = AEK poł. 
1 rawia . Kursy 

Mickiewicza 3i ma. 4. REJA jie, 

Urodę AE kc: buchalterji, rachunkO- wę sprzedam 

  

  

  

Dziś i dni następnych. Sztandarowe arcydzieło produkcji francuskiej 

„MIŁOŚĆ I ŁzY $ZOPENAĆ :x:6v п „OGNISKO” 
Ul. Kolejowa Nr 19 

      
  

  

r dowe mali, odświeża, usuwa WoŚCi. kupieckiej, A Gedyminowska 41, skupia 12. Wydaje 
> p t | | | | (00 m asza. Dramat wielkich uczuć wielkiego Pe" kompozytora. W reli Szopena Piotr BLANSZAR, jei * skazy i braki:! AE a” „5 > patiokki Kad ŁAW 

a ne Ś 160 ( ę $ w roli Wodzińskiej M. BELL, w roli Ž. Zand G. LANSIER. Pocz. o godz. 5 w niedzielę O 4 p. p. asd zi Sb anglu, prava, kali: BECKERA tortepjan a: a. w 

ieców gazowych i kąpielowych ss ; grafji. pisania na ma- gabinetowy w stanie '0W o 

8 a sanitarnych pierwszorzęd- 
lenie cery. Wypada- szynach. towaroznaw* b. dobrym okazyjnie 

    

  

  

  

    

  

  

Śl oz 
Pokój 

dy rozmaitej wielko- wojskową rocznik 
ści, idealne dla bu- 1901, wyd. przez P. 

kinais w najładniej- K. U. Lublin na imię 
jasny, szej częsci ul. Anto- 

ilości nożyków Gilette, znajdujących 
na naszej wystawie. 

Wejście do sklepu i udział w losowaniu nie obo- 

się W słoju 
w majątku ziemskim. 

Posiadam długoletnią 
praktykę ra własnem 

TANIE MEŚLE 
Polska pracownia koszykarska poleca 

meble: trzcinowe, wiklinowe, rozozi- 

Cenniki i katalogi na życzenie wysyła się bezpłatnie i franco. 

KIE KINO Dziśl Fenomenalny film jakiego nie było! Królewski przepych wschodu! Najpiękniejsze kobiety Świztal nie włosów 1 ш- SĄ rej marki oddam na Wilno dobrze POLS| deż. Najaowsze zdo-gtw% „angielskiego, do sprzedania. Ulica 
kowanemu w branży kanali- “ Cudowna baśń M pie francuskiego, niemiec- Szawelska 8, m. 16 

= Sia. saólkarcej 102 gain až „Wanda o miłości p. t. A CYZŁOÓDZIE Zz BA Aš y 4 U bycze A. Ta: kiego, pisowni oraz(w pobliżu Rudnic- Różne sumy 
erty sub. „ naležy kie- ie ь Przepiękna powieś č wschodu w aktach, na tle egzotycznego przypychu, czaru i upojenia. rolach głów= i 10—8. pk: a or b. „B. Z. 12“ naležy kie- BBB Wielka 30 i ść wschodu w 10 aktach, na tl t h słów. Codzieanie od gramatyki polskiej. kiej) —6| posiada i 4 

m rować do Centralnego Biura Ogło- Tel. 14-81. nych DOUGLAS i MAC LEAN. Nad program: Komedja w 2 aktach. ŽP. 43, PO AI wia- u kuje ma Opra- 
šzeh L. METZL i S ka, Warsza- pektów, o loży >| W. Wiloaki I $-ka ` SQ wa, Jasna 17. —0 — == Iroge, Kožizca LI >| cenfowanie 

Uro Bxonserwuje, d1 kwietnia r. b.| Spółka z ogr. odp. || D. H.-K. „Zacheta“ | | 
fi Mam dn ulokowania gotówkę w 351000 szt. dziczek jabł. pikow. 1. wybór po 75 zł. za tysiąc doskonali, odświeża UJ mogą otrzymać | Wilno, ul. Tatarska || Mickiewicza 1,14 

y sumach od 1 do 5 tysięcy 35.000 Il 45 usuwa braki i skazy. posady: 1) Pisarz pro-| 20 dom własny. || tej, 9-05, 0 

dolarów na pierwszorzędne hipoteki 8 > * a, > 3 NAPA Regulacje i trwałe wento (pomocnik | Istnieje od 1843 r. | ma 
miejskie i wiejskie. Zgłoszenia Ajen- 2.000 sztuk brzoskwiń wyborowe odmiany I. wyb. przyciemnianie brwi. gospodarczy) kawaler.| Fabryka i składj Wydzierżawi 
cja „Polkres*, Wilno, Królewska 3, po 450 zł. za setkę Gabinet SEE 2 ki Ż) Ogrodnik na ordy- mebli: fol Ė © 

Я tel 17 80, =i Leczniczej „CEDIB" narję. 3) Starszy ga-| iadalnie, sypialnie, olwark 
r r r o ij КОН 3.000 sztuk morel wyborowe odmiany |. wyb. ]. Hryniewiczowei.jowy (łowczy) na»| salony, | gabinety, 170 ha, *20 kilomet: 

"= po 350 zł. za setkę Wielka 18 m. 9. Przyj. ordynarję.  Zwracać | łóżka nikiowane i rów od Wilna. Zabu- 
: ; > wg! 10-1i4—7. się listownie od zaraz.| angielskie, kreden- dowania komietne 

B AJCIE Ė Przy większych zamówieniach na brzoskwinie i morele W. Z. P. 26. Osobiście 7 go i 11-| 5 stoły, szaty |laformacje: Ad. Mic- 
e specjalny rabat. Drzewa i krzewy owocowe w wielkim aa. 14 marca między 5—7| biurka, | krzesłą Kiemiots a. —3, lub 

3 we wszystkich aptekach i MU wyborze i po b. przystępnych cenach: DY) Bo południu, tylko z a" ian Do telef. 16-54 —0 
wažnemi referen 

TS 1. Gramofon fość N К Powiat Szkółk, Ę POSA mi-- Wilno, Portowa] za raty. LL 
| p środka Ė "PARKA. | Armatura elektryczna L 600 ajwię SZa BW a ewa 2 ū a 1 LL 2 m. 21. -2 @ " ZGUBY 

TOW, ZA. b Z dniem 1 kwietnia r. gpozamiszzmsmgj Do sprzedania 8 Il. Kompletny radjoaparai Drzew DOwocowych W POISGG | Z dniem i kwetnia x. gg DK BB Do sprzedania ans an G SEN 
EEEE otrzymać można za najbardziej traine określenie ADRES: Wydział Powiatowy — Rawicz rządcy-adm Mistratora £ s b LB Al nież same place-ogro- ogubioną książkę 

Karola Walczaka, 

  

    

    

  

      

  

    

  

    

    

      

  

    

  

8 Żółty ptak 
— Aha, plany Strasburga były pa 

nu potrzebne! W jaki sposób miał pan 
nadzieję je zdobyć? 

— Wobec tego, że ta sprawa już 
jest beznadziejną, wolę o tem nie mó- 
wić. 

Von Stromberg patrzał mu w oczy 
badawczo. Wzruszył ramionami i z nie 
cierpliwym gestem odszedł na bok. 
Właśnie była to sprawa tak podobna 
do tych innych, które przeżył, mimo za 
barwienia bardziej interesującego. Oka 
zało się, że najsprytniejszego szpiega 
można złapać przy pomocy bardzo nie 
skomplikowanej intrygi: miłość kobie 
ty i wierność jej czasem odegrać mogą 
rolę zdradziecką. Generał sądził, że 
Hammerslay miał o wiele poważniejsze 
zadanie do wykonania w Niemczech. 
Okazało się jednak, że chodziła mu o 
najzwyklejszą rzecz. O plany fortecy. 
Von Stromberg obawiał się, że Anglicy 
dowiedzieli się o istnieniu dokumentów 
które sprowadzał od herr  Gotzałki, 
przypuszczał, że wysłano Hammer- 
slaya właśnie w tej chwili, aby zdobył 
je i uniemożliwił dalszą akcję. 

A jednak mimo wszystko, stary ge 
nerał żałował Hammerslaya: czuł dla 
niego jakąś niewytłumaczoną sympatię 
Nawet przykro mu było, że tak zdolny 

i opanowany człowiek ginie marnie zła 
‚„ pany podstępem. Ale nie było rady, 

obowiązek wskązywał jedno tylko wyj- 
ście. Jutra już misja dotycząca: doku- 
mentów będzie skończona, von Strom 

rał zadzwonił i rozkazał von Wentzo- 
wi: 

— Proszę odprowadzić herr Ham- 
merslaya na trzecie piętro i zamknąć 
go w pokoju, niech jeden żołnierz nie 
odchodzi od.drzwi, a drugi od okna. 
Gdyby usiłował uciec — niech strzela 
ją. Wentz sprowadził żołnierzy, czeka 
jących na korytarzu na rozkazy i pod 
konwojem odprowadził jeńca na górę. 
Hemmerslay zrozumiał, że niema na- 
dziei na ucieczkę. -Nie pozostawało nic 
innego do zrobienia, jak poddać się 
losowi. Spokojnie pozwolił związać S0- 
bie ręce i nogi. Kapitan Wentz i żołnie 
rze rzucili związanego więźnia na łóż 
ko i wyszli, zamykając starannie drzwi. 
Hammerslay leżał długo na plecach, 
patrząc w sufit nieruchomem spojrze- 
niem. Dzień kończył się. „Już piąta” 
— pomyślał Cyryl. Pozostało jeszcze 
sześć godzin do chwili, w której miał 
wykonać swe zadanie. Sześć godzin 
nieruchomego oczekiwania! Przez ten 
czas musiał za wszelką cenę znaleźć 
sposób wydostania się z więzienia, 
spotkać na drodze berlińskiego wysłań 
ca i odebrać mu dokumenty. 

Hammerslay leżał nieruchomo i spo 
kojnie, ale myśli jego pracowały z na- 
tężeniem, gorączkowo. 

W sąsiednim pokoju była uwięzio 
na Doris. Ale nie mógł jej w niczem 
dopomóc. Narazie czuł się bezsilny, i 
zdawało się, że już nie zdoła porozu- 
mieć się z narzeczoną, aż do chwili, 
kiedy: salwa karabinowa w ogrodzie po 
żegna ją w jego imieniu, dając znak, 

nad uwolnieniem siebie i Doris. Ale 
niestety, ucieczka wydawała się niemo 
żliwą! 

Sznury na rękach i nogach wpijały 
się w ciało przy najmniejszym ruchu. 

Niemcy zawiązali umiejętnie grube wę 
zły. Hammerslay próbował rozluźnić 
'więży rąk. Jeśli miał być rozstrzelany 
o świcie, powinni byli pozwolić mu 
spędzić ostatnią noc spokojnie i wy- 
godnie. Pocóż wiązali go tak mocno? 
Czyżby von Stromberg domyślał się 
prawdziwego celu wyprawy młodego 
Anglika? Nie, to było niemożliwe. Ko- 
bieta, która dostarczyła wiadomości o 
tych ważnych dokumentach należała 
do najwytworniejszego towarzystwa 
berlińskiego i była ponad wszelkiemi 
podejrzeniami. Nikt też nie mógł się 
domyślać o jego stosunkach z Lindber 
giem. 

Lindberg! Hammerslay  przechylił 
głowę i spojrzał na żołnierza, stojące 
go przed oknem i obojętnie patrzącego 
na drzewa 'w ogrodzie. Tak, Lindberg 
był ostatnią deską ratunku... Kuzyn 
von Winden... nie, na niego nie należa 
ło liczyć. Hammerslay przypomniał so 
bie, że spotkał kuzyna wchodząc pod 
konwojem na schody. Twarz von Win 
dena była trupio blada, oczy rozszerzo 
ne przerażeniem. Widocznie zrozumiał 
co się stało. Ale Cyryl wiedział, że ani 
względy rodzinne, ani dawna przyjaźń 
ani wspomnienia wspólnie spędzonega 
dzieciństwa, nie zmuszą go do złama- 
nia rozkazu, lub postąpienia wbrew 
obowiązkom. Von Winden będzie głę 

wiązek był dla niego wszystkiem. Nie, 
stanowczo nie można było liczyć na 
kuzyna!... 

Zresztą von Vinden mógł być rów 
nież śledzony, najmniejszy gest przy- 
chylny w stosunku do kuzyna, mógł 
być dla niego zgubny. Hammerslay ro- 
zumiał to dobrze i nie miał żalu do 
przyjaciela, że gdyby to samo zdarzy- 
ło się kuzynowi w Anglji, on sam — 
Cyryl nie zrobiłby nic, dla uratowania 
wroga swej ojczyzny. 

Ale Lindberg, to co innego. Przed 
trzema laty Cyryl uratował strzelca od 
niechybnej śmierci, gdy w tym samym 
lesie, w którym byli teraz, nadźwiedź 
napadł go i powalił na ziemię. Strzelec 
Lindberg był wiernym towarzyszem 
wyprawi myśliwskich Cyryla, dzielił z 
nim niebezpieczeństwa, trofea i przygo 
dy, chodzili razem po nieznanych niko 
mu ścieżynkach i skałach, które stary 
sługa znał doskonale. 

Teraz Lindberg donosił Cyrylowi o 
sytuacji, on to podsłuchał przez mikro 
fon rozmowę von Stromberga z kapi- 
tanem Wentzem, dowiedział się o do- 
kumentach i o czasie przywiezienia ich. 

Lindberg odpłacił już hojnie za 
pomoc, okazaną mu przez Hammer- 
slaya, teraz gdy się dowie o celach mło 
dego Anglika, bardzo prawdopodobnie 
odmówi mu dalszej pomocy. Ale czy 
tak łatwo uda się zerwać węzeł serdecz 
nej przyjaźni, zadzierżgnięty pomiędzy 
młodym paniczem, a jego nieodstęp- 
nym towarzyszem w długich wędrów 
kach myśliwskich? Nocując w lesie czę 

o jedyny ratunek, jak tonący 

dził wojny, nienawidził wojska i cate- 
go tego chaosu, który odrywał go od 
jego ulubionych zajęć. Był on wielbi- 
cielem ciszy i piękna przyrody, wobec 
której kłótnie i walki ludzkie były 
świętokradztwem. 

Może Lindberg znajdzie jaki ratu- 
nek? Ale jaki? Co mógł zrobić? Przy 
tem von Winden wiedział o ich przyja 
źni, czasem towarzyszył im w wypra- 
wach, gdyby. zaczął podejrzewać Lind 
berga, narazie Cyryl był pewny, že, 
usługi, które mu strzelec oddawał by- 
ły najzupełniej tajne. jednak, gdyby 
kuzyn uprzedził generała o ich przyja- 
źni, wszelka pomoc z tej strony byłaby 
wykluczona. 

Nie, trzeba liczyć na to, że on tego 
nie zrobi. Cyryl widział w Lindbergu 

chwytał 
ostatnią słomkę! Ostatnia nadzieja ra- 
tunku i pomocy! Przypomniał sobie ia 
kty, świadczące o oddaniu 'i wierności 
strzelca. Ale to, co musiałby uczynić 
teraz wymagało wyjątkowego męstwa 
i nadzwyczajnego przywiązania. Czy 
Lindberg był dostatecznie silny i odda 
ny? Śmierci nie bał się nigdy, ale czy 
zechce w razie niepowodzenia dzielić 
hańbiący los Cyryla? Czy się zgodzi 
narazić się na to, że rozstrzelają go 
zamiast Hammerslaya, gdyż nie mógł 
by liczyć na to, że pomoc, którą okaże 
więźniowi nie wyjdzie na jaw. 

Mrok zapadał i żołnierz 
świecę. Hammerslay obejrzał się i 
uważnie przyglądał się żołnierzowi. 
Nie znał go, nie widział go nigdy, wi- 

zapalił 

Ę gospodarstwie w pow. umeblowany kolskiej. Dowiedzieć unieważnia się 

belki, SSR as aki ind wiązuje do kupna, Śłuckim, które pozo- odnajmę zaraz inteli- się: u. Antokolska 8 
nierki, kosze do papieru, łóżeczka 

stawiłem z powodu gentnej pani. Wileńska m. 5 198 - | -9 ggubiono książkę 

etc. Wykończenie solidne. = raty. Kana Nr. 15—2, I piętro. TW=N" A oiskową rocznik 

Przyjmuje się reparacje. W. Słonicź Józet Mackiewicz wy przez 

towa 8-4, dwupiętrowy w cent- K. U. w Święcianach 
i Pomine 909 Eohulanka 5-9 day, Portoma 0 E „ŪDilno DYREKTOR BANKU, SZEF BIURA, KUPIEC, POKÓJ awa, sprze- na im ę Ludwika Kry- 

a m PRZEMYSLOW IEC, RZEMIEŚLNIK, Rządta - -ekonom d6 Winsjedi z Adres w adm.czała, unieważnia się 

ragnący powiększyć obroty swego przedsiębiorstwa, „ Witold i, m. 3, „Stowa““ | —0 —0 

; SKŁAD a i 15 ВО р…›„’,…еп GA : pa z itoldowa 11, m. 3. 

| MEBL I vis-a vis hotelu „George'a". 918— TELEFON Nr. 82 TELEFON poszukuje posady. BGTFRATSAE ; 
lub zwrócić się listownie i z całem zaufaniem zawezwač Sa E A 

B. Łokaciewskj KO CK GOYA OO O SKŻY A RAK CWE OARACSŁ ADA SZAIAG M | fachowca w celu a od kampanii -—° RUPNO | SPRZEDAĆ 
; reklamowej 11 1 KLAMA NAUKA, ospodyni 

ul. Wileńska 23 i Kursų Klerodcód Samochodowych Któż lepiej uskutecznić to może? Potrzeba £ Sa MAVavaS 
żego majątku koło pierwszo- 

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie Tylko BIURO REKLAMOWE 0 | prod" Aaa * JANINA Fe gnych 
bea A EE. I UL. PONARSKA 55. TELEF. 13-30 Stefana GRABOWSKIEGO dzieć sę” Zygmun= fabryk sprzedaję. ra 

a 2 — i towska 6 m. 3, oddogodnych warunkac 

` . .шЁжЁЁЁЖЁшЁЁЁЦ. aa Minis, 1. Garbarska 1 Tel. 82. Gi m. 30 do 2 m. 30. Kijowska 4—10. —o 

| GEORGE GIBBS. berg wykona skrupulatnie rozkaz, a że przeszedł do lępszego świata. boko wstrząśnięty śmiercią kuzyna, z sto rozmawiali jak przyjaciele i Ham- docznie towarzyszył tu generałowi z 

Hammerslay będzie rozstrzelany. Gene  Gorączkowo myśl jego pracowała którym kochali się serdecznie, ale obo merslay. wiedział, że Lindberg nienawi Berlina. Von Stromberg był bardzo 
ostrożny. Nie pozwalał sobie na naj- 
mniejsze niedbałstwo. Przedsięwziął 
wszelkie środki ostrożności, aby nie 
wypuścić z rąk niebezpiecznego ptasz- 
ka. 

Cyryl z wysiłkiem usiadł na łóżku 
i po R a zwrócił się do żołnie- 
rza: 

— Czy pan nie ma nic przeciwko 
temu, że zapalę? 

Żołnierz „zamyślił się nie wiedząc, 
co odpowiedzieć. 

— Proszę wyjąć z mojej bocznej 
kieszeni torebkę z tytoniem i tajką i 
proszę mi ją nałożyć. Chce mi się bar- ; 
dzo palić. Panby również chciał palić, 
gdyby tak musiał bezczynnie czekać 
na rozstrzelanie. х 

— Aha, i cóż? To nie szkodzi, niech 
pan pali. Przecież pan się z dymem nie 
ulotni! 

Zadowolony z dowcipu żołnierz 
przygotował fajkę i włożył ją do ust 
więźnia. Zapalił ją, a Cyryl pociągnął 
z rozkoszą aromatyczny dym. 

— Ach! — westchnął więzień z ul- 
gą. — Pan jest bardzo poczciwym czło 
wiekiem. Jutro przed śmiercią pomodlę 
się za zdrowie pana i pańskiej rodziny. 

Żołnierz pochylił się nad łóżkiem. 
— Žal mi pana. Ale nie ma rady. 

Nic nie mogę pomóc — musimy słu- 
chać rozkazu, a zresztą, kto wie: dzi- + 
siaj pan — jutro ja. Wszystkich nas 
czeka podobny los. Niewiadomo kogo 
pierwiej Bóg do siebie powoła. 

Hammersłay uśmiechnął się. 
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