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Przed kryzysem gakinefowym 

Na piątek są postawione na po- 

rządku dziennym dwa wnioski nieuf- 

ności przeciw ministrom Prystorowi i 

Czerwińskiemu. Premjer Bartel OŚ- 

wiadczył, że jest to sprawa gabineto- 

wa, czyli że uchwalenie tych wnio- 

sków przesądzi o ustąpieniu Rządu. 

W ostatnich dniach bieżącego tygod- 

nia nie wiadomo jeszcze było, czy te 

wnioski "zyskają sobie _ większość. 

Dobrze poinformowani dziennikarze 

twierdzili nawet, że Sejm nie chce 
przyjmować rozgrywk* w tym mo- 

mencie i że drogą absencji, wycho- 

'  dżenia do bufetu etc., spowoduje, że 
wnioski o nieufność nie otrzymają 

większości. Ale premjer Bartel we 
czwartek zabrał głos w Senacie i 
przemawia. jak to określają gazety 

opozycyjne: „jak pułkownik*, W mo- 

wie swej Premjer Bartel zerwał z do- 

tychczasowym swoim charakterem 

premjera pojednawczego i iilosejmo- 

wego, w jakim urzędował wiosną 

roku zeszłego i w pierwszych mie: 

Ssiącach po grudniowej swej nominacji. 

Przeciwnie, w dość ostrej formie po- 

wiedział Sejmowi szereg spraw przy- 

krych, przypominając nam znów prof. 

Bartla w początku obecnego Sejmu. 

Przemówienie prof. Bartla było tem, 
co się w żargonie kuluarów sejmo- 
wych nazywa „zaostrzeniem sytuacji”, 

a co my nazwiemy słusznem dąże» 

niem do wyklarowania sytuacji. 

Wobec tego jutrzejsze głosowania 
obejmują jakgdyby trzy sytuacje po- 
lityczne: 

(Telefonem z Warszawy) 

1) Przedewszystkiem jest kwestja* 

gabinetowa. Mogliśmy mieć różne za- 

strzeżenia, co do osoby p. Bartla, 

lecz oto ta kwestja gabinetowa roz- 

strzyga się na terenie walk o lepszy 

ustrój, walki z kryzysem 'parlamenta- 

ryzmu: Niewątpliwie mowa prof. Bart- 
la była uzgodniona z innymi mini. 
strami jego gabinetu, a należy przy- 
puszczać, że i z Panem Ministrem 

Spraw Wojskowych. Wobec tego 

oczywistego starcia się doktryny inne- 

go rządu i doktryny panującego Sej- 

mu my bez wahania stajemy po 

stronie Rządu. ы 
2) Drugą sprawą jest sprawa ni- 

nistrą Prystora, to jest tego ministra» 

który rozpoczął oczyszczenie Kas 

Chorych z zarazków nepotyzmu _ par- 
tyjnego, jakie się tam gnieździły. Mi- 
nistrowi Prystorowi przypadła w udzią- 
le rola trudna, ciężka, niebezpieczna. 
Wydalając z instytucyj sobie podleg- 

© łych urzędników, którzy byli tylko 
+ agitatorami partyjnymi, a Kasę Cho- 

rych uważali tylko za Środek utrzy- 
mania, narazie sobie Minister Prystor 
wszystkie wywrotowe żywioły i Ścią- 

gnął całą ich złość, nienawiść i wście- 
kłość na swoją osobę. Uważamy, że 

Ministrowi Prystorowi należy się nie- 
tylko poparcie, lecz i uznanie. Mamy 
nadzieję, że uczciwe spułeczeństwo 
nie zapomni endekom, że w swej ol- 

brzymiej taktyce przykładają ręki do 
atakowania ministra tak pożytecznego. 

3) Trzecią sprawą jest kwestja 
ministra Czerwińskiego. Tutaj należy 
przypomnieć, że właśnie Książe Ra- 
dziwiłł, leader konserwatystów, roz- 
począł krytykę działalności minister- 
stwa oświaty z katolickiego punktu 
widzenia. Krytyka ta wypowiedziana 
była z prawdziwą a bezstronną po- 
wściągliwością i nie partyjnemi lecz 
szczerze katolickiemi podyktowana 

, uczuciami. Działalność ministra Czer- 
, wińskiego spotkała się z zastrzeże- 

niami całej prasy zachowawczej a 
zwłaszcza „Słowa”, gdzie między in- 
nemi antor tych słów wskazywał, że 
polityka tego ministra w sprawie cer- 
kwi prawosławnej miała dla Państwa 

_. skutki wręcz fatalne. Uważamy i dziś, 
4 Że minister Czerwiński niema poli- 

tycznego talentu, Sprawa więc mini- 
stra Czerwińskiego jęst inną od tam- 
tych dwuch spraw, ale endecy chcą 
użyć sprawy p. Czerwińskiego, by w 

  

to opowiadają nciekinierzy z Rosji? 
WIZYTACJA POGRANICZA PRZEZ 

J.E. BISKUPA SZELĄŻKA. 

JE. ks. biskup, Adolf Szelążek w dn. 
9 bm. udał się na granicę bolszewicką, 
do Korca, by osobiście zbadać i odwie 
dzić nieszczęśliwych uciekinierów z Ro 
sji Sowieckiej. Uciekli oni wskutek te- 
go, że w ich wioskach zaprowadzono 
'komuny. Władze polskie, po zbadaniu 
wszystkich wypuścili na wolność, 20° 
stał tylko jeden młodzieniec, Rusin — 
prawosławny, którego ks. biskup od 
wiedził w urzędzie gminnym i obda- 
rzył zasiłkiem na podróż do brata, prze 
bywającego w Polsce. Niektórzy miesz 
kańcy nad granicą „bolszewicką, prze 
ważnie Rusini, Sprzyjający bolszewiz- 
mowi, słysząc okropne opowieści od u 
ciekinierów, wyrzekli się swych przeko 
nań bolszewickich i dziś publicznie gło 
szą: „Bodaj ta Polska jak najdłużej na- 
mi rządziła i ustrzegła nas od podob- 
nych nieszczęść”. 

Opowiadają w Korcu, że w jednej 
ze wsi na pograniczu bołszewji słychać 
było krzyki i lamenty wieśniaków; w 
ciekinierzy wyjaśnili, że to bolszewicy 
siłą zaprowadzili. komunę, wysiediając 
opornych na Sybir. Uciekinierzy przy- 
nieśli również nowe wiadomości koś 
cielne z diecezji Żytomierskiej. 

Zaaresztowany ze Zwiahla ks. Ale- 
ksander Kuczyński był głodzony przez 
tydzień w więzieniu żytomierskiem, a 
gdy. już począł konać, bolszewicy wy 
rzucili go z więzienia. Niestety, nie zda 
łano już uratować życia tego kapłana. 
W Marchlewsku (nowa nazwa miejsco 
wości koło Żytomierza ku czci sławne 
go komunisty :Marchlewskiego: dawny 
Dowbysz), zaaresztowana miejscowego 
księdza. Około 2000 osób, przeważnie 
kobiet, wystąpiło w obronie księdza, 
mimo tc jednak siedzi on w więzieniu, 
а? д protestujących bolszewicy osadzili 
w więzieniu 200 osób. W Humaniu bol 
szewicy zamknęli kościół, a schorzaly 
ks. Przysiecki, który do tej pory mie- 
szkał w kapliczce k ościelnej, znajduje 
się obecnie na łasce dobrych ludzi, któ 
rzy, choć sami nie mają co jeść, dzielą 
się z nim ostatnim kęskiem chleba. Pro 
boszcz z Nowego Zawodu, ks. Strusie- 
wicz również jest aresztowany. 

Ks. biskup obserwował jedną ze 
wsi bolszewickich, znajdującą się tuż 
nad granicą: wieś ta położona na 
wzgórku jest bardzo dobrze widoczną. 
Robiła wrażenie, jakby w niej nie było 
ani jednej żywej duszy; chociaż był to 
dzień świąteczny, niedziela, nikt ulica- 
mi jej nie szedł, z jednego tylko padwór 
ka wyjechała fura, ciągniona przez nę 
dzną szkapinę. W naszych zaś wio- 
skach przez które ks. biskup przejeż 
dżał, ludność wesoło dążyła do cerkie- 
wek, młodzież, zebrana na uliczkach, 
bawiła się ochoczo. 

Jeden z Rusinów, powtarzając za- 
słyszane od uciekinierów wieści, z wiel 
kiem oburzeniem krytykował komuny 
bolszewickie, kończąc opowiadanie swe 
uwagą, że nigdy nie zgodziłby się na 
to, by swą małą gospodarkę (7 mor- 
gów) wraz z inwentarzem oddać na 
„komunę”*, wszystkie produkty  odda- 
jąc także na „komunę”, a na požywie- 
nie dla całej rodziny musi czekać w 
kolejce, gdzieby mu wydzielono z ogół 
nego kotła. w którym gotowane jest je- 
dzenie dla całej wsi. 

Uciekinierzy zeznają również, iż bol 
szewiccy komisarze nawołują ludność 
pogranicznych wsi, aby nie uciekali do 
Polski i nie robili w ten sposób wstydu 
komunizmowi. Obecnie straż graniczna 
bolszewicka jest potrójnie zwiększona, 
tak, iż dalszy napływ uciekinierów jest 
bardzo utrudniony; pomimo ta niektó- 
re osoby wolą śmierć ponieść, aniżeli 
zażywać szczęścia „Котипу“, to też 
naoczni świadkowie opowiadają o stra 
szliwych scenach, jakie dokonują bol- 
szewicy nad usiłującymi przekroczyć 
granicę, m. in. spędzając odpowiednie- 
mi manew”ami tych nieszczęśliwców w 
jakieś nieprzebyte bagna, gdzie znajdu- 
ja nieunikniona śmierć. (Kap). 

Dalsze areszty wśród Polaków 
Z Kowna donoszą o licznych areszto- 

waniach Polaków. Szczegóków narazie brak” 
Niektórzy utrzymują, że aresztowania przy 
brały w Kownie masowy charakter. Według 
wiadomości gazety „Rytas“ aresztowanią 
związane są rzekomo z wykryciem wielkiej 
afery szpiegowskiej na rzecz Polski. Jak się 
dowiadujemy,wersja ta jest całkiem zmyślona 
Aresztowania Polaków pozostają w związku 
z ostatniemi represjami stosowanemi wzglę- 
dem Polaków w Litwie. 

walce o ideę silnego Rządu ze wszech- 
mocnym Sejmem zwycięstwo zapew- 
nić sobie—temu potrafimy się prze- 
ciwstawić, Cat, 

Opłata pocztowa 
rękopisów nie zamówionych nie, zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

DĄBROWICA (Polesie) — 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBO! 
GRODNO — 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — 

KLECK — sklep „Jedność*, 
LIDA — ts Suwalska 13, 5. 

niszczona; ryczałtem. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. O: 

  

Opozycja mobilizuje siły — Solidarność gabinetu 

WARSZAWA, 13. Ill. (tel. wł. Słowa). Jedynym tematem rozmów w 

kołach politycznych było wyznaczone na piątkowe posiedzenie Sejmu gło- 
sowanie nad wnioskami żądającemi ustąpienia ministrów Prystora i Czer- 

wińskiego. Ogólnie panuje przekonanie, że PPS zmobilizowała dostateczną 
ilość głosów dla obalenia ministra Prystora. 

Przed głosowaniem ma zabrać głos premjer Bartel i oświadczyć, że 

cały gabinet solidaryzuje się z ministrami których ustąpienia domaga się 

opozycja i jeżeli chociażby jeden wniosek otrzymałby większość cały ga: 

binet podda się do dymisji. 

Jeżeli więc podobne przypuszczenia są słuszne to ustąpienia gabinetu 

premjera Bartla należy oczekiwać w ciągu najbliższych godzin. 

Skład podkomisji dla sformułowania tekstu przyszłej konstytncji 
WARSZAWA, dnia 13 III, (Tel. wł. „Słowa”). Na dzisiejszem posie- 

dzeniu komisji konstytucyjnej podkomisja konstytucyjna, mająca sformuło- 
wać tekst ewentualnej przyszłej konstytucji została uzupełniona przez wy- 
bór do niej posła Mackiewicza. W ten sposób podkomisja ta składa się 
z 11 członków, a mianowicie z Klubu BB pp. Piłsudski, Zdzisław Lech- 
nicki i Mackiewicz, z Klubów lewicowych pp. Graliński, Wrona i Lieberman, 
z klubów centrowych Kiernik i Bitner. z klubów, które swego projektu nie 
złożyły od żydów poseł Grunbaum, od klubu Narodowego poseł Wie- 
niarski, od klubu ukraińskiego poseł Błaszkiewicz. 

Zapowiedź nowej demanstracji opozycji 
Rzecznikiem jej osławiony poseł Liberman 

Na dzisiejszem posiedzeniu komisji budżetowej Sejmu pos. Lieberman 
reierował sprawozdanie podkomisji budżetowej do sprawy zamknięć i spra- 
wozdań z czynności N. l. K. o kredytach dodatkowych na rok 1921-28. 
Referent oświadczył, że postawi wniosek o odmówienie rządowi absoluto- 
rjum w sprawie zamknięć rachunkowych za rok 1927-28 i zaproponuje, 
aby przerzucone i uzupełnione zamknięcia rząd raz jeszcze przedłożył Sej- 
mowi. Następnie sprawozdawca omawiał zgłoszone przez 3siebie w imieniu 
podkomisji poprawki, zmierzające między innemi do całkowitego skreślenia 
fundus u dyspozycyjnego prezesa Rady Ministrów w kwocie 8 miljonów 
złotych. Pozatem referent proponuje szereg innych skreśleń. Nad referatem 
posła Liebermana rozwinęła się dyskusja, w której zabierali głos wicemi- 
nister Grodyńaki i prezes N. 1. K, Wróblewski. Dokończenie rozprawy 
nastąpi na najbliższem posiedzeniu we wtorek dnia 18 b.m. 

Wybory dodatkowe do Sejmu w okręgu Gniezno 
WARSZAWA, 13. Ill. (tel wł, Słowa). Dodatkowe wybory do Sejmu 

w okręgu Gniezno wyznaczone zostały pa dzień 1-go czerwca. $ 

Obnizenie siopy dyskonfowej przez Bank Polski 
WARSZAWA, 13. Ill. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu Rady Banku 

Polskiego postanowiono obniżyć od dnia 14 marca r. b. stopę dyskontową 
z 8 na 7 i pół proc., a stopę zastawową z 9 na 8 od 100 

Finarfracja rokowań o traklat handlowy Niemiec 
Przyjazd min. Knolla do Warszawy 

WARSZAWA, 13 III. (Tel. wł. „Słowa”). Dziś rano przyjechał z Ber- 
lina do Warszawy pos. Knoll i złożył ministrowi Zaleskiemu sprawozdanie 
z przebiegu narad rządu i parlamentu niemieckiego nad ratyilkacją polsko: 
niemieckiej umowy likwidacyjnej. Jednocześnie z przyjazdem min. Knolla 
zbliża się termin podpisania traktatu handlowego polsko'niemieckiego. W 
ciągu całego dnia dzisiejszego trwały ostateczne narady obu delegacyj a 
parafowania układu spodziewano się nawet dziś w godzinach wieczornych. 

    

W parlamencie irancuskim 
Nowy wiceprzewodniczący Izby Deputowanych 

PARYŻ, 13 III. Pat; Wiceprzewodniczący Izby Deputowanych obrany został Sta- 
nisias de Castellane. P. Castelane należy do lewicy republikańskiej. 

Walka © monopol nauczania 
PARYŻ, 13-—IIL. PAT. Debata, która się zakończyła dziś nad ranem w Izbie 

Deputowarych, poruszyła jedną z kwestyj zasadnicznych i dzielących oddawna opinję 
publiczną francuską na dwa poważne odłamy. Postawiony przez lewicę przy głoso- 
waniu nad budżetem ministerstwa oświały wniosek o bezpłatnem nauczaniu w gimna- 
zjach rządowych aż do kl. lil włącznie był właściwym etapem do przeprowadzenia z 
czasem zasady bezpłatnego nauczanią we wszystkich klasach szkoły średniej aż do 
matury i co za tem idzie do wytworzenia państwowego monopolu nauczania w po- 
staci jedynej szkoły powszechnej, Monopol naucząnia zwałczany jest zawzięcie przez 
wszystkie umiarkowane warstwy społeczeństwa francuskiego,* które nie chce utrącić 
prawa kształcenia swych dzieci w duchu dla niego najodpowiedniejszym. 

Przyjęcie ustawy © bezpłatnej nauce w liceach i gimna- 
zjach do klasy 6-ej włącznie : 

PARYŽ, 13—1Il. PAT. Izba omawiała „przez cały dzień wczorajszy oraz w ciągu 
posiedzenia nocnego artykuł ustawy finansowej w sprawie wprowadzenia bezpłatnego 
nauczania w klasie 6-ej liceów i gimnazjów. Komisja proponowała dołączyć do tekstu 
wzmiankowanego artykułu wyszczególnienie, że zarządzenie to jest przygotowaniem 
do wprowadzenia bezpłatnego nauczania we wszystkich klasach szkoły średniej. Tar- 
@ец sprzeciwił się temu wyszczególnieniu, które Izba przyjęła 292 głosami przeciwko 
286. Uchwała ta nie pociąga za sobą konsekwencyj politycznych, wobec tego, ' że 
rząd nie stawiał kwestji zaufania. Artykuł ustawy finansowej, dotyczący wprowadze- 
= WA nauki w klasie 6-ej liceów i gimnazjów przyjęto 420 głosami przeciw- 

o 165; 

Liczba 25 ministrów nie jest obowiązująca dla składu rządu 
PARYŻ, 13 III. Pat. Izba odrzuciła 320 głosami przeciwko 260 wnio: 

sek komisji finansowej o ustalenie obowiązkowo na 25 liczby członków 
rządu. Rząd stawiał kwestję zaufania. 

Uchwalenie kredytów na nówe minisferstwa 
PARYŻ, 13. III. PAT. izba po odrzuceniu wniosku komisji 

finansowej o ograniczeniu do 25 liczby członków rządu, uchwa- 
liła kredyty na nowe ministerstwa i podsekretarjaty stanu 

Zakaż istnienia domów gry w promieniu stu kilometrów 
od stolicy 

Dalej Izba kontynuowała dyskusję nad ustawą finansową, przyjmując 
m. in. poprawkę, rozciągającą na domy gry w Paryżu, począwszy od 1 
stycznia 1931 roku zakaz gry, stoscwany obecnie w promieniu 100 klm. 
od stolicy. ' : 

Budżet przyjęto w całości 
PARYŻ, 13. lil. PAT. lzba przyjęła 476 głosami przeciwko 112 

całość budżetu. Dochody osłągają cyfrę 50.409.229.780, wobec 
czego nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 10.739.667 fr. 

BARANOWICZE —- ci. Szeptyckiego — 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — a T-wa „Lot“, 

Księgarnia K. Malinowsziego. 

KIE — ul. Zamkowa, W. Włodziniierow. 
ia T-wa „Ruch“. 

K. Smarzyński, 
TWIENIEC — sklep tytoniowy 5. Zwierzyński. 

Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck“, 

A. Łeszuk, 

PRZEUSTAWICIELSTWA 
MESWIEZ — uł. Natuszowa. Księgarnia Jazwiūskiego, 
NOWOGRÓDEK -— Kiosk St, Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Ksiegarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ul. 
STOLPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 

Mickiewicza 12. 

WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. Juczew. 

    

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. ь 
WOŁKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. , 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaitowy na sronie 2-ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miiłmietr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz, z prowincji o 25 proc. drożej. 
cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co de 

miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

ONIKI SEJMOQE 7 ZA KORDONÓW Decydujące posiedzenie Sejmu Blenarne posiedzenie Senatu 
SPRAWY FORMALNE. 

WARSZAWA, 13.1. PAT. Plenum Se- 
natu przystąpiło dziś do preliminarza budże 
towego Ministerstwa Skarbu. — Po referacie 
sen. Szarskiego zabrał głos w kwestji for- 
malnej sen. Gliwic, zwracając uwagę, że w 
komisji regulaminowej rozpatruje się wnic- 
sek, dążący do tego, by w czasie debaty 
budżetowej nie proponowano żadnych zmian 
cyfrowych, oprócz tych, które są we wnio- 
skach komisji budżetowej. Komisja regulami 
nowa nie zakończyła jeszcze dyskusji, ale 
tymczasem stanął układ, że tego rodzaju 
wnioski przy obecnym budżecie stawiane 
nie będą. — Sen. Sokołowski (P.P.S.) pod- 
kreśla, że musi naruszyć ten układ, ponieważ 
p. minister poczt i telegrafów wniósł popraw 
kę o przesunięcie sumy 528 tys. w wydat- 
kach. Mówca proponuje przesunięcie mniej- 
szej kwoty, mianowicie skreślić 218 tys. w 
wydatkach kasowych j w wydatkach poczto 
wo-telegraficznych, a wstawić 215 tys. na 
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, na 
podróże słuzbowe i t. d. 

Z kolei wydzielone w osobny referat 
monopole referował sen Dawidson, wn osząc 
o przyjęcie budżetu monopoli z. obniżeniem 
dochodu ze (sprzedaży wyrobów tytoniowych 
o 2.920 tys., a zwiększeniem wydatków na 
administrację w monopolu solnym o 80 tys. 
oraz proponuje uchwalenie rezolucji o nada» 
nie osobowości prawnej monopolowi tytonio 
wemu, o przekazanie gospodarki solnej jed- 
nemu ministerstwu j o umieszczenie loterji 
dobroczynnej w przyszłym preliminarzu. 

Mowa min. Mafuszewskiego 
WYSOKOŚĆ BUDŻETU. 

Następnie głos zabrał kierownik A 
Skarbu p. Matuszewski. Na wstępie minister 
podkreśla, że ogólnie spotyka się z twierdze 
niem, iż budżet jest za wysoki. Propozycja 
rządowa opiewała na 2.934 miljony, a pod- 
czas dyskusji w Sejmie rząd postawił jeden 
wniosek podwyższający 0 2 miljony fun 
dusz kultury narodowej, coprawda wyraża. 
jąc zgodę na propozycje poselskie, podwyż- | 
szające budżet o sumę około 30 miljonów. 
Sejm jednak nie obniżył budżetu i znikąd 
nie został postawiony realny program takiej 
zniżki, gdyż wnioski oszczędnościowe stron- 
nictwa narodowego kompensowały się z pro | 
ponowaną zwyżką uposażeń. Dla osiągnię. 
cja zniżki budżetu trzeba podniesienia docho 
dowości „przedsiębiorstw państwowych, a 
przedewszystkiem kolei, co woli naj powol 
ną i celową reformę podatkową. Mówiąc o 
wykonaniu budżetu, stwierdzić trzeba że 
będzią orę miał mniejszą elastyczność / ze 
wzgłędu' na mniejszą, ilość pozycyj inwesty. 
cyjnych i wzrost pozycyj na: długi państwo. 
we, którychj dotknąć, nie można. Niej chcę 
obiecywać na przyszłość, ale możę ilustracja 
wykonania budżetu tegorocznego| może być 
dla panów wi pewnej mierze wskazaniem, 
jak pracujemy, Na rok 1929—30 prelimino. 
wanq w. wydatkach) wraz) z kredytami dodat 
kowemi 3.065 miljonów, natomiast wi . 12 
miesiącu wykonania tego budżetu mogę są. 
dzić, że wydatki nią przekroczą 2.970 miljo. 
nów. Redukcja ta została osiągnięta dzieki ' 
usilnej pracy zarówno Ministerstwa skarbu; 
jak i innych Ministerstw, które — przyznać 
muszę — rozumieją całkowicie sprawę de- 
niosłości równowagi budżetowej. Dalej mini 
ster przytacza, że budżet wojskowy obecnie 

Z o 383 miljony od budżetu z roku 

  

REFORMA PODATKU PRZEMYSŁOWEGO 

Minister omawia następnie reformę po 

datku przemysłowego, podkreślając, że nie 

da się ona przeprowadzić z roku na rok i 

jest trudna zwłaszcza w chwili obecnej. Za- 
rzuca się rządowi, iż cofnął ulgi, które był 

ini dza, że projekt, 
wyszedł z komisji i jutro będzie na plenum 
jest dopiero postawieniem projektowanych 
ułg w stosunku do ustawy dotychczasowej, 
nie może więc być mowy o jakiemś prawie, 
które było już nabyte oraz o cofnięciu tego 
prawa. Przyjęcie proponowanego wniosku 
bez zmian byłoby zrujnowaniem rówaowagi 

budżetu w roku bieżącym, nad której utrzy 

maniem tak starannie obie Izby wspólnie z 

nim pracują. Rząd gotów był, za cenę osiąg 
nięcia jednomyślności pójść dalej, niž wska= 

zywały wszystkie cyfry, jednakże zawiódł się 

gdyż w trzeciem czytaniu znowu spotkał się 

ze zbyt daleko idącemi wnioskami. Jedno- 

myślność. Ro. ak i a A KORA. 
osiągnięta. minister @: jępo_ 
ae tych, którzy podniecają kupiectwo w 
kierunku stawiania niewykonalności żądań, 
strajkowania i t. d. Wkońcu omawia sprawę 
art. 6 ustawy skarbowej, stwierdzając, że 
obecna redakcja nie stawia kryterium nagło 
ści, ani potrzeby, ale możności zwołania se- 
sji sejmowej i niepowetowanej szkody. Mo- 
žnaby sądzić, że sformułowanie art. 6 jest 
pułapką, aby najmniejsze pociągnięcie minie 
stra skarbu mogło być potem przedmiotem 
krytyki, a nawet odrzucenia kredytu. Na 
taką redakcję minister nie może się zgodzić. 
- Z kolei sen. Ewert (B.B.)  zreferował 
budżety emerytur, rent inwalidzkich i pensyj 
oraz ke państwowych, proponując przy 
jęcie tych części w brzmieniu sejmowem. — 
Po dyskusji nad temi częściami zabrał  je- 
szcze głos sen. Głąbiński (Kl. Nar.), podkre 
ślając, iż minister ma rację, że dziś nie moż 
ma przedsiębrać reformy podatków na wielką 
skalę, ale ułamkową reformę należałoby prze 
prowadzić co do podatku przemysłowego. 
Mówca uważa, iż było błędem taktycznym, 
że robiło się pewnym warstwom większe 
nadzieje, a teraz jest pewne rozdrażnienie 
w sferach kupieckich. Mówca uważa za 
potrzebną także reformę podatku majątko- 
wego, jak również 10 proc. dodatku od po- 
datków. — Po wyjaśnieniach dodatkowych 
ministra Matuszewskiego, który odpowiadał 
sen. Głąbińskiemu i sen. Erdmanowi, posie 
dzenie odroczono do godz, 17. 

UPADEK DEMONSTRACYJNY WNIOSKU 
CENTROLEWU O SKREŚLENIE 1 ZŁ. 

Z FUNDUSZU PREZESA RADY MIN. 

Po przerwie Senat przys do 
wania, Aš budżetem. PA Ai Kiara 
Ukraińskiegą 0 odrzucenie całego sa 
upadł. D о эі‹геёё:аіе z fun s» = 
spozycyjnego prezesa ly_ Ministrów. 
nego CZU. również upadł, wobecj równo 
ści głosów: 42 za, wnioskiem, 42 przeciw. 

Zą skreśleniem głosowałą lewica, 
Klub Narodowy, Piast, N. POR prawica, 

Min. 

który — 

® 
Ukrańcy į Bialorusini przeciwko zaš| Klub B. 
B. i Ch. D., Niemcy, zaś i] żydzi wstrzymali | 
ые ой głosowania. 

Przyjęta następujące ważniejsze zmiany: 
uchwalono; fuadusz kultury narodowej w wy 
sokości 2| miljony złotych. Przyjęto wszystkie 
zmiany zapronowaną przez! komisję | spraw 
zagranicznych m. in. podwyższona o 2 mil 
ljony zł. fundusz propagandowy. W bud. 
żeciej Ministerstwą spraw wojskowych. odrzu 
conG wszystkie wki między, innemi 
wniosek; oi podwyższenie, o! dwaj miljony: zł. 
funduszu dyspozycyjnego. Za wnioskiem 
tym padło głosów 43, przeciw 50. W budže 
cie Ministerstwa Spraw: wewnętrznych; wsta 
wiono 250 tys. zł. na! pracej przygotowawcze 
dą spisu ludności, oraz: kwotę 1 miljon Zł. 
na wykonanie rozpoczętych prac budo! 
nych w dziale stużbyj zdrowia. Kredyt na 
zwalczanie gruźlicy podwyższond o 450 tys. 

W budżecie Ministerstwa / komunikacji 
zwiększono kredyt na instytut badań tech- 
nicznych na lotniftwo o 100 tys. zł. W budże 
cie Min. oświaty wstawiono 100 tys. zł. na 
utworzenie białoruskiego seminarjum nauczy: 2 
cielskiego. — W budžecie Min, pracy i opieki 
spol. podwyžszono uposaženie 0 60 tys. zaš 
dopłatę do funduszu bezrobocia obniżono 0 
9 т W budžecie Ministerstwa Reform 
Rolnych zwiększono uposażenia o 240 tys. 
zł. wydatki biurowe o 125 tys. zł. Pomoc . 
kredytową dla drobnego rolnictwa zmniepszo 
no o 400 tys. W Ministerstwie komunikacji 
obniżono o 10 miljonów dochód z przewozu 
osób i o 10 miljonów z przewozu towarów 
Wniosek rządowy 0 wydzielenie dyrekcji 
warsztatowej przy M-stwie komunikacji od 
rzucono. W monopolu tytoniowym zmniejszo 
no wpływy wyrobów tytoniowych o 2.520 | 
tys. zł. — W ustawie skarbowej  skreślono 
ewentualne dodatkowe kredyty na budowę 
dróg w wysokości 10 miljonów. Do artykiu : 
łu, który upoważnia ministra skarbu do | 
udzielenia kredytów krótkoterminowych | w 
wysokości 100 miljonów zł. na podniesienie 
produkcji drobnego rolnictwa przyjęto po- | 
prawkę sen. Koernera (Kolo Žyd.), aby — 
dodać po ostatnich słowach: „drobnego | 
przemysłuj rzemiosła i drobnego handlu”, 
— Z temifpoprawkami przyjęto ustawę 5Каг 
bową i budżet w całości. w 

ZAKOŃCZENIE OBRAD NAD BUDŻETEM 

Następnie przyjęto wszystkie rezolucje, 
zaproponowane przez komisję, m. in. w spra 
wie reformy podatkowej w Polsce, w spra- 2 
wie nowelizacji kodeksu postępowania kar- 
nego, w sprawie zorganizowania ankiety, do 
tyczącej przemysłu państwowego i w Spra- 
wie przyśpieszenia przeprowadzenia komer- 
cjalizacji P. K. P., w sprawie zarządzenia 
wyborów do. naczelnej żydowskiej rady rel'- 
gijnej. Z pośród rezolucyj rnniejszości przyję | 
to m. in. rezolucję, aby rząd przy nowym — 
rozdziale mandatów kolonjalnych starał się | 
uzyskać kolonje dla Polski, rezolucję o pod. 
wyższeniu uposażenia sędziów z podwyżek | 
opłat stemplowych, o propagandzie w armji | 
przeciw alkoholizmowi i pojedynkom, o zrów || 
naniu z polskiemi praw emerytalnych b. 
w zaborczych, w szczególności austrjac | 

ch. 

W ten sposób zakończono obrady nad 
budżetem. — Następne: posiedzenie odbędzie 
się dnia 22 marca o godz. 11 rano. 

      

   

    

  

   

          

   

   

   
   

Ostafeezne rytry ustawy skarbowej 
przyjęte przez Senat 

WARSZAWA, 13 III. Pat. Osta- | 
teczne cyfry ustawy skarbowej, przy- 
jętej przez Senat, przedstawiają “a 
następująco: wydatki zwyczajne — | 
2.154.919.186, wydatki nadzwyczajne— | 
171.718.936, razem-—2.926.698.122 zł. 
Rozchody zwyczajne przedsiębiorstw 
wynoszą 1.841.390.898, rozchody nad: 
zwyczajne—271.077.952, rozchody zwy- 
czajne monopolów—122.719.998, roz- | 
chody nadzwyczajne— 22 miljony. Do- | 
płata do przedsiębiorstw — 18,946.124. 
Razem z tą dopłatą wydatki ogólne 
wynoszą—2.945,644.246 zł. Na pokry- | 
cie tych wydatków ustawa skarbowa | 
przewiduje: dochody administracjj— | 
1.901.239.007, wpłaty przedsiębiorstw — 
— 180.286.984, wpłaty monopolów — 
956.801 tys. Łącznie z tem suma do- 
chodów wynosi 3.038.326.991 zł. Nad- 
wyżka budżetowa wobec tego wynosi ч 
92.682.745 zł. REŻ: L + > $    

  

      
   

    

   

   

        

   

      

     

    
   

            

   

      

   
   

   

Rządowy projek usfawy 
o funduszu eksportowym 

WARSZAWA, 12—1I. PAT. Ną wczo: 
rajszem wspólnem — pesiedzeniu komisj 
budżetowej i przemysłowo-handlowej Sej 
mu, pod przewodnictwem posta Wyry 
kowskiego, po referacie posła dr: Barai 
skiego, przyjęto rządowy projekt justawy o funduszu eksportowym, który ma na celu 
popieranie wywozu produktów rolniczych i 
przemysłowych. W myśl tego projektu, or- 
ganem, który sprawuje naczelny z 
państwowego funduszu eksportowego, 
komitet państwowego funduszu ekspc 
wego, złożony z przewodniczącego, 9 c: 
ków i tyluż zastępców. Prezesą mi 
Rada Ministrów. Po jednym cz 
komitetu saa minister skarbu, mini: 
ster przemysłu i handlu i minister rol- 
nictwa, Bank Gosp. Kraj, Bank Rolny FK 
Bank Polski. Pozostałych trzech łot : 
ków powołuje minister przemysłu i handlu. 
w porozumieniu z ministrem skarbu i- 
nada am na i s ola 
czych, względnie organiza: rolniczych: 
Sia spółdzielczyści, izb pr. 
mysłowo-handlowych i izb rzemięślnicz, 
R" na plenum będzie poseł 
rański. 

Н
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WARSZAWA, 13. III PAT, 
prezes Rady ;Ministrow prof. | 
przyjął dziś p.p. ministrów | 
kowskiego i Zaleskiego, a nasi 
— delegację rektorów wyższych u



  

ECHA KRAJOWE DEBATA KONSTYTUCYJNA 
  

Go robi golieja? 

Ostatuiemi czasy rozpowszechniły 
się na prowincji sprzedaże różnych 
towarów łokciowych i spożywczych 
przez wędrownych kupców żydów w 
dnie Świąteczne. Ludność wiejska by- 
wa w ten sposób odrywana od pój- 
Ścia do kościała, oglądając różnego 
rodzaju taadetę i czyniąc z dni Świą- 
tecznych niedopuszczalne targi. Rzecz 
wprost dziwna—co robi policja, sko- 
ro ci handlarze (być może nawet bez 
patentów!!!) wędrują furmankami całe 
dziesiątki kilometrow i nie są przez 

„nikogo kontrolowani! Apelujemy prze- 
to do władzy wojewódzkiej, by skan- 
dalicznej tej afsrze położono wreszcie 
kres, 

DRUJA (p. Brasławski) 

— lnsula Felicitasis. Dużo pisało się w ga 
zetach o Kasie Chorych, ałe nie spotykałem 
jeszcze artykułu, omawiającego prawne zasa- 

i finansowe znaczenie tej instytucji. Nazy- 
wa się Ustawa o-K. Ch., elaborat Sejmu 1920 
r. zdoczyczą socjalizmu. Element ten odna- 
leźć w Ustawie i oświetlić jego skutki jest 
naszem zadaniem. Socjalizm, jak i wszelka 
inna teorja politycznego ustroju, ma swoje 
dodatnie i ujemne strony, ale przy bezwzglę 
dnem zastosowaniu na praktyce widzimy za- 
wsze ostatnie. 

Organizacja Kasy Chorych odrazu  zdra- 
dza pochodzenie socjalistyczne. Według art. 
62 Ustawy do Rady K.-Ch. 2/3 delegatów 
wybierają ubezpieczeni i nie więcej 1/3 pra- 
codawcy, przyczem ubezpieczeni mają pra- 
wo wybierać tylko ubezpieczonych. Czynne 
i bierne prawo wyborcze daje się od 20 roku 
życia, Dla prawnej mocy uchwał Rady po- 
trzebna jest obecność nie mniej połowy de 
legatów z grupy ubezpieczonych. Liczba de 
legatów dochodzi do 90 osób. Na tych sa- 
mych zasadach wybiera się zarząd Kasy w 
liczbie od 9 — 15 członków. Dyrektor Kasy, 
Naczelny lekarz oraz Przedstawiciel Komisji 
Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu mają 
głos doradczy. Jak widać starannie zagwa- 
rantowana liczebna przewaga osobom, mo- 
gącym być i nieletniemi i analfabetami. Ele 
menty inteligentne i fachowe, jak lekarz i 
dyrektor są pozbawione decydującego wpły- 
wu. Wymaganie jakiejkolwiek kwalifikacji 
Sprzecznem jest z teorją socjalizmu, bo ш- 
dzie są równi pomiędzy sobą. Fachowość za 
mienia się możliwie większą liczebnością rzą 
dzących. Tak stworzone zgromadzenie natu 
ralnie nabiera cech tłumu, którego jest niski 
poziom intelektualny ; któremu brak poczte 
cia odpowiedzialnošci. Cała ta konstrukcja K. 
Ch. żywo mnie przypomina byłe: „sołdackie 
komitety” czasów Kiereńskiego, które odrazu 
zdezorganizowały całą, najmocniejszą w świe 
cie, rosyjską armię. Też 1/3 delegatów wy 
bierała się z pośród oficerów, a 2/3 z żoł- 
nierzy. (Według apriornych przypuszczeń, wy 
bory dają najlepszych reprezentantów masy i 
najwięcej w to wierzą socjaliści. Tu jednak 
obserwowałem rezultaty odwrotne. Wybiera- 
no żołnierzy umysłowo niezdolnych ; słabego 
charakterw,„ którzy najłatwiej poddawali się 
mityngowym i agitacyjnym wpływom, pocho 
dzącym z Berlina. Myslałem wówczas że to, 
co dobre w cywiinem życiu, to nie nadaje 
się tylko do użytku w sferze żołnierskiej. O» 
becnie zaś przychodzę do wniasku, że i w 
innych sferach mogą wyniknąć z tego smut- 
me rezultaty. 

. Bardzo ciekawe jest jirydyczne określe- 
nie Kasy Chorych. Według art. 2 jest to pry 
watna prawna osoba, stowarzyszenie ubez- 
pieczonych lekarską zapomogą na podsta- 
wach socjalistycznych z wyjątkową koncesją 
przymusowej incorporacji do swej organiza- 
cji pewnej grupy obywateli i nieograniczone- 
go prawa opodatkowania ich. Sam ten bez. 
względny antydemokratyczny przymus jest 
charakterycznym dla socjalizmu, ponieważ 
niema bardziej despotycznego publicznego u- 
stroju, niż ustrój socjalistyczny, w którym 
poddani nie mogą narzekać na to, będąc а- 
'mi władzą nad sobą przez wybranie licznych 
reprezentantów własnych interesów. Niektó- 
re złagodzenie tego przymus ma wyrażać 
at. 8, traktujący o dobrowolnie ubezpieczo 
nych. Nie widziałem ja tych białych wron, 
lecz dziwne brzmienie tego artykułu świad- 
czy o wyłącznie dekoratywnem jego znacze 
niu. Przyjmują się dobrowolnie ubezpieczony 
mi ci, którzy mają nie więcej niż 45 lat i 
dobre zdrowie. Mówili mnie, iż istnieją Zaw 
granicą wspaniałe uzdrowiska specjalne dla 
ludzi zdrowych, ałe szczerość zadeklarowania 
tego w samym tekście ustawy imponuje. 

W stosunku (do przymusowo ubezpieczo 
nych leczenie prowadzi się też nie do roz- 
miarów ostatecznej potrzeby, lecz z ograni- 
czeniem czasu i w granicach posiadanych 
środków (art. 23 ; 90), które nie mogą być 
wielkiemi ze względu na olbrzymie rozchody 
na administrację. Daleko nie wszystkich pra 
cujących obejmuje swojem  zaopiekowaniem 
Kasa Chorych, a tylko będących „w stosun- 
kach służbowych”, t. . zabezpieczonych do» 
brym zarobkiem. Istotnie biednym K, Ch. nic 
nie daje. Według oświadczenia referenta 
sprawy K. Ch. w Sejmie liczba ubezpieczó- 

__ mych wynosi 2.464000 osób. Ten procent lud 
ności państwa, krótko mówiąc, reprezentuje 
arystokrację proletarjatu, proletarjatu tylko 
'w myśl zajęcia, któremu nie wzbroniono po- 
siadać kamienicy i majątki. 

   

    

  

  

   

zuma e i sprawiedliw e, w zakładach ubezpie 
czenia życia tego się nie praktykuje, lecz we 
dług pojęć socjalistów ludzie zawsze są jed- 
nakowemi jednostkami, obowiązanemi odda 
wać społeczeństwu co mają, a otrzymają tyl 
ko tyle, ile uważa się im potrzebnem według 
ogólnej normy. Że Kasie Chorych chodzi wię 
cej o opodatkowanie, niż o okazanie me- 
dycznych usług, o tem świadczy art. 5 p. II 
gdzie wskazano, że ubezpieczeni w innych 
instytucjach nie zwalniają się od opodatkowa 
nia. Co mogłoby być z koncesją Kasy Cho- 
rych, jeżeliby ten artykuł nie zabezpieczył 
jej monopolu? 

Na szczególną uwagę zasługuje art. 47. 
Ubezpieczony płaci 2/5 składki, pracodawca 
3/5 bez wszelkiego korzystania z  dobro- 
dziejstw K. Ch. To już nie socjalizm, ponie- 
waż w „raju na ziemi” prawa muszą być 
równe dla wszystkich. Jest to pryncyp partyj 
nego proletaryzmu. Mimo woli przypomina 
się, jak w znanem socjalistycznem państwie 
proletarjuszom dawali jeden funt chleba, a 
najgorszym burżujom tylko 1/16, funta. Kon 
stytucja Kasy Chorych podniosła ten pryncyp 
sprawiedliwości do ostatecznego stopnia idea 
łu. Fabrykant mający dziesiątki i setki pracu 
jących sam nie pójdzie do lekarza K. Ch., 
lecz drobny gospodarz w ostatnich latach 
nieurodzaju, często jest biedniejszy od swe- 
go robotnika. 

W finansowem znaczeniu jest  obojęt- 
nem, kto mianowicie wnosi podatek do K. 
Ch. Jest to procentowe obłożenie podatkiem 
robocizny. Normalny rozmiar składki wynosi 
4 i pół proc. sumy zarobku brutto. Cieka- 
wie byłoby obliczyć jaki procent to stanowi 
od czystego dochodu i ilu lekarzy i aptekarzy 
mogłoby za te pieniądze mieć przyzwoitą 
egzystencję? Pisze się to zawsze 6 i pół 
proc., ale gdzie gospodarstwo prowadzi si 
w naturze i pieniądze w małem są uż 
należy liczyć minimum 9 proc, bo za pie! 
dze płaci się 3 proc. miesięcznie lub produkty 
sprzedają się niżej ceny. Ten procent K. Ch. 
ma prawo podnieść. Według oświadczenia 
ministra opieki społecznej w Sejmie, niektóre 
K. Ch. podniosła składki do 19 proc. Osobi 
ście płaciŁem 13 proc. W kosztach produkcji 
węgla w A uglji i w Stanach  Zjednoczo» 
nych robocizna stanowi przeciętnie 70 proc. 
Jeżeli do tego dodać nasze rozchody na Ka- 
sę Chorych, to koszty produkcji wzrosną o 
9 proc. Różnica dostateczna do uniemożli- 
wienia”konkurencji. Co w porównaniu z tem 
znaczy 2 proc. podatku obrotowego, o szko« 
dliwym wpływie którego  przekonywująco 
piszą w gazetach? Budżet na rok 1929 K. 
Ch. równa się 250 miljonom przy. 2,464 tys. 
ubezpieczonych. Wrazie ubezpieczenia całej 
ludności państwa, to równałoby się 3 miljar 

   

  

   

    

      

„dom. Cyfra byłaby amerykańska, a lekarska 
pomoc afrykańska. 

Obserwowałem i pośredni narazie wpływ 
nieobliczalny gospodarczy K. Ch. Kiedy to 
dobrodziejstwo doszło ; do naszego prowin- 
cjonalnego miasta, momentalnie kilka pracow 
ników zostało zwolnionych. Kilku ludzi zo- 
stał o bez stał ego swego zarobku; kilka go» 
spodarstw zmniejszyło efektywność swej pro 
dukcji. I co otrzymaliśmy w ekwiwalent za 
nałożony na nas nowy podatek? Ani w Ra- 
dzie, ani w wyborach do zarządu K. Ch. 
żadnego udziału nam nie dali. Żadnego leka. 
rza K. Ch. nam nie przysłała, a jego funkcje 
złożyła na lekarza sejmikowego, obarczone 
go własną pracą ponad siły. Jednem słowem 
K. Ch. ogółowi nietylko nie zwięłrszyła opie 
kę lekarską, a istniejącą pomoc lekarska 
zmniejszyła się o znaczny procent, odwrotnie 
proporcjonalny do sumy nowego podatku. 
jJurydyczne określenie tego postępowania 
byłoby niemiłem dla Kasy Cherych. у 

Oprócz ustawy K. Ch. stosuje swój sta 
tut, treść którego nie jest mi znana, ale 
mam niektóre wskazówki na charakter tegoż. 
Na blankiecie listy płatniczej znajduje się: 
„Spóźnione odwołania nie będą rozpatrywa- 
ne“. Odsetki za zwłokę wynoszą 2 proc. za 
każdy zaczęty miesiąc. Koszty egzekucyjne 
5 proc. od sumy zaległości, nie mniej jednak 
1 zł. Koszty wezwania 1/4 proc., nie mniej 
niż 50 groszy”, Dziwne ustawodawstwo i 
przez kogo? Ustawa na te pobrania i kary 
zupełnie nie pozwała i były niejednokrotnie 
wyjaśnienia wyższej kompetentnej władzy, 
że są one niedopuszczalne. 

Egzekucje zaległości nie prowadzą się 
prostszą i tańszą drogą przez sekwestratora 
gminy, a w porządku sądowym przez komor 
nika sądowego, co do zaległości kilku zło- 
tych dodaje się dziesiątki zł. na koszty są- 
dówe i djety komornikowi. 

Sumując wymienione objawy, wnioskuję 
że Kasa Chorych nie obsługuje tych grup 
ludności, którym jest potrzebna społeczna 
pomoc lekarska, nie obsługuje i swych ubez 
pieczonych odpowiednio ciężkim "opłatom, 
którym oni podlegają, a w samej istocie 
swej jest to jakieś państwo w państwie, zor 
ganizowane na socjalnych podstawach od. 
miennych od zasad prawdziwego — 4етокта- 
tycznego ustroju. W Łotwie analogiczna in. 
stytucja podlega reformie i u nas istnieje 
ten zamiar. Czy nie byłaby odpowiedniejszą 
reformą — likwidacja. Bezpartyjny. 

  

ŚWIĘCIANY. 

— Podziękowanie. W związku z odby 
tem w dniu 2 marca rb. w lokału Państwo 
wego Seminarjum nauczycielskiego w Świę- 
cianach przedstawieniem i zabawą taneczną 
zorganizowaną przez tut. Koło, Zarząd Koła 
składa na tem miejscu serdeczne podziękowa 
nia: pani ]aninie Gutkowskiej za jej pomoc 
w zorganizowaniu przedstawienia oraz panu 
Dyrektorowi Państwowego Seminarjum Na- 
uczycielskiego w Święcianach Damazemu Mo 

GŁOSOWANIE 
WARSZAWA, 13.1. PAT. Na dzisiej» 

szem posiedzeniu komisji konstytucyjnej przy 
stąpiono do głosowania nad uprawnieniami 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Głosowano tyl 
ko nad zasadami proponowanych zmian. Sfor 
mułowanie ich powierzone będzie podkomisji. 
Wniosek B.B., że Sejm powinien być zwoła 
ny na pierwsze posiedzenie w czwarty wto» 
rek po wybor upadi, uzyskawszy tylko 
9 głosów. K ustalenia początku dor 
nej ji zwy j odesłano do podko: 
jak również kwestję, czy sesja nadzwycz 
ma być zwołana na żądanie połowy 
posłów. Dalej był omawiany wniosek B.B. 
że sesja nadzwyczajna obraduje nad sprawa 
mi, oznaczonemi w zwołaniu oraz nad pro» 
jektami ustaw nagłych. Poseł Graliński z 
proponował następujące brzmienie tej tezy: 
„Sesja nadzwyczajna obraduje nad sprawami 
oznaczonemi w zwołaniu. To _ brzmienie 

    
   

    

  

  

  

uchwały 18 głosami przyjęto. 
Z kolei odrzucono wnios 

s 

  

B. B, że 
zamknięcie ji powoduje wygaśnięcie pra. 
wa przedłożenia wniosków i interpelacyj, 
przyjęto zaś 17 głosami tezę, że nie można 
zamknąć pierwszej ji przed ukonstytuo- 
waniem i sprawdzeniem mandatów apro 
testowanych i że nie można zamknąć sesji 
nadzwyczajnej przed wyczerpaniem porząd. 
ku obrad, oznaczonego w zwołaniu lub przed 
upływem 30 dni od jej otwarcia. Co się ty. 
czy odroczenia sesji, to przyjęto, że wyma 
ga zgody Sejmu odroczenie Sesji zwyczajnej 
i nadzwyczajnej powtórne lub ponad 30 dni 
oraz że odroczenie nie wlicza się do Nie 
nów w ogólności. Do art. 26  konsty 
przyjęto 18 głosami wniosek Klubu Nara 
wego, że termin wyborów następuje w 60 
dni po rozwiązaniu. 

UPRAWNIENIA PREZYDENTA 

Do art. 44 konstytucji, który mówi o 
kontrasygnatach aktów rządowych Prezyden 
ta przyjęto najpierw zasadę, że konstytucja 
dopuszcza istnienie aktów, nie wymagają- 
cych kontrasygnaty, a później głosowano 
nad tem, jakie akty nie wymagają kontrasy 
gnaty. Przyjęto, że mie wymagają kontrasy- 
gnaty mianowanie i odwołanie prezesa Rady 
Ministrów, urzędników kancelarji cywilnej, 
wojskowej, akty łaski, zrzeczenie się urzędu 
Prezydenta. 

Do art. 45 konstytucji 0 mianowaniu 
przez Prezydenta prezesa Rady Ministrów. 
przyjęto 22 głosami tezę, że należy ustalić 
w konstytucji zasady odpowiedzialności rzą 
du przed Prezydentem Rzeczypospolitej. 

Do art. 47 konstytucji, który mówi 
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prawie darowania i złagodzenia kary przez 
Prezydenta był wniosek B. B. że prezydent 
ma prawo umorzenia postępowania przed 
prawomocnem skazaniem. Wniosek ten od- 
rzucono. Przyjęto natomiast drugi wniosek 
B.B, że Prezydent wykonywa przekazane 
ustawami akty pieczy prawnej. Do art. 49 
konstytucji, który mówi, że Prezydent  za- 
wiera umowy z innemi państwami przyjęto 

2 głosami wniosek B.B., że Prezydent ra- 
yfikuje umowy międzynarodowe. Dalej była 

teza B.B., że zgody Sejmu j Senatu wymaga 
ja umowy, zawierające obciążenie państwa 
lub obowiązki dla obywateli. Tezę tę przyję 
to 17 głosami. Wreszcie przy tym artykule 
przyjęto 24 głosami tezę B.B, że zgody Sej 
mu/i Senatu w trybie zmiany konstytucji 
wymaga zmiana granic państwa. Następnie 
wy ała się dyskusja nad wnioskiem 0 

e do podkomisji bez głosowania na 
k ji propozycje zmian art. 46, który mówi 
o zwierzchnictwie Prezydenta nad siłami 
zbrojnemi i art. 50 konstytucji o zarządzeniu 
mobilizacji. sosłowie B.B. domagali się ode- 
słania tego do specjalnej podkomisji, a nie 
do istniejącej. Wniosek ten jednak upadł. 
Przewodniczący poseł Makowski poddał pod 
głosowanie najpierw odesłanie do istniejącej 
podkomisji zmian do art. 46. Wniosek ten 
przyjęto. 

„MOBILIZACJA FOGR DY NEJ WOJ. 

   

      

  

         

  

  

      

Odrzucono natomiast następny wniosek 
« o odesłanie do podkomisji wniosku o art. 50. 

Wobec tego przystąpiono do głosowania te- 

  

zy, że zarządzenie mobilizacji wymaga 
uprzedniej zgody Sejm «. , 

Pos. Graliński zaproponował! następujące 
brzmienie tej tezy: „Zarządz: mobilizacji 

  

za wymaga zatwierdzenia przez Sejmž“. 

Pos. Kościałkowski: „Po skończonej woj 
nie* (wesołość). 

Po krótkiej dyskusji formalnej przewod- 
niczący pos. Makowski poddał pod głosowa 
nie nie tę tezę, lecz cały nowy art. 50, we- 
dług projektu lewicy: „Prezydent Rzeczypo 
spolitej ogłasza, na podstawie uchwały Rady 
Ministrów, mobilizację za uprzednią zgodą 
Sejmuj jeśli sesja jest zamknięta lub zarządzo 
ne nowe wybory, Prezydent może, na pode 
stawie uchwały Rady Ministrów, ogłosić 
mobilizację. W tych wypadkach Sejm zbiera - 
się z samego prawa najpóźniej na trzeci 
dzień od dnia ogłoszenia mobilizacji, celem 
powzięcia odpowiedniej 'decyzji*. _ Wniosek 
ten upadł. — Na tem głosowanie zakończo- 
no i zarządzono przerwę. 

iii IRN A ME PN NNB SAS 

Zaunius fak, jak Woldemaras 
Publiczne wynurzenie ministra spraw zagranicznych na 

temat stosunków z innemi państwami 
BERLIN, 13 III. Pat, Bawiący w Berlinie litewski minister spraw za- granicznych Zaunius oświadczył w rozmowie z korespondentem „Koelnsche 

Ztg.”, że rząd litewski 
stosunków sąsiedzkich 

przywiązuje wielką wagę do utrzymania przyjaznych 
z Rzeszą niemiecką, podobnie jak pozostaje w dob- 

tych stosunkach z Rosją sowiecką i państwami baltyckiemi, | 
, W sprawie stosunku do Polski min. 

zacja stosunków z Polską jest niemożliwa, 
Zaunius podkreślił, że normali- 

dopóki kwestja Wilna nie bę- 
dzie załatwiona w sensie życzeń litewskich. Również do tego czasu stosun- 
ki gospodarcze z Polską są wykluczone, 
ię Litwa uważa za sprawę polityczną. 

ponieważ w tym wypadku kwestję 
Wobec tego — zdaniem ministra — ukończenie wojny celnej polsko-niemieckiej i zawarcie traktatu wie' wpłynie 

na stosunki między Polską a Litwą. 

Sprawa zbrojeń morskich 
Briand uważa swe role zą skończone 

LONDYN. 13 III, Pat. Agencja Reutera donosi, że Briand przyjął wie- 
czorem jedynie dziennikarzy francuskich. Wyraźnie daje się odczuć wraże” 
nie, że dzień wczorajszy był jednym z najbardziej krytycznych w obradach 
konferencji, a może nawet decydującym. 

Briand oświadczył dziennikarzom: 
kwestja przyjdzie do poszczególnych delegacyj. 
gnębiony. W kołach francuskich atmosfera jest ciężka. 
dobną wydaje się zawarcie przez pięć mocarstw traktatu, 

Rola moja jest skończona. Jutro 
Briand wydawał się przy- 

Rzeczą prawdopo- 
zapewniającego 

krok ku rozbrojeniu w formie przerwy w budowie nowych krążowników 
Traktat objąłby znaczną część prac przygotowawczych, 
dla obrad przyszłej konferencji. 

które będą terenem 

Możliwość obalenia rządu © Anglji 
Nowy wniossk konserwatystów w labie Gmin 

LONDYN, 13. Ill. PAT. W tutejszych kołach politycznych Ii- 
czą się z możliwością obalenia rządu Mac Donalda w głosowa 
tu nad wnioskiem zaufania, 
Gmin 
odmowy 

który postawi 
przywódca konserwatystów Baidwin. Wniosek dotyczy 

rządu podania do wiadomości swego stanowiska wo- 

dzisiaj w Izbie 

bec t. zw. ceł Mac Kenny od importowanego jedwabiu I innych 
artykułów przywozowych / 

OBRADY NAD GŁEM 
. Czyżby kompromis? 

GENEWA, 13 III. Pat, Na wczorajszem posiedzeniu komitetu redakcyjnego kon- 
ferencji rozejmu celnego doszło do ponownego zbliżenia w stanowiskach państw, ma- 

  

  

  

FOSFATYNA 

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygłądy. 

Niezrównanej dobroci mączka odżywcza jest 

FALIERA 

wszędzie do nabycia.   
  

fo porażce nacjonalistów w Relchsfaga 
BERLIN, 13-1I1 PAT. Wszystkie projekty ustaw. wynikających z planu Koungą, 

uchwalone przez Reichstag w trzeciem czytaniu zostały dziś przez Radę Państ 
Rzeszy przyjęte 42 głosami przeciwko 5. Wstrzymali się od głsowania *przedstawi- 
ciele Bawarji, Saksonji i Meklemburg-Schwerin. Umowa likwidacyjna z Polską przy- 
jęta została 33 głosami przeciwko 10. Przeciwko umowie głosowały: Prusy Wschod- 
nie, Brandenburgja, Pomorze, Marchja Graniczna, Poznań, Prusy Zachodnie, Górny 
Śląsk, Szlezwig i Holsztyn oraz Nadrenja i dwa kraje związkowe: Turyngja i Meklem- 
burg-Schwerin. Wstrzymali się od 'głosowania nad umową przedstawiciele Śląska 
Opolskiego, Bawarji. Saksonji, Oldenburgu, w. m. Bremy. Rząd Turyngji zgłosił prze- 
ŠIO šasi Srotėsi Następnie Rada Państwa Rzeszy, na wniosek rządu pruskiego, 
uchwaliła 42 głosami przeciwko 5 nagłość ustaw, wynikających z płanu Younga. Prze- 
ciwko nagłości głosowali delegaci Prus Wschodnich, Brandenburgji, Pomorza i Tu- 
ryngji. Wstrzymali się od głosowania delegaci Bawarji, Saksonii i Meklemburg-Schwe- 
rin. Tem samem wszystkie ustawy, wynikające z planu Younga, zostały przez Radę 
Państwa Rzeszy przyjęte. 
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i Ostatnie dni | 

| „Stopki: Akademickiej 
| W „OGNISKU" — WIELKA 24. 

Dziś o godz. 8.15, 3 

w niedzielę o godz. 4 tej i 6.30. 

5-ta klasa — 6 ty dzień ciągnienia. 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 

2 + ał nr. 179195 
PG 5.000 Ah S nr.: 172723 179074 
Po 3.00 zł. wygrały nn: 28117 63748 

87290 181195. 

: Po 2.009 zł. wygrały nr.: 8379 21263 

88145 88442 93432 107369 132554 157463 

170447 178129 191123 
Po 1.000 zł. wygrały nr. 71827 136044 

155879 172830 185903 я 
ЭРо 600 zł. wygrały nr.: 7517 20659 27988 

65784 79452 94701 100469 104786 105524 
108651 114469 114627 123314 125951 132226 

132457 135416 135808 138881 144655 146206 

157551 162046 167154 169277 186256 187279 

191017 194994 196880 201716 202812 207160 

Po 500 zł. wygrały nr. 6561 17204 17326 
20336 21395 26699 31967 92529 33463 34178 
37382 37466 41821 47792 48664 49034 

50673 56106 61743 66494 69260 70436 73436 
73448 75890 77905 78911 79055 85791 86609 
92432 92394 92598 104293 113965 114176 
114759 115506 119582 120400 122462 130827 

132834 137432 137618 139047 139857 141181 
144417 158666 152309 153634 155292 155364 
161559 163378 164952 165543 166757 166946 
167144 173181 175948 177264 180597 1841(5 
185435 185673 186307 187982 191086 192735 
195473 198281 201092 205800 207409. 

Po 

10.000 zi. rai nr. 171127 & 
Ро 3.000 A. nr. 25645 31174 

Po 2.000 zł. wygrały nr. 23596 65308 

€6160 96565 199993 205102 е 
Ро 1.000 zł. wygrały nr. 1601 9144 

58581 61550 64885 85008 107148 130520 
38 195186 195948 205170 203477 

0 60 2. WY: y mr. 2480 409934469 
56953 69032 76626 77663 79105 — 106638 
121296 147116 162137 163852 166877 176544 
197556 205721 206673. Bar 

Po 500 zł. wygrały nr.: 5288 12007 15749 
18507 19713 19749 19841 20895 21895 37482 
42836 48451 49615 50995 58129 — 61829 
66221 71243 71896 75906 80321 84433 85218 
85863 88222 94611 95325 97372 98374 98526 
98747 102338 104008 106886 108544. 109292 
113021 113586 113831 113947 117069 117430 
119439 123032 125062 126323 126549 127384 
127571 139839 142563 148582 152299 153469 
155127 158783 160263 160904 165777 166694 
167563 168946 172651 179441 179444 182139 
190235 193589 193757 195437 196534 204804 
207588. 

  

     

Wystawa kllimów artystycznych 
W niedzielę 16. (IJ. r. b. z inicjatywy 

Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Wilnie otwarta zostanie nadzwyczaj intere- 
sująca wystawa kilimów poznańskich z wy* 
twórni „Kilim Wielichowski*. Wystawa ta 
składająca się z bogatej kolekcji kilimów o 
rozmaiiych wymiarach i przebogatej gamie 
kolorów i deseni wzbudzi bez wątpienia w 
Wilnie zainteresowanie wśród społeczeństwa 
wileńskiego tembardziej, że eksponaty te 
są tkane przeważnie na podstawie wzorów 
znanych artystów polskich jak: Tuter, Czaj- 
kowski, Stryżeński, Skoczylas i t. d.,a przez 
to posiadają prócz estetycznego wyglądu 
także ogromną wartość artystyczną. 

Wystawa będzie się mieścić w sali po- 
cerkiewnej w Pałacu Reprezentacyjnym, —w 
sali, w której się odbywają doroczne wy 
stawy Wileńskiego T-wa Artystów Plasty- 
ków, t. j. w Sali, w której szeroką  prze- 
strzeń i wystarczające światło pozwoli na 
pEšaamę kilimėw w całej ich wspania- 
UŚCI. 

Prócz kilimów olbrzymich po 8, 10 i14 
metrów kwadratowych - nadających się do 
salonów i gabinetów na podłogę i ściąnę, 

tekże na tej wystawie można będzie oglą- 
dać i nabywać kilimy mniejsze (3, 5 i t. d. 
iutr+ kw), jak również małe nadające się 
na tak modne obecnie poduszki i kilimki 
na ścianę, lecz wszystkie tkane z najlep 
szej wełny krajowej, 

Aby udostępnić szerokiej publiczności 
nabywanie kilimów, a tem samem popiera- 
nie placówki polskiej — wytwórnia „Kilim 
Wielichowski* w porozumieniu z zarządem 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, po- 
stanowiła zorganizować sprzedaż na warun= 
kach bardzo dogodnych dla każdego kupu= 
jącego. w 

Zaznaczyć należy, iż obok kilimów 
wielichowskich na wystawie znajdować się 
będą również piękne kilimy z pracowni za- 
kopiańskiej p. t. „Warsztaty kilimiarskie w 
Zakopanem“ (dawny „Kilim“) ASI 

Obie te polskie placówki po raz pierw- 
szy dądzą się poznać w Wilnie na tej wy- 
stawie i cieszyć się należy, że dzięki szczę- 
śliwej inicjatywie Wileńskiego Związku Pra 

"cy Obywatelskiej Kobiet być może nawią- 
że się kontakt stąły pomiędzy Wilnem a 
Zakopanem i Wielichowem (w Poznańskiem) 
i w zaacznym stopniu przyspieszy i spotę- 
guje rozpowszechaianie i rozreklamowanie 
naszych przepięknych tkanin wileńskich 
i nowogródzkich. 

PETERS TAKSI 

bist da Redakcji 
Wielce Szanowny 

Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy Pana Redakto: 
ra o łaskawe umieszczenie na łamach 
Jego poczytnego pisma, następujące: 
go ośwaidczenia: 

W dniu wczorajszym w Teatrze 
Polskim „Lutnia* wystawiono sztukę 
pod tytułem „Miłość czy pięść”, treść 
której zawiera ustępy wysoce uwła- 

Opodatkowaniu podlegają jednakowo i 
młodzi i starzy i chorobliwi i zdrowi, ale 

'. Wszyscy proporcjonalnie do zarobku. We- 

tylewskiemu za bezinteresowne udzielenie lo- 
kalu, orkiestry, urządzenia i wszelkiej niezbę 
dnej pomocy. 

iacych taryfy celne ustalone przez międzynarodowe traktaty handlowe, a państw O ta- 
rzfach autonomicznych, jak W. Brytania i Holandja. Losy projektu układu celnego 
nie są dotychczas znane, ponieważ prace komisji nie są jeszcze ukoficzone i wiele po- > dług zwykłych pojęć nie jest to bardzo ro» 
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Gzujatny sprzedawęa 
„Pan Adolf Cy nian jechał w zesz 

łym roku tramwajem i przyglądał się 
kmiotkowi w sukmanie, który obserwo- 
wał konduktora z szeroko rozwartemi 
ustami i oczyma. Ludzi pełno — kon 

" duktor ledwo nadążał ze sprzedażą bi 
__. letów — torba napęczniała od pienię: 

dzy. [ 
Dobry interes taki tramwaj, odez 

_'_ wał się pan Cynian do kmiotka. 
°° Jużci! Złoto nie interes — pchają 

_ se ludzie, ino forsę brać! 
` — — A nie chcielišbyšcie tak - kupič 

tramwaju gospodarzu — właśnie mam 
° па sprzedaż. 

ozgadali się. Kmiotek się zapalił, 
ożenił się właśnie i przyjechał by za- 
opatrzyć się w różne narzędzia rolni- 
cze — miał przecie coś z 10 morgów 
pod Łochowem. Wysiedli na Królew 

_ skiej, stanęli na przystanku i czekali na 
, tramwaj będący własnością Cyniana. 
Dopiero po trzech kwadransach na wi- 
dok 17-stki Cynian zawołał: 

— To moja maszyna — siadajcie 
gospodarzu. 

Kmiotek kupił bilet, Cynian poka 

      

   

sę 

Zarząd Koła „Rodziny Polic" yjnej 

zał „kwartalny* przyczem objaśnił: 
„rózumiecie, że w swoim tramwaju pła 
cić nie potrzebuję”. Obejrzeli tramwaj 
dokładnie, wypróbowali mocność ła 
wek, stwierdzili u konduktora, że publi 
czności jeździ mnóstwo. Na Murano- 
wie wysiedli, kmiotek był zdecydowa 
ny — świetny interes. 

Potrzebuję gotówki, mówił Cynian, 
i dlatego oddaję wam tę kopalnię zto- 
ta za te marne 3.000 zł. — w tydzień 
odrobicie je z naddatkiem. 

Zaszli do baru, Cynian wziął pienią 
dze, a kmiotek zaświadczenie, iż praw- 

  

„Aie nabył tramwaj. 
Co to było śmiechu potem w dyrek 

cji tramwajów. Pokładano się patrząc 
na kmiotka i słuchając opowiadania 
konduktora jak to ten gamoń z miną 
wielkopańską zażądał wydania  sobie 
pieniędzy i groził usunięciem ze służby 
Cyniana wtedy nie odszukano. 

W jakiś czas potem przechodząc 
przez plac Zamkowy pan Cynian zau- 
ważył chłopka gapiącego się na kolum 
nę Króla Zygmunta. : : ! 

—Fajna kolumna, — rozpoczął roz 
mowę, ale mam z nią dużo kramu, za 

wadza ruchowi ulicznemu, każą mi ją 
zabierać... 

prawek wymaga ścisłego sformułowania, 

— A DO co? — spytał chłopek. 
Wam by sięyna wsi przydała taka 

kolumna, — tłomaczył pan Adolf, po- 
stawiliśta by sobie przed chałupką, czy 
w ogrodzie, somsiady  dziwowałyby, 
ksiądz zazdrościł, że to wyższe od 
dzwonnicy, wielki honor spadłby na 
was. 

— [iii, a jaka korzyść? 

— Jakto jaka? A bieliznę rozwie 
sic — jest do czego sznur uwiązać. 
Skrzynkę zrobić i na górze przymoco- 
wać — gołębnik gotów. Latarkę przy 
czepić — jasno będzie nocą w całem 
obejściu. Pomyślta dobrze, to zrozumi- 
ta, ile korzyści wam przyniesie ta ko 
lumna. ° 3 

Chłopek dał się przekonać. Po dłu 
gich ceregielach wyjął 50 zł., Cynian 
wystawił mu pokwitowanie: „Stwier- 
dzam odbiór 50 zł. jako cena, którą za 
żądałem za kolumnę króla  Zygmun- 
ta..." Nazajutrz policjant spostrzegł ze 
zdziwieniem prostaka, który podsta- 
wiwszy wóz pod samą kolumnę usiło- 
wał załadować ją. Wyświetlono sprawę 
ku uciesze całej Warszawy. 

Obecnie pomyślawy i obrotny pan 
Cynian jest znowu na ustach wszyst 

kich — jego ostatni wyczyn jest na- 
prawdę pierwszorzędny. 

Przed paru laty niejaki Gliszczyń 
ski otrzymał koncesję na budowę ko: - 
lei elektrycznej: Warszawa — Izabel: 
lin. Zaciągnął pożyczkę, dostał subsy- 
djum — robota poszła w ruch. Pręd 
ko zbankrutował, odsprzedał więc kon 
cesję i kawałek toru niejakiemu Wen- 
gierowi, który przemęczył się nad tem 
parę miesięcy i umarł — ze zmartwie- 
nia pewnie. Odtąd nikt się nie intere 
sował kolejką, zapomniano o tej całej 
nieudanej imprezie. 

Adolf Cynian spacerując zadumany 
po Burakowie natknął się na zardzewia 
łe szyny. „Co to za linja, pomzgłślał so- 
bie, słaby tu ruch". Przeszedł się da 
końca, raz i drugi — dwa kilometry 
jak uciął. Zasięgnął języka w mieście, 
wkrótce dowiedział się o wszystkien— 
parę lat leżał już ułożony tor. 

Trzeba działać, mówił, taki naród 
w tej Warszawie, że kradnie co się da 
— nie daj Boże krzywdę kolejce by 
wyrządzono! 

Wynajął stróża, zacnego Wojtaszka 
Gałązkę, umówił pensję, kazał  pilno: 
wać toru jak oka w głowie. Zwerbował 
robotników — będziecie rozbierać ko- 

      

czające adwokaturze. Nie mogą one 
wprawdzie dotknąć jej jako stojącej * 

K powyżej  sugestji przeprowadzonej 
aždy przez autorów, ponieważ adwokatura 

nożyk = ; polska zbyt piękne ma tradycje i za 
GiTtot te" Baa у sługi dla wymiaru sprawiedliwošci, 

ette bada się dziwimy się jednak Dyrekcji Teatrów 
114 razy... że = rodzaju więć. wa 

! postępowaniu tem dopatrujemy 
šia as ale się chyba pogoni za sensacją, Obli- 

žais Ra zooda być ona na najniższy poziom  publicz- „ 

zupełnie pewnym, że każ e Proteśtująć w imieniu Związku 
pe ask a siadło Adwokatów Polskich "w Wilnie prze- 
BA ciwko wystawianiu tego rodzaju sztuk, 

ca a jesteśmy przekonani że Dyrekcja uzna 
Z swój błąd. 
Bos NE "WORD Owją W imieniu Zwiążku Adwokatów Polskich 

; (-) Zbigniew Jasiński 
e prezes Oddziału Wileńskiego й Ше*‘е (—) Mieczystaw Engiel, wiceprezes 

3 (—) Jaromir Matyasz, członek Zarządu. 

Wiino, 14 marca 1930 r. 

lej, — oświadczył — płacę dobrze, ale sięcy idzie praca, a tu nagle pedają, że 
i robota musi być solidna; próżniaków inżynier niby bezprawnie to robi!* 
won! Istotnie pierwiastkowe już  docho > 

Pan inżynier, tak tytułowano Cynia 
na, przypadł wszystkim do gustu. Znał 
się na robocie, pokazywał jak odkrę 

cać mutry, jak podważać szyny, jak 
wyciągać podkłady. T rzymał za pysk, 
ale był sprawiedliwy i szczodry. Zmon- 
towano dostawę: furmanki i auta cię 
żarowe rozwoziły żelastwo do mabyw- 
ców - żydów z Nalewek i Franciszkań 
skiej. 

Interes szedł doskonale, roboty by- 
ły na ukończeniu, gdy nagle jakiś poli 
cjant mieszkaniec  Burakowa, spo 
strzegł brak zardzewiałego toru. 

Poco rozbierają to co z takim mozo 
łem klecili niedawno, — zastanawiał 
się i podzielił się swemi wątpliwościa- 
mi o produkcyjności  inżynierowskiej 
gospodarki z kolegami. Po nitce do 
kłębka — okazało się, że nikt nic nie 
wie o żadnej rozbiórce. 

Rzucono się na pana inżyniera, za 
aresztowano go w oczach zdumionych 
i skonsternowanych robotników. 

„Wściekły się te gliny, czy co, mó 
wił poczciwy Gałązka, od sześciu mie 

dzenie ustaliło, że kolejka Warszawa— 
Izabėllin była rozbierana począwszy od 
zeszłego roku. Cynian sprzedał około 
15.000 kilogramów żelastwa, tysiąc z 
górą belek podkładowych — wszyst 
kiego na sumę 10.000 zł. żydzi — na 
bywcy — z wielkim niezadowoleniem 
ujrzeli policję pieczętującą co jeszcze 
mieli na składach, zdaje się, że byli 
najzupełniej przeświadczeni o prawo! 
mocności pana inżyniera. PISZĄ” . 

Adolf Cynian nie uniknie więzienia | 
(zresztą nie będzie tam nowicjuszem) „, 
ale przyznać trzeba, że na szarej bez 
myślnej i nieciekawej niwie naszych 
przestępców jest on postacią niezwyk- 
łą: co za pomysłowość, tupet, zmysł 
finansowy. : К 

Stanowczo nieprzeciętna jednostka. 
Gdyby chciał porządnie pracować, był 
by idealnym subjektem - sprzedawcą w 
wielkim sklepie — to chyba nikt nie 
wątpi, mnie się zdaje, że nie zawiódłby 
nawet jako dyrektor firmy lub dyrektor 
banku. Karol. 
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0 wolnym wyborze lekarza I o lekarzach ambulatoryjnych © Kasach Chorych 
W artykule p. t« „Wolny wybór 

lekarza w Kasach chorych w Polsce 
(Nr. 17 „Słowa” z dn. 22 1. b. r.) 
Szanowny autor, p. Dr. Obiezierski, 
twierdzi, iż jedynie tylko wolny wybór 
lekarza uzdrowi lecznictwo kasowe. 
Na poparcie swego twierdzenia Sz. 
autor mówi, że społeczeństwo nie ma 
zaufania do lekarzy urzędników, że 
obecnie w ambulatorjach kasowych 
pracują lekarze młodziki, że inteligent: 
W $chorzy rzadko do tych lekarzy 
zwracają się i to tylko za orzeczeniem 
w wypadkach niezdolności do pracy 

t. p. Cóż to jest za „wolny wybór 
lekarza”, mający zdaniem Szanownego 
autora omawianego artykułu uzdro- 
wić lecznictwo kasowe? 

Obserwując system ten w lecz- 
nictwie kasowem blisko 5 lat, nie 
mogę się zgodzić z powyższem zda: 
niem Sz. autora. 

I przy tym systemie nie braknie 
niezadowolonych z lecznictwa kaso- 
wego, i tu słyszą się skargi, że leka- 
rze źle leczą chorych kasowych, za 
długo ich leczą, zbyt prędko i po- 
wierzchownie badają, gorzej traktują 
chorych kasowych, niż swych prywat- 
nych pacjentów i tu inteligentni cho- 
rzy wolą czasem leczyć się za pie- 
niądze prywatnie, niż jako kasowi 
it. p. 

System ten polegający na tem, iż 
chory kasowy może się zwracać do 
jakiego sobie życzy lekarza, powodu- 
je+ przedewszystkiem — zastraszającą 
wprost ilość zgłoszeń chorych kaso- 
wych do lekarzy, zaś konkurencja 
omiędzy znaczną ilością lekarzy 

przysparza Kasom Chorych znaczne 
bardzo wydatki na lecznictwo kasowe 
i zasiłki dla zwolnionych przez leka- 
rzy z powodu choroby od pracy. 

Doprowadziło to do tego, iż Kasy 
Chorych stale walczyły z trudnościa- 
mi finansowemi, zadłużały się często u 
lekarzy, nie mogąc wypłacić im na- 
leżaych honorarjów, — ostatnie .po- 
wodowało strejki lekarskie, trwające 
nieraz przez dłuższy czas, zracji któ: 
rych cierpiały rzesze ubezpieczonych, 
pozostające bez przynależnej im bez- 
płatnej pomocy lekarskiej. Obecnie 
ten wolny wybór lekarza w  Kasach 
Chorych . wz, Wielkopolsce i na Po- 
morzu znacznie został ograniczony, 
przedewszystkiem nie wszyscy lekarze 
dopuszczeni są do leczenia chorych 
kasowych, również w niektórych 

Mikasach ograniczona została ilość 
głoszeń £chorego do lekarza, oraz 

poszczególne Kasy Chorych wprowa: 
dziły u siebie system ambulatoryjny 
leczenia. Naogół jednak przeważa 
jeszcze system gabinetowy. 

Kilka lat temu, gdy ten wolny wy- 
bór panował wszechwładnie (z wy- 
jątkiem ,„ lekarzy nienależących do 
Związku Lekarzy Z.P., niedopuszcza- 
nych do zarobkowania w Kasach Cho- 
rych) słyszało się o wypadkach zgła- 
szania się kasowego chorego tego 
samego dnia kolejno do kilku leka- 
rzy, z zaordynowanych mu leków 
próbował w domu któte lepsze, a 
gdy nie było pożądanego skutku, dru- 
giego czasem lub trzeciego ;dnia roz- 
poczynał znowu swą wędrówkę po 
lekarzach. Nic dziwnego, że przy ta- 
kim systemie lekarze przeciążeni byli 
pracą, przyjmując dziennie po kilka- 
dziesiąt osób g(oprócz tego wyjazdy 
do chorych kasowych!) jakie mogło 
być badanie tych chorych, rozpozna- 
wanie chorób — łatwo się domyśleć. 

; System wolnego wyboru lekarza 
w Kasach Chorych deprawująco mo- 
jem zdaniem może działać jak na 
ubezpieczonych, tak i na samych pp. 
lekarzy. Ubezpieczeni przyzwyczajają 
się do częstych a zbytecznych wędró- 
wek do lekarzy, tracąc cząs roboczy, 

P.p. zaś lekarze zmuszeni są do 
wzmożonej konkurencji pomiędzy so- 
bą t. į. do ubiegania się o jaknajwię. 
kszą ilość chorych, ponieważ od ilo- 
ści chorych, ilości i jakości stosowa: 
nych zabiegów leczniczych, zależy wiel- 
kość zarobku lekarza. „Dobrzeby było, 
gdyby ta konkurencja polegała na 
zdobyciu jaknajlepszej wiedzy Iekar- 
skiej, lecz droga ku temu dość ciężka 

žmudna, nadomiar tego wymaga 
_ dużo czasu, którego lekarz, dbający 
jo swój zarobek, niema zbyt wiele! 
| Pozostaje sposób łatwiejszy:— zdoby- 

wanie względów ubezpieczonych przez 
- dogadzanie wymogom ich n. p. w za- 

pisywaniu wymaganych przez pacjen- 
_ tów leków, Wyczytanych czasem przez 

nich w gazetach, zbytecznych i drogich, 
w, ordynowaniu różnych systemów 

* ledzenia (elektryzacja, wodolecznictwo 
it. p.) w pobłażliwem traktowaniu 
orzeczeń niezdolności do pracy i t. p. 

Kasy Chorych nieraz odbywały 
konierencje z lekarzami, prosząc ich 
© możliwie oszczędne zapisywanie le- 
ków, lekarze zaś sami przyznali, iż 
niepotrzebna rozrzutność z ich strony 
czasem zachodziła. Wydając ogromne 
sumy na zasiłki dia niezdolnych do 
praty, Kasy Chorych zmuszone były 
powołać Konia akarskie. Taka Ko- 
misja w roku ym przy pewnej 
Kasie Chorych w pól» wy” 

(kryła, że ze 156 uznanych przez 
„wolnych' lekarzy za niezdo nych do 
pracy rzeczywiście niezeolnych było 
tylko 62, reszta symulanci. W tej Ka- 

| siej Chorych zasiłki wynosiły 32.8 
próc. prawie 113 składek. 

Pozwolę sobie przytoczyć zdanie 
wiedeńskiego lekarza Docenta D.ra 
K. Friedjunga, o wolnym wyborze 

, lekarza. Uważam, iż przy tym syste- 
mie lekarz nie ma żadnego materjalne- 

| £0 zainteresowania w szybkiem uzdra- 

wianiu pacjentów, przeciwnie nawet 
ma wielki interes w długotrwałem ich 
leczeniu. Przy dobrym stanie zdrowia 
ludności zmniejszają się dochody le- 
karza' Lekarz taki nie ma interesu ani 
w zwalczaniu alkoholizmu, ani gruźli- 
cy, czy też chorób wenerycznych, 
gdyż skutki wszystkich tych chorób 
dają lekarzowi niejedną sposobność 
zarobkowania. W potwierdzenie tych 
zdań D.ra Friedjunga wskażę, jak 
opornie w Kasach Chorych „z wolnym 
wyborem lekarze" idzie Sprawa za- 
kładania Stacyj sanitarnych, poradni 
przeciwgruźliczych i t. p. 

Na zakończenie dodam, iż system 
ambulatoryjny również nie jest ideal- 
nym, lecz Prawidłowo zorganizowany 
w Kasach Chorych, zachęcający do- 
brych lekarzy i specjalistów do pracy 
w nich, tysiąckroć lepszy jest od 
systemu „wolnego wyboru lekarza". 

Przy systemie laboratoryjnym le- 
karz, otrzymując stałe wynagrodzenie, 
osobiście jest zainteresowany w stanie 
zdrowia jego klienteli. lm ona będzie 
zdrowszą, tem mniej lekarz taki bę- 
dzie miał pracy. On nie będzie się 
sprzeciwiał zakładaniu najrozmaitszych 
poradni, stacyj sanitarnych it. p i nie 
będzie również ubiegał się o względy 
swych pacjentów, gdyż niema konku- 
rencji, będzie traktował pacjentów 

swych zgodnie ze swą wiedzą i su- 
mieniem. A gdyby się zaniedbywał i 
chorzy zaczęli oskarżać go o złe i 
nieumiejętne leczenie, groziłaby takie- 
mu lekarzowi utrata posady w Kasie 
Chorych. Lekarz ambulatoryjny, im 
dłużej w Kasie Chorych pracuje tem 
lepiej poznaje swą klientelę, a to w 
wielu wypadkach ułatwia djagnozę i 
leczenie. 

Oprócz tego lekarz ambulatoryjny 
zawsze ma możność korzystania z 
najrozmaitszych narzędzi i aparatów 
leczniczych, których czasem lekarz z 
„wolnego wyboru" nie posiada, W 
razie jakiejbądź trudności w rozpo- 
znaniu choroby może ол przekazać 
do specjalisty również zaangażowane- 
go przez Kasę Chorych i ordynujące- 
go w tym samym gmachu. 

A co się tyczy zauiania pacjenta 
do lekarza, to takowe bardzo ważne 
przy leczeniu chorób t. zw. funkcjo- 
nalno-nerwowych nie opartych na 
zmianach organicznych w narządach 
ludzkich, wszystkie inne choroby, tła 
których zmiany organiczne, a te prze- 
ważnie zagrażają życiu ludzkiemu, 
wymagają wczesnego i umiejętaego 
rozpoznania, bo od tego zależy sku- 
teczność leczenia, a zaufanie schodzi 
tu na drugi plan. 

Dr. Antoni Cholewa. 

Niespodziewane zawieje śnieżne w marcu 
Od wczorajszego popołudnia począł 

na całym terenie Wileńszczyzny padać 
obfity Śnieg, który do tej chwili nie u- 
staje. Według zasięgniętych informacyj 
grubość warstwy śniegowej sięga na 
prowincji I metra, w niektórych miej- 
scowościach powyżej metra. Burza Śaie- 
gowa jaka szalała wczoraj w  niektó- 
rych powiatach wyrządziła znaczne 
szkody. jednocześnie potworzyły się na 
drogach wielkie zaspy. Komunikacja 
autobusowa Wilna z prowincją odbywa 
się z wielkiemi przeszkodami* Niektóre 
linje są narazie unieruchomione. We- 
dług wiadomości zaczerpniętych z dy- 
rekcji kolejowej, sytuacja na kolejach 
zaczyna się przedstawiać poważnie. O 
ile do wieczora pogoda nie ulegnie 
kardynalnej zmianie, na linję kolejową 
wysłane zostaną pługi śniegowe i dru- 
żyny robotnicze, celem oczyszczania to- 
ru od zasp śniegowych mogących wy- 
wołać częściowe zahamowanie ruchu 

pociągów. 
Wilino w przeciągu kilkunastu go- 

dzin przybrało niespodziewanie wygląd 
zimowy jakiego nadaremnie czekaliśmy 
całe miesiące zimowe, Zima przyszłą'do 
nas... ma wiosnę, W całym mieście za- 
dzwoniły janczarki dorożek. Sanna, na- 
leży oddać sprawiedliwość, w miejscach, 
gdzie wicher nie zwiał śniegu— jest wy- 
borna Natomiast autobusy i taksówki z 
trudem obracają ogumione koła w 
pulchnym Śniegu. 

W razie gdyby odwilż nastąpiła rap- 
towien, nalsžy się spodziewać znaczne- 
go pa poziomu wód w rze- 
kach, właśnie ze względu na tak znacz- 
ne w ostatnich dniach opady Śnieżne. Z 
drugiej jednak strony poważniejszych 
powodzi zapewne unikniemy, a to z 
przyczyn braku zatorów lodowych, kt6- 
re najczęściej powodują największe. wy- 
lewy. (c) 

W ciągu ubiegłej doby przekroczyli nie- 
legalnie granicę z Rosji sowieckiej do Pol- 
ski na terenie pow. dzisnieńskiego 4 osoby, 
zaś w pow. Wilejskim 3 osoby. Są to zbie- 

gowie, którzy uciekli przed represjami władz 
bolszewickich w związku z przeprowadzaną 
w Rosji kolektywizacją. (y) 
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Tendencja barometryczna: wzrost 

Uwagi: pochmurno, śnieżycą 

NABOŻEŃSTWA 
— Nabożeństwo żałobne za duszę $. р 

Józeia Montwiiła. Staraniem zarządu T-wa 
popierania pracy społecznej odbędzie się we 
czwartek 20 b. m. o godz. 9 m. 30 p. p. w 
bazylice metropolitalnej nabożeństwo żałob- 
ne za spokój duszy Ś. p. Józefa Montwiłła, 
zasłużonego filantropa i niezrównanego dzia 
łacza społecznego. 

URZĘDOWA 

— ły) Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym wojewoda Raczkiewicz przyjął 
na audjencji wileński wojewódzki zarząd te- 
deracji związków polskich. obrońców Ojczy 
zny, złożony z prezesa inż. Marjana Zdrojew 
skiego, wiceprezesów sędziego Góry i Ko- 
złowskiego oraz skarbnika Łutowicza. 

  

Następnie przybyli do p. wojewody p. | 
z ramie 

zapro 
  Siła-Nowicka i prezes Lewakow 

nia Polskiego" Biatego Krzy 
sić na wieczór, który Polski 
urządza w poniedziałek, dnia 17 
godz. 20 w teatrze na Pohulance. 

— (y) Niespodziewana inspekcja Staro_ 
stwa Grodzkiego. Wojewoda  Raczkiewic 
przeprowadził w dniu wczorajszym w g 
nach porannych niezapowiedzianą inspekcję 
wileńskiego Starostwa Grodzkiego, poświęca 
jąc szczególną uwagę postępowaniu karno- 
administracyjnemu stosowanemu przez Staro 
stwo Grodzkie i sposobom wymiaru kar ad- 
ministracyjnych. W czasie inspekcji p. woje 
woda obecnym był na rozprawach w reiera 
cie karno-administracyjnym starostwa, stwier 
dzając przy tej sposobności fakt przeciążenia 
pracą personelu urzędniczego tega referatu. 
Następnie p. wojewoda odbył konferencię ze 
starostą grodzkim p. W. Iszorą. 

SĄDOWA 
„— (y) Nomirfacja Prezesa Sądu а- 

cyjnego w Wilnie. Rozporządzeniem. Pana 
Prezydenta Rzplitej prezes sądu okręgowego 
w Wilnie p. Kazimierz Bzowski mianowany 
został Prezesem Sądu Apelacyjnego w Wii 
nie. 

. MIEJSKA 
„— ło) Posiedzenie Rady miejskiej. W 

poniedziałek, dnia 17 marca, odbędzie się 
dalszy ciąg niezakończonego posiedzenia Ra 
dy miejsi ,2 dnia 27 lutego, z następują. 
cym porządkiem dziennym: 

1) odpowiedź Magistratu na interpelacje 
zgłoszone na posiedzeniu Rady miejskiej w 
dniu 27 stycznia 1930 r.; 2) wnioski w spra 
wie przeniesienia kredytów w budżecie 1929 

r.; 3) wniosek w sprawie uruchomie- 

      ахеб\ 
Biały Krzyż 

b. m. O 

    

  

NIKA 
nia miejskiej bocznicy kolejowej; 4) wniosek 
w sprawie częściowej modyfikacji taryfy 
opłat za czynności wydziału przemystowego 
Magistratu; 5) wnioski w sprawach: a) zmia 
ny sposobu obliczania ilości wody, zużywa- 
nej z wodociągów miejskich i ustalenia ceny 
za 1 metr sześcienny wody; b) utrzymania 
za rok 1930—31 100 proc. skali opłat kana- 
lizacyjnych od posesyj, przylegających do 
ulic, gdzie są czynne kanały i wodociągi; c) 
zmiany przepisów w przedmiocie kor; 
z miejskiej wody i urządzeń kanalizacyjnych; 
6) wniosek w sprawie zamiany działek ziemi 
przy ul. Nowogródzkiej z Kasą Chorych; 7) 
wniosek w sprawie zamiany działek przy ul. 
Nowogródzkiej z p. p. Szutowiczową, Pupkie 
wiczową i Klukową; 8) wniosek w sprawie 
modyfikacji uchwały Rady miejskiej z dnia 
27 maja 1929 r. w przedmiocie nabycia grun 
tów prywatnych w związku z przeniesieniem 
rynku Nowogródzkiego; 9) wniosek w Spra= 
wie umorzen.a manco materjałów opałow: 
na elektrown iej z okresu 1921—1924 

roku; 10) wniosek w sprawie umorzenia zale 
głości podatku vego, nałeżnego ód Z. 
Kiewszy: i i zajazdu przy ul. Ane 
tokolsk 9; ek w sprawie re- 

ji uchwały Rady miejskiej z dnia 23 kwiet 
nia 1929 r. w przedmiocie opłat za rekon. 
strukcję pionów; 12) wybory członka komi- 
sji szacunkowej do spraw podatku. dochodo 
wego przy II urzęd arbowym m. Wilna; 
13) wybory 24 opiekunów społecznych. 

— (0) Posiedzenie mi komisji kul 
turalno_oświatowej. We wt 
ca, odbędzie 
kulturalni 

      

   

    
   

  

  

  

      
     

    

‚ Чта 18 та 

  

    
   

   
   

  

posiedzenie miejskiej komi. 
owej. IPorządek dzienny     

  

wiera Spr. ące: 1) sprawa subsy 
r žy ołom prywatnym; 2) 

arz budżetowy wydziału kultury i 
' na rok 1930—31; 3) wolne wnioski. 

— (0) Wzmożenie egzekucyj podatko. 
wych. Wobec stwierdzonego zmniejszenia się 
wpływów podatkowych do kas Magistratu, 
daje się zauważyć w ostatnich czasach znacz 
ne spotęgowanie ex yi mających na ce- 

ściągnięcie wszelkich zaległości. 
— (0) W sprawie kredytów | budowia- 

nych, W dniu wczorajszym powróciła z War 
szawy specjałna delegacja miejska, która in- 
terwenjowała u władzw sprawie kredytów 

anych dia m. Wilna na rok bieżący. 
ja ta zda sprawę o wyniku swych 
w na nadzwyczajnem posiedzeniu Ma 
,„ które odbędzie się dziś, dnia 13 

    

      

   

     

    

  

— 0 Rewizja wydziału miejskiej straży 
ogniowej. W związku z bezpłanową gospo 
darką miejskiej straży ogniowej, na jednem z 
posiedzeń Rady m iejj na wniosek pew 
nej grupy radnych walono przeprowadzić 
szczegółową rewizję tej gospodarki. Otóż u- 
chwała ta w dni czorajszym została zre- 
alizowana i specjalna „ wyłoniona 
przez miejską komisję rewizyjna, jak nas 
informuj / szereg uchybień 1 

to poważnej natury. Sprawozda 
wyników tej rewizji zostanie ogłoszo- 

ne na jednem z najbliższych posiedzeń Ra- 
dy miejskiej. 

— (0) Rynek antokolski. W dniu wczo 
rajszym Magistrat przystąpił ‚ 00 regulacji 
ulic przylegających do budującej się szkoły 
powszechnej na Antokolu. Ż tego powodu 
przybyli na targ wtorkowy wieśniacy z to- 
warem zostali usunięci z tak zwanego „Ry- 
neczku i skierowani na plac około kościoła 
S.S. Piotra i Pawła. Ponieważ mieszkańcy 
Antokola nie byli zawczasu powiadomieni 
przez Magistrat o przeniesieniu rynku, więc 

iejsce nowego targowiska nikt się pra 
awił i wieśniacy po daremnem ocze 

kiwaniu nabywców ruszyli z towarem na 
plac Łukiski. W ten sposób mieszkańcy An- 
tokola został pozbawieni przez Magistrat je- 
dynego źródła zakupów z pierwszych rąk bez 
pośredników. 

   

         

    

    

   

     

    

   

  

SAMORZĄDOWA | 

— (0) Przygotowania do nowych wybo 
rów. jak się dowiadujemy, rozpoczęte już 
zostały przygotowania do wyborów do rad 
gminnych i sejmiku pow. Wiłeńskc-Trockie 
go, kadencja których upływa w maju i czer 
wcu b. r. 

— (0) Posiedzenie wydziału powiatowe 
go. Dnia 18 marca odbędzie się posiedzenie 
wydziału powiatowego sejmiku  wil.-trockie 
go. Na porządku dziennym sprawy bieżące, 

SZKOLNA 

— Państwowa komisja egzaminacyjna 
dla kandydatów na nauczycieli szkół śred. 
nich w Wilnie, ogłasza, że egzaminy dla kan 
dydatów na nauczycieli szkół średnich (nau 
kowe, pedagogiczne i uproszczone) w okre 
sie wiosennym b. r. odbywać się będą od 
dnia 2 do 15 czerwca.1930 r. Kandydaci, 
którzy pragną przystąpić do egzaminów w 
tym okresie, winni zgłosić się w tym celu 
pisemnie do komisji egzaminacyjnej, w termi 
nie do 17 maja, składając jednocześnie prze- 
pisaną opłatę, która wynosi za egzamin nau 
kowy (klauzurowy i ustny) 84 zł., za egza- 
min -pedagogiczny 56 Zi., za egzamin upro. 
szczony 50 zł. 40 gr. za egzamin z literatury 
historji i geografji polskiej przy egzaminie 
uproszczonym 16 zł. 80 gr. 

Rozkład i terminy egzaminów będą pó. 
dane do wiadomości zainteresowanych drogą 
OR w lokalu komisji egzaminacyjnej 
(Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 3, II p.). 

UNIWERSYTECKA. 

— Echa obchodu 3501ecia USB. Przed 
kilku dniami Uniwersytet Stefana Batorego 
otrzymał w Szeged na: Węgrzech pięknie wy 
konany na pergaminie dokument po łacinie, 
zawierający uchwałę (Uniwersytetu w Szeged 
który dla uczczenia 350 rocznicy Wszechnicy 
Batorowej postanowił zadedykować jej pra- 
ce naukowe wszystkich swych profesorów, 
docentów i asystentów. Wraz z dokumentem 
tym nadesłano szereg prac, zaopatrzonych w 
ozdobne AŻ die, ozdobione herba 
mi Polski i gier. Nadzwyczajny ten do 
wód przyjaźni między uczelniami, jaka się 
zawiązała podczas uroczystości  jubileuszo- 
wych, powitać należy z wielkiem uznaniem 
i wdzięcznością. 

  

AKADEMICKA 

— Zarząd St. Mi. Ak. „Odrodzenie“ ni 
niejszem nakłada na członków „Odrodzenia 
obowiązek wzięcia gremjalnego udziału w 
uroczystej mszy św. w kościełe św. Jana 
(początek o godz. 10), w wiecu ogólno-aka 
demickim, zorganizowanym przez Wil. Kom. 
Akad. w sali Śniadeckich o godz. 11 min. 30 
i w wiecu — akademii, zorganizowanym 
przez archidjecezjalną Ligę Katolicką. 

— Uroczysta msza ekspiacyjna. Z inicja 
tywy St. Kat. Mł. Ak. „Odrodzenie“ w nie- 
dzielę dnia 16 b. m. o godz. 10 rano odbę 
dzie się uroczysta msza św. ekspiacyjna w 
związku z prześladowaniami religijnemi w Z. 
S.S.R. Pienia religijne wykona chór akade- 
micki. Kazanie okolicznościowe wygłosi ks. 
'Walerjan Meysztowicz, kapelan St. Mł. Akad. 
„Odrodzenie“. : 

Niniejszem St. Mł, Ak. „Odrodzenie* pro 
si wszystkie organizacje akademickie oraz 
całą brać akademicką o wzięcie jaknajliczniej 
szego udziału w uroczystej mszy Św. 

W związku z tem, że chór śpiewa na 
‘игосхуз!ет nabożeństwie w niedzielę, oraz 
na akademji i w kwadransie akad. we środę, 
zarząd chóru prosi wszystkich członków chó 
ru o konieczne przybycie na normalną próbę 
w_piątek 0 „godz. 8 wiecz.. i nadzwyczajną 
próbę w niedzielę o godz. 9 rano. Obie próby 
w zakładzie etnologicznym, Zamkowa 11—5. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (k) Zebranie stowarzyszenia młodzie 

ży katolickiej (żeńskiej) parafji antokolskiej 
odbędzie się 16 marca zaraz po sumie. 

— (y) Organizacyjne zebranie Koła Przy 
jaciół Harcerstwa. Przed kilku dniami odby 
ło się organizacyjne zebranie Koła Przyja- 
ciół Harcerstwa przy Zarządzie Oddziału Wir 
leńskiego ZHP. Żagaił JE ks. biskup Bandur- 
ski zapraszając do prezydjum pp. kuratora 
Pogerzelskiego, prezesa Uniechowskiego, dy 
rektora Szweykowskiego, dyr. Rodziewiczo- 
wą i Drową Maleszewską. 

Wiceprzewodniczący zarządu oddziału Z, 
H. P. p. A. Narwoysz i komendant chorągwi 
harc. Grzesiak wygłosili referaty, w których 
przedstawicieli ideologję harcerstwa jako szko 
ły wychowania nowego typu obywatela oraz 
cel i zadania Koła Przyjaciół Harcerstwa. Ze 
branie zaszczycił swą obecnością p. wojewo- 
da Wł, Raczkiewicz zabierając głos w dysku 
sji nad statutem Kola. P. wojewoda podniósł 
z uznaniem fakt, że wreszcie starsze społe 
czeństwo zrozumiało konieczność okazania 
pomocy ruchowi wśród młodzieży, któremu 
należy okazać jaknajdalej idące poparcie ma- 
'terjalne i moralne. 

Po ,przedyskutowaniu i przyjęciu statutu 
koła wybrany został zarządu w osobach: p. 
prez. Łączyńskiego oraz pp Heraldowej Hile- 
rowej, pułk. Juszkiewicza, mjr. Engla, Kruk- 
Smiglowej i Sobeckiego. 
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KOMUNIKATY. 

— Towarzystwo przyjaciół państwowej 
szkoły technicznej w Wilnie, ap w dniu 
15 maica r. b. wieczor „Czarnej kawy* w 
sałonach Ogniska kolejowego, Kolejowa 19. 
Wstęp 3 zł. za zaproszeniami. 

Czarna kawa z herbatnikami gratis. 
części koncertowej wieczoru przyjmą 

łaskawie udział p. rektor Zełwerowicz, p. 
Worotyński, panie Plijewska i Biszewska. 

ROZNE 

— Zarząd F.D.A.C."u u p. wojewody 
Raczkiewicza. We czwartek 13 b. m. nowo 
obrany zarząd wileńskiego F..D.A.C/u "na 
czele z prezesem inż. Marjanem Zdrojewskim 

złożył wizytę p. woj. Raczkiewiczowi, następ 
nie zaś inspektorowi armji gen.  Dąb-Bier 
nackiemu. 

— (y) Konierencja na temat zagadnień 
gospodarczych. Donosiliśmy już, iż w dniu 
12 b. m. po wiecach żydowskich kupców i 
rzemieślników przyjęta była przez p. woje- 
wodę delegacja złożona z trzech Osób, która 
przedstawiła p. wojewodzie dezyderaty doty 
czące zbyt wysokiego wymiaru podatku prze 
mystowėgo. 

Jak się dowiadujemy tego samego dnia 
p. wojewoda Raczkiewicza odwiedził preze 
sa Izby Skarbowej Ratyńskiego i odbył z 
nim dłuższą konferencję na temat poruszo» 

nych przez delegację zagadnień (przyczem 
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Fałszywe pogłoski o strafach Banku Polskiego 
z powodu falsyfikatów dolarowych 

W związku z kursującemi na 
jakoby Bank Polski poniósł ostatnio 

pograniczu wschodniem  pogłoskami 
bardzo znaczne straty wskutek skon- 

statowania w swym zapasie dolarów wielkich ilości fałszywych 100 dola- 
rowych banknotów Franklinowskich, dowiedzieliśmy;się z miarodajnego źródła, 
że tego rodzaju pogłoski absolutnie 
izeczy.! 

nie odpowiadają faktycznemu stanowi 

Odezwa do ogółu Polskiej Młodzieży Akademickiej 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 

KOLEŻANKI i KOLEDZY! 
Świat cały łączy się obecnie w jednogłośaym proteście przeciwko prześlądowa* 

niom religijnym, jakich dopuszczają się bolszewicy w Rosji. Ze Wschodu dosięgają nas 
jęki i skargi naszych braci chrześcijan, dręczonych i ponižanych li tylko za to, że nie 
chcą wyrzec się wiary Chrystusowej. Cała Polska, która jak żaden inny kraj, słynie 
ze swych religijnych uczuć i przywiązania do Wiary świętej — hołd i uznanie skłąda 
męczennikom ża ideę i potępia największych bzrbarzyńców XX-go wieku. Młodzież 
zawsze głębiej odczuwa krzywdę i niesprawieóliwość, a cóż dopiero młodzież, której 
przyświęcają szczytne i.eały i hasią Filomatów i Filaretów. My, Polska Miodzież Aka- 
demicka w Wilnie powinniśmy jednomyślnie bez różnicy przekonań połączyć się w %у- 
wiołowym proteście przeciwko barbarzyńskim bezeceństwom bolszewików, kióre ujmę 
przynoszą całemu cywilizowanemu Światu — dlatego sądzimy, iż nikogo nie zabraknie 
na wiecu protestacyjnym, który odbęćzie się z inicjatywy Wileńskiego Komitetu Aka- 
uemickiego w niedzielę dnia 16 marcą 1930 r. © godz. 1i mia. 30 rano w Sali Snia- 
deckich 0. 5. В. 

Koleżanki i Koledzy stawcie się licznie. 

(-) MICHAŁ CZEREWKO 
Referent Prasowy Wileńskiego 

Komitetu Akadem. 

(—) STANISŁAW OCHOCKI 
Prezes Wileńskiego Komitetu 

Akademickiego. 

stwierdził, co następuje: W związku z trudną 
sytuacją Wilna i Wileńszczyzny wydane już 
są przez prezesa wileńskiej Izby skarbowej 
wszelkie zarządzenia zmierzające do jaknaj- 
oględniejszego wymiaru podatku przemysło- 
wego, dalej do złagodzenia obciążenia z ty- 
tułu tego podatku przez szersze udzielanie 
ulg, jakoteż za pomocą  jaknajściślejszego 
stosowania zasady indywidualności. : 

już na niedawnym zjeździe naczelników 
urzędów skarbowych, odbytem w Wilnie 
otrzymali oni stosowne dyrektywy, ponowio 
ne następnie w dodatkowych okólnikach i 
rozpo:ządzeniach. P. wojewoda uzyskał za- 
pewnienie, iż władze skarbowe zwrócą bacz 
ną uwagę i dołożą wszelkich starań dla zła» 
godzenia obciążenia podatkowego w sposób 
wyżej wyszczególniony. $ 

— (0) Tanie paszporty. Jak się dowiadu 
jemy w dniach najbliższych urzędy gminne 
pow. Wiłeńsko-Trockiego rozpoczną wydawa 
nie ludności tanich, tak zwanych 60-groszo 
wych paszportów. 

— Wyjazd wycieczki z Wilna do Łotwy. 
Dnia 15 marca o godz. 8 min. 30 rano wy- 
jeżdża z Wilna do Dyneburga delegacja To 
warzystwa Polsko-Łotewskiego w Wilnie, 
która złozy Towarzystwu Polsko-Łotewskie 
mu w Dyneburgu wizytę. — Jak wiadomo, 
wycieczka Tow. IPolskosŁotewskiego z Dy 
neburga bawiła w końcu roku ubiegłego w 
Wilnie. — W skład delegacji Tow. udającej 
się obecnie do Dyneburga, wchodzą: prezes 
Tow. prezydent m. Wilna Józef Folejewski, 
kurator Stefan Pogorzelski z małżonką, p. 
Janina Kirtiklisowa, przewodnicząca Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobiet, dyr. Adam Wy 
leżyński z małżonką, dyr. Banku Gosp. Kra. 
jowego Ludwik Szwykowski z małżonką, se 
kretarz Tow. Polsko-Łotewskiego radca Wi 
ktor Piotrowicz, radny miasta p. Tadeusz 
Młodkowski, przedstawiciel Izby Rzemieślni- 
czej Jan Łazarewicz, redaktor Kazimierz Le 
czycki, ks. Piotr Śledziewski, prof. Mieczy- 
sław Limanowski, redaktor Franciszek Świ- 
derski z małżonką, p. Tadeusz Łopalewski, 
p. Zygmunt Jeśman. Delegacja ta zabawi w 
Dyneburgu 2 dni ; w niedzielę w nocy po- 
wróci do Wilna. 

— (a) Rejestracja! bibljotek. Zarządzone 
zostało przeprowadzenie rejestracji wszyst- 
kich znajdujących się na terenie Wilna bibljo 
tek publicznych. Rejestrację przeprowadza in 
spektoraty szkolne przy współudziale wiadz 
administracyjnych. 

— (a) Komisje sanitarne. W związku ze 
zbliżającą się wiosną rozpoczęły na nowo 
prace komisje sanitarne, które będą przepro 
wadzały lustracje nieruchomości i przedsię- 
biorstw badając ich stan porządkowy. 

— (0) Parasolka p. Iłfakowiczówny. W 
czasie pobytu swego w. Wilnie, p. K. liłako- 
wiczówna w dn. 7 marca zgubiła albo za- 
pomniała w taksówce lub w dorożce para- 
solkę. O zgubie swej p. Iłłakowiczówna za 
meldowała policji dnia 10 marca i w tym że 
dniu odebrała parasolkę zpowrotem. P. а- 
kowiczówna była bardzo wdzięczna i mile 
zdziwiona sprawnością naszej policji. 

— (k) Z życia stowarzyszeń M. P. Dn. 
16 marca zakończenie kursu dla zarządów 
S. M. P. Wilno. W związku z tem o godz. 
BY 5. M. P. im. Dąbrówki parafji św. 

ucha odegra komedję Al. Fredry p. t. „Po. 
sażna jedynaczka”. 

Zjazd delegatów S. M. P. Dnia 30 marca 
r. b. odbędzie się w Wilnie zjazd delegowa 
nych S. M. P. męskich. Zarządy S. M. P. do 
konają niezwłocznie wyboru delegowanych z 
pośród członków S. M. P. Zjazd będzie trwał 
1 dzień. Zbiórka delegowanych o godz. 8 m. 
30 rano w lokalu związku W ilno, Metropo- 
litalna Nr. 1, — dalszy ciąg zaułka Literac- 
kiego, naprzeciw głównej poczty przy ul. 
Wielkiej. 

W drodze powrotnej przysługuje delego 
wanym zniżka kolejowa 66 proc. Do uzyska 
nia zniżki w terminie właściwym, zarząd S. 
M. P. wyśle do związku w terminie nie póź 
niej jak do 20 marca wykaz według wzoru. 

SL. P. (imię i nazwisko) stacja kolejo 
wa do jakie* udaje się z powrotem data wpła 
cenia składki). 

„ — Podziękowanie. Zarząd wileńskiego 
towarzystwa opieki nad dziećmi wyraża d-ro 
wi medycyny p. Krystynie Stawiarskiej naj. 
serdeczniejszą wdzięczność za niezwykłe hoj 
ny dar, złożony Żłobkowi im. Maryi w posta 
ci nowej lampy kwarcowej, kosztującej 1100 
złotych. 

: Fakt pow / Zarząd z tem większą 
przyjemnością podaje do wiadomości publicz 
nej, jako radosny dowód, że jeszcze nie wy- 
gasła ofiarność w sercach sziachetnych, śpie 
szących z pomocą bliźniemu w jego cierpie 
niach i niedoli. 

   

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś peł 
na wzruszających momentów fascynująca 
sztuka amerykańska „Broadway”, która zdo 
była ogólny poklask i uznanie dzięki dosko- 
nałej grze, pomysłowej reżyserji i efektownej 
wystawie. W. przygotowaniu nowość scen 
europejskich rozgłośna sztuka Franka „Karol 
i Anna“. 

— Teatr Miejski Lutnia. Dziś po raz dru 
£i doskonała komedja Fijatkowskiego i Dunin 
Markiewicza „Miłość czy pięść. Sztuka ta 
obfitująca w sceny iskrzące się przedziwnym 
humorem i werwą odniosła na premierze 
wielki sukces artystyczny. Rolę główną dr. 
Butryma kreuje A, Zelwerowicz. Dekoracje 
według projektów E. Karnieja. Akcja utworu 
odbywa się w dworze polskim na Kresach 
Wschodnich. Rozpoczęły się przygotowania 
do wystawienia interesującej komedji polskiej 
Smólskiego „Błędny bokser”. 

— „Dożywowie* dla młodzieży szkolnej. 
Jutro, w sobotę o godz. 3 m. 30 po poł: od 
będzie się w teatrze miejskim Lutnia trzecie 
z kolei widowisko dla młodzieży po cenach 
specjalnie zniżonych (od 40 gr. do 3 zł). 
Wystawioną zostanie wartościowa komedja 

  

    
  

CHODZĘ PO MIEŚCIE, 

SKANDAL POWTARZA SIĘ 
Jeszcze nie przebrzmiał blamaż magistra» 

cki z opisaniem mebli p. Zbigniewowi Jen- 
tysowi z racji... opłaconych podatków, już 
znowu moja teka redakcyjna wzbogacona 
została informacjami o podobnej historji. 

Właśnie wczoraj otrzymałem list od p. 
Kazimierza Siwickiego, list takiej oto treści: 

„(woli pobudzenia uwagi organów po 
wołanych, proszę o zużytkowanie jeszcze je- 
dnego „kwiatka dotyczącego tradycyjnej już 
dziś, opieszałości Wydziału Podatkowego Ma 
gistratu m. Wilna”. 

Na czem ten kwiatek polega? Cierpliwo= 
ści! już się dowiemy. 

„W dniu 20 lutego rb., pisze p. Siwicki, 
zaszczyzony zostałem „wizytą'* sekwestrato 
ra miejskiego, domagającego się uregulowa- 
nia zaległości podatkowej, z tytułu podatku 
lokalowego Za r. 1928“. я 

„Chodzi o to, że podczas lata tego właś. 
nię roku, wynająłem w miejscowości Woło 
kumpie, znajdującej się w obrębie t.zw. wiel 
kiego m. Wilna, letnisko, na które wyekspe 
djowałem moją rodzinę. Z roszczeniami o po- 
datek za to letnisko właśnie zwrócił się do 
mnie, po trzech, bez mała, latach Magistrat". 

„Wobec tego, że nie był mi wogóle do- 
ręczony nakaz płatniczy, a także z uwagi 
na żądanie uiszczenia, jprócz kwoty podatku, 
sum pewnych, tytułem kary za zwłokę(?!) 
oraz kosztów egzekucyjnych, odmówiłem za” 
płacenia „nałeżności* do czasu wyjaśnienia 
sprawy“. : 

„Następstwem mej odmowy było doko 
nanie zajęcia mebli (tuż bezpośrednio, na- 
wet bez uprzedniego doręczenia mi wezwa- 
nia piśmiennego, stosowanego zazwyczaj)”. 

t,Z pozostawioną mi, na pamiątkę odbit 
ką protokułu zajęcia, jako jedynym dowodem 
posladanym w danej sprawie, udałem się do 
Magistratu w celu wyświetlenia „nieporozu: 
mienia”. 

„Po wędrówce z piętra na piętro (chodzi 
ło o biura okręgu 3-go, w którym — stale 
zamieszkuję i 6-go, w którym leży letnisko 
moje z i928 r.), dotarłem szczęśliwie przed 
oblicze referenta okręgu 6, gdzie mi — ku 
wie kiemu memu zdwiwnieniu — wyjašnio- 
no, że obowiązkiem moim było „zgłosić się 
w czasie właściwym(?) do Magistratu, ce- 
lem poinformowania się, czy ciąży na mnie 
podatek za letnisko na wsi (tak!!!) i, że 
skoro nie uczyniłem temu wymaganiu zadość 
przeto uiścić muszę podatek, i nietylko po 
datek, bo i t.zw. „koszta“. 

„Fakt niedoręczenia mi nakazu płatnicze: 
go okazał się niczemi. | 

„Po dłuższej wymianie zdań, gdy się 
jednak nie dałem przekonać, sporządzono + 
doręczono mi nakaz płatniczy (nr. kol. ks. 
bierczej 4774) na kwotę zł. 4 — (cztery) 
z dnia 22 lutego br., polecając jednocześnie 
sekwestratorowi pobranie podatku bez kwe 
stjonowanych sum dodatkowych." 

„Naturalnie nie chcąc sprawy kompliko 
wać, z mego długu wobec miasta uiściłem się 
natychmiast, na dowód czego otrzymałem po 
kwitowanie serji 2 nr. 72 (kwitarjusz nr. 228 
wykaz nr. 3166, nr. płatnika 4774) z dn. 22 
lutego rb. na sumę zł. 4 — (cztery). Egzeku 
tywa miała ułec cofnięciu, a ja, zadowolony, 
udałem się czemprędzej do domu”. 

„Nie miałem zamiaru poruszać tej spra 
wy publicznie, ale dziś muszę to zrobić, za 
szły bowiem następnie takie wydarzenia, ktć 
re nie pozwalają spokojnie na to, co się dzie 
je, patrzeć”. > 

Cóż takiego się stało? Ano, stało się to, 
że, tu znów oddaję głos p. Siwickiemu, „w 
dniu 10 marca rb. zostało wrzucone do mo» 
jej skrzynki listowej „obwieszczenie* nr. 
2166 sekwestratora Magistratu m. Wilna, po- 
dające do ogólnej wiadomości, że w dniu 13. 
Ill. 1930 r. o godzinie 10 — 12 i td.... od 
będzie się w drodze licytacji, sprzedaż — 
dosłownie!”! — „krzesły 2% na pokrycie po- 
datku lokalowego za rok 1928 za lokal w 
Wołokompiu*. 

Satis! Dosyć! Ta magistracka zabawa pe 
datkowa, przestaje być zabawną. 

Mało tego, że sie ludzi trapi nieuzasadnie- 
nemi pretensjami i w trybie przykrym, ale 
ponadto, już gdy sprawa jest zalatwioną, 
naraża się ich na nowe nieprzyjemności, po 
łączone z publicznem, w każdym razie, pięt- 
nowaniem (obwieszczenia są przecież na spe 
cjalnych tablicach wyłepiane w gmachu ma 
gistrackim). 

I nie wiem, czy p. Siwicki zrzucił ze 
schodów pana sekwestratora w dniu 13 mar 
ca 1930 r. o godz. 10 — 12, to jedno mo- 
ge powiedzieć, że ja osobiście, w podob- 
nych, jak. mój korespondent, znalazłszy . się 
okolicznościach, zrobiłbym to z całą satys 
fakcją, a myśl e prócz mnie zrobiłoby to 
samo wielu z ód obywateli miasta stołe- 
cznego Wilna. 2 Mik. 
— 

— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy- 

  

   

  

stematycznem piciem  szczawnickich  w66 | 
kruszcowych „Stefana“ i „Į6zefiny“, Choro. by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. Do 
nabycia w aptekach į skiadach aptecznych.. Pr i ааНО оЕ 
A. Fredry „Dožywocie“ poprzedzona odnoś- 
ną prelekcją dyr. A. Zelwerowicza. 
„.— „Krakowiacy i górale". W teatrze 

miejskim na Pohulance ukaże się w niedzielę 
nadchodzącą na przedstawieniu popołudnio- 
wem barwna opera narodowa „Krakowiacy i 
górale”, WE miejsc zniżone, 

— Występ taneczny zespołu Rejzer.Ka 
płan. W niedzielę nadchodzącą wystąpi w 
teatrze Lutnia na przedstawieniu popołudnio 
wem zespół o Rejzer-Kaplan składa 
iacy się z 50 dzieci. programie efektowna 
baśń dia dzieci „Królowa Śniegu* oraz SZe- 
reg barwnych produkcyj tanecznych w wyko 
naniu dzieci i dorosłych do muzyki wybit- 
nych kompozytorów. Do wszystkich tańców 
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Z aby przypuszczać, że żołnierz 
- pilnował nietylko jedno okno. 

Toczytowska też przygotowuje 

  

przygotowano nowe efektowne kostjumy. 

<eny miejsc zniżone. A 
— H. Ordonówna i E. Bodo w Wilnie. 

Ulubienica publiczności znakomita artystka 

tetru Qui pro quo H. Ordonówna oraz nie- 

zrównany artysta, bohater wielu filmów 

Eugenjusz Bodo wystąpią w Wilnie raz je- 

den we środę 19 b. m. w teatrze miejskim 

Lutnia w nowym bogatym repertuarze. in 

ieresowanie wielkie. Bilety już są do nabycia 

w kasie zamawiań. 
— Występy Ady Sari. We wtorek, 18 

©. m. w teatrze miejskim Lutnia Wil. Tow. 

*ilnarmoniczne organizuje koncert 7 udzia- 

em znakomitej śpiewaczki Ady Sari. Sławna 

artystka wystąpi w Wilnie raz jeden. W pro 

ramie utwory: Caccini, Palsiello, Rossiniego, 

Žaderewskiego, Chopina, Verdiego, Greczani 

nowa, Alabiewa, Straussa i innych. Początek 

> godz. 8. Bilet y zawczasu nabywać można 

xd 11—9 wiecz. f TAR 

— „Pierrot šmiechu, pierrot płaczu”. Kar 

qawał minął, ludziom pozostają bardziej udu 

howione rozrywki, gdyż i artyści w czas 

wielkopostnym są bardziej faskawi na Wil- 

no. : 
Miejscowe siły też dają znać o sobie: 

orof. Ludwig wystawił PE AA, w Wilnie 

operę „Jaś i Małgosia* i jak słyszymy, p. 

o = : miłośnikom 

muzyki i śpiewu niespodziankę. ,Uchyłając 

rąbka tajemnicy, powiemy, iż będzie to jedno 

iktowa komedja Rostand, p. t. „Pierrot śmie 

"hu, i Pierrot płaczu* z muzyką Huberta, w 

rej wystąpią solistki prywatnej szkoły 

piewu p. Wandy Toczyłowskiej. „Oprócz te 

go na ogólne żądanie będzie powtórzona ope 

fa Szenka „Nicja”, która zeszłego roku zro- 
biła istną furorę. Oprócz solistek szkoły p. 

Foczyłowskiej usłyszymy w niej p. p. W oro- 

tyńskiego, byłego artysty opery petersbur- 

skiej Olszewskiego. Dopełnieniem pięknej ca- 

jości będzie występ baletu p. L. Winogradz 

kiej i orkiestry mandolinistów P. Jaszczyn- 

skiego. Reżyserja spoczywa w rękach p. p. 

H. Żelwerowiczówny i Dziewulskiego,  kie- 
rownictwo muzyczne prof. _ Gałkowskiego. 

Wieczór ten odbędzie się dnia 24 b. m. 

w teatrze na Pohulance. ь 
— Symionja wielkiego miasta. Kto chce 

wygodnie usiadłszy w fotelu i nie męcząc 

oczu czytaniem — wysłuchać całego nume 
ru gazety p.t. „Symfonja wielkiego, miasta“ 

naturalnie wielkie miasto to Wilno, — nu- 

meru zawierającego wszelkie składowe ele- 

menty dziennika polityczngo, a więc arty- 

kut wstepny (powažny į pouczający), felje- 

tony, nekrołogi, poradniki (tylko  pouczają- 

ce) kroniki, komunikaty, depesze z sejmu 

(nie pouczające) oraz wiele innych rzeczy— 

a po tych wszystkich rozkosżach duchowychį 

pójść jeszcze na drugi posiłek duchowy do 

Gjeorges'a — ten niech przyjdzie w poniedzia 
iek dnia 17 marca br. o godz. 20 do teatru 

miejskiego na Pohulance gdzie za bardzo 
skromną opłatą, która wsiąknie w przepaś- 

ustawą obecnie kieszeń Polskiego 
Białego Krzyża w Wilnie, będzie mógł te- 
40 wszystkiego wysłuchać. 

Współpracownicy pisma z dyr. Zelwero- 

wiczem na czele, bardzo się będą cieszyli, 
widząc na sali kilka osób, do czego naogół 
uie są przyzwyczajeni. A 

— „Symionja wielkiego miasta“ zostanie 
wykonana przez harmonijny zespół Polskie- 
go Białego Krzyża w Wilnie. W dodatku 
orkiestra umili słuchaczom pogodną drzemkę 
w czasie rzadkich antraktów. Mimo imponu 
'acėj treści program będzie tak zwarty, że 
skończy się w 3 godziny. Zresztą co tam 
będzie i jak będzie, to zobaczymy w ponie- 
działek, o godz. 20 w teatrze na Pohulance. 

ienie w Kole Pol. Mac. Szk. 

   

  

   

   
   

    

— Przedstawi 
im. T. Košciuszki przy ul. Turgielskiej 12 od 
będzie się w sobotę 15 b. m, 1930 r. w pro- 
gramie: 1) „Jadą ułani*, obrazek sceniczny, 
2) „Jestem zabójcą komedja, po przedsta- 
wieniu gry towarzyskie. Początek o godz. 7 
wiecz. Wstęp 50 gr. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hoilywoood — Usta zbyt czerwone. 
Heljos — Dzika Orchidea. 
Słońce — Cyrk: Wolisona. 
Lux — Łódź podwodna. 
Śwłatowid — Szeik Fazil. 
Wanda — Datma pikowa. 
Ža — Bitwa morska. 

ccadilly — Królowa nocy. 
Kino Miejskie — Kapitan Hazard. 
Ognisko — Grobowiec miłości. 

WYPADKI : KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 12 do 13 b. m. do godz. 9 rano zanoto 
wano w Wilnie ogółem różnych wypadków 
36. W tej liczbie było: kradzieży 3, zakłóceń 
spokoju publicznego i nadużycia alkoholu 14, 
przekroczeń administracyjnych 30. Resztę wy 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Zatrucie denaturatem. Na ulicy 
Wielkiej znaleziono pijaka który jak następ” 
nie okazało się uległ zatruciu z powodu wy- 
picia madmiernej ilości denaturatu. 

Zatrutego którego nazwiska narązie nie 
zdołano ustalić, po udzieleniu pierwszej po- 
mocy, ulokowano w szpitalu. 

„SIS OS I K P III III II IT i i IK II III ET T TIESTO TOYA 

' GEORGE GIBBS. Nie wiedział również, czy węzeł | 

% żółty ptak 
Niebezpieczeństwo narazie było u 

sunięte. Żołnierz w ogrodzie miał roz- 
kaz pilnować okno więznia, a Hammer 
slay zbyt dobrze znał naturę niemiecką, 

będzie 
Gdyby 

nawet posłyszał podejrzany szmer przy 
innym oknie, tylko to jedno mogło ab: 
sorbować jego uwagę Pokój Doris znai 
dował się na rogu domu. Cyryl zaczął 
pełznąć po dachu i odważnie ześlizgnął 
się po rynnie do okna. Były tam dwa 
okna obok siebie: za jednem z nich by 
ła Doris, za drugiem — John Rizzia. 

- Po chwili namysłu, podpełzł do bliż- 
szego i podrapał paznogciem szybę. 

— Czy to ty, Cyry lu? — posły- 
szał znajomy szept. 

— Ja, — odpowiedział — wpuść 
mnie. ; 

Przewidujący 'Lindberg zostawił ot 
wartą okiennicę, ale okna było zam- 
knięte na haczki i gdy Doris popchnę- 
ła ramę, rozległ się przeraźliwy zgrzyt 
zawiasów. Dźwięk nie był zbyt głośny 
ale dła natężonego słuchu uciekinierów 
wydał się, jak grom. Oboje skamienie- 
li ze strachu, czując, że wszystko prze- 
padło, zaraz zostaną przyłapani. Ale 
nie nie przerywało ciszy nocnej. Dom 

"cały spał. Żołnierz ściśle iprzytrzymy- 
wał się instrukcji i chodził miarowo z 
drugiej strony domu, pod oknem poko- 
ju, w którem zamknięty był Hammer- 
slay. Doris zdobyła się na odwagę i 
otworzyła szerzej okno. 

Hammerslay wdrapał się na okno i 
za chwiłę stał już w pokoju i tulił w 
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— (c) „Szopeniełdziarki*. Onegdaj w 
dzień do sklepu manufaktury Gierszona Noza 
przy ul. Niemieckiej 35 weszły dwie po» 
rządnie ubrane kobiety, które poprosiły o 
pokazanie materjałów. Po zakupieniu taniego 
perkalu na sumę 6 zł. nieznajome sklep opu 
Ściły i dopiero po ich wyjściu zauważono 
brak jednej sztuki jedwabiu granatowego 
wartości przeszło 300 zi. Nieznajome doko- 
nały kradzieży w chwili gdy stojący za ladą 
sprzedawca odwrócił się by zdjąć z półki 
żądany materjał. Pościg za „szopenfeldziar- 
kami'* nie dał rezultatu. 

(c) Aresztowanie niesumiennego po- 
cztowca. W Leonpolu powiatu brasławskiego 
policja przeprowadziła rewizję w mieszka 
niu fiinkcjonarjusza tamtejszego urzędu pocz 
towego Jana Dubiejko. W czasie rewizji zna 
leziono 37 listów prywatnych z których 13 
było odpieczętowanych, jeden list zagranicz- 
ny z czekiem dolarowym oraz 50 znaczków 
pocztowych odklejonych od listów zagrani- 
cznych. Dubiejko aresztowano. Rewizja z0- 
stała spowodowana tem, że ostatnio poczęły 

listy nadsyłane do okolicznych miesz- 
ańców. Podejrzenia skierowały się w stro- 

nę Dubiejko i rewizja wykazała że były one 
słuszne. 

— (c) Zatrzymanie złodziei. Wczoraj w 
nocy wachmistrz plutonu żandarmerji Włady 
sław Rygiel lustrując teren objektów wojsko 
wych przy ul. Legjonowej 2, zatrzymał na 
gorącym uczynku kradzieży słupów želaz- 
nych znanych zawodowych złodziei Józefa 
Rudzińskiego i Władysława Fica zamieszka- 
łych przy ul. Zgoda 38. Obu złodziei przeka 
zano policji. 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. W fa- 
bryce torebek przy ul. Zawalnej 33, targnęła 
się na życie 17-letnia Fejga Penzel zamiesz 
kała przy ul. Szpitalnej 7. Desperatka w cza 
sie chwiłowej nieuwagi obecnych wypiła 
większą dozę esencji octowej. 

Pogotowie ratunkowe po udzieleniu pier 
wszej pomocy przewiozło daperaice do szpi 
tala żydowskiego. Powodem samobójstwa 
były ciężkie warunki materjalne. 

— (c) Co można znaleźć podczas rewi 
zji. W dniu 12 b. m. funkcjonarjusze policji 
podczas przeprowadzania rewizji w mieszka 
niu Karola Porwickiego przy ul. Podwysokie 
11 (teren II komis. p. p.) ujawnili nielegalne 
posiadaną broń: rewolwer „Parabellum“ w 
dobrym stanie, kilka zniszczonych rewolwe- 
rów różnych systemów, jedną lufę od kara 
binu, oraz zapas amunicji do_ rewolwerów. 

Zachodzi podejrzenie, że Porwicki szyko 
wał tę broń dla klusowników grasujących 
pod miastem. 

— (c) Obława na terenach kolejowych. 
Wczoraj w nocy policja śledcza łącznie z 

mundurową, przeprowadziła obławę na tere 

nie stacji osobowej i towarowej, podczas 

której zatrzymano dwie kobiety, które kradły 

węgiel kolejowy. 
— (c) Napad rabunkowy pod Jaszuna. 

mi, W ubiegłą środę około godz. 4 p. p. na 
drodze koło folwarku Rudowszczyzna na wta 
cającego do Jasztm ajenta sprzedającego ma- 
szyny do szycia Dawida Kagana napadło 2 
osobników, z których jeden był uzbrojony w 
rewolwer, drugi zaś w nóż, którzy sterory 
zowali swą ofiarę i pod groźbą zastrzelenia 
zrabowali mu 240 zł. Po dokonaniu rabunku 

napastnicy ściągnęli Kagana z sań, zawiązali 
mu oczy i skrępowali ręce i następnie rozka 
załi odjechać i nikogo o napadzie nie powia 
damiać. W drodze Kagan zdołał rozwiązać 
więzy i z dużem opóźnieniem trafił do Jaszun 
gdzie o wszystkiem powiadomił policję. Po- 
ścig za bandytami wszczęto lecz narazie nie 
dał on rezultatów. 

— (c) Echa ostatnich włamań. Policja 
nie zdołała dotychczas wpaść na ślad bandy 
kasiarzy, którzy w ostatnich tygodniach do- 
konali całego szeregu włamań i zamachów 
na kasy ogniotrwałe. Wprawdzie przeprowa 
dzono cały szereg rewizyj i aresztowań 
wśród znanych przestępców lecz do niczego 
to nie doprowadziło i tajemnicze włamywa- 
cze pozostają nadal na wolności. Ponad to 
okazuje się, że podana w jednej z gazet wia 
domość, że został ujęty jeden ze sprawców 
włamania do Glezera jest nieprawdziwa, bo- 
wiem żadnego przyjezdnego z biżuterją Gle 
zera nie udało się dotychczas wytropić. 

— (c) Kto skradł gotówkę. Donosiliśmy 
że p. Walerjanowi Dowgiałło zamieszkałemu 
przy ul. Witoldowej 36-a skradziono 1200 zł. 
Obecnie wyjaśniło się, że kradzieży tej doko 
nała Stanisława Grygalon, zamieszkała przy 
ul. Wzgórze 9, która w chwili, gdy ją aresz 
towano przyznała się do kradzieży wyjaśnia 
jąc, że część pieniędzy zużytkowała na ku- 
pno różnych rzeczy dla siebie. Pozostałe 
zaś pieniądze w sumie 800 zł. oddała matce. 

Kupioną przez Grygalon garderobę poli 
cja zakwestjonowała. 

Okazyjnie mamy do sprzedania 
na przedmieściu Wilna ładnie położoną 
posesję, składającą się z dużego muro- 
wanego domu i murowanych stajni (ga* 
raży), 4 ha placu (ogrody). Zapewniony 
dochód roczny około 30.000-5zł. Cena 
70.000 zł.. do objęcia potrzebne 40.000 zł 
ZGŁOSZENIA AJENCJA „POLKRES“, 
Wiłao, ui. Królewska Nr. 3, telef. 17 8% 

WRONKI ORC © TOROSZERZ OCE TRO ECP RO O TOEOZAEZA 

  

    
     

  

objęciach drżącą i niespokojną dziew- 
czynę. Kilka chwil stali nieruchomo, 
przytuleni do siebie, wsłuchując się z 
natężeniem w ciszę nocną łowiąc dźwię 
ki najmniejsze, które by mogły uprze- 
dzić ich o nadejściu Ventza. Ale ciszy 
nic nie mąciło prócz ponurego wycia 
wichru wśród gałęzi. Hammerslay 
znów nabrał nadziei. Szeptem zapytał. 

— Czy pani jest gotowa do ucie- 
czki? 

— Tak, odpowiedziała špiesznie. 
— Gdzie są twoje prześcieradła? 
— Tutaj, przygotowane już: 
Poomacku Cyryl znalazł koniec li 

ny, skęconej przez Doris z prześciera” 
deł i związał ją mocnym węzłem z liną, 
skręconą przez Lindberga. 

— Czy potrafisz ześliznąć się na 
dół sama? Obawiam się, że prześcierad 
ła nie wytrzymają naszego ciężaru. 

— Spróbuję, — szepnęła odważnie 
dziewczyna. 

— Powinno liny: wystarczyć aż do 
dachu kuchennego. 

— Tak, kuchnia jest akurat pod 
nami. Widziałam przez okno dach dziś 
rano. 

Objął ją i usta ich spotkały się. 
— Zsunę się pierwszy, kiedy zau- 

ważysz, że lina już nie jest naciągnięta 
i sztywna, zacznij spuszczać się na dół. 

Cyryl przymocował koniec liny do 
ramy okiennej, przelazł na zewnątrz o- 
kna i zaczął powoli zsuwać się na dóż. 
Wiedział , że róg domu zasłania go od 
żołnierza, wciąż chodzącego po ogro- 
dzie. Niepokoiła więc ga myśl, że może 
być zauważóny, lecz obawa, że Lind- 
berg mógł źle obliczyć wysokość i gdy 
by lina okazała się zbyt krótką sytua- 
cja stałaby się rozpaczliwą. 

Z SĄDÓW 
ECHA UCIECZKI WIĘZNIÓW Z WIĘZIE- 

NIA W LIDZIE. 
W początku czerwca r. ub. trzej wieznios 

wie: Ipatow, Kozakowski i Gruzdowski od- 
siadujący karę w więzieniu w Lidzie uplano- 
wali ucieczkę. 

Po przebiciu otworu w podłodze udało im 
się przedostać do kuchni więziennej znajdują- 
cej się o piętro niżej. 

Trzeba trafu, że w chwili kiedy zbiegom 
wie rozmyślali nad tem w jakiby tu sposób 
odbyć dalszą część ucieczki — @0 kuchni 
wszedł dozorca Szmigin. 

Ipatow i Gruzdowski obezwładnili go na- 
tychmiast, a Kozakowski zamierzył się no” 
żem k uchennym. 

Szmigin nie iprzelaki się noża zaczął się 
szamotać i y „ Na pomoc nadbiegli 
inni dozorcy i niefortunni zbieg owie znaleźli 
się znów pod kluczem. 
WA wytoczono nowy proces O u- 

siłowanie ucieczki i zabójstwa. Sąd Okręgo- 
wy w Wilnie 20. 4. 1929 r. skazał Kozakow 
skiego na dziesięć a pozostałych na osiem 
lat ciężkiego więzienia. 

Sąd Apełacyjny badał tę sprawę w pa- 
ździerniku i złagodził wyrok zmniejszając ka- 
rę o połowę. 

Oskarżeni odnieśli się do sądu Najwyże 
szego, który utrzymał w mocy wyrok Sądu 
Apelacyjnego oddalając skargę kasacyjną o- 
skarżonych. (y) 

     

  

RADJoO 
(Piątek 14 marca 1930 r. 

11.55 — 12.05: Sygnał czasu z Warsz. 
12.05 — 13.10: Poranek muzyki popularnej 
w wykon. orkiestry Polskiego Radja. Forte- 
pian f. A. Drygas w Poznaniu. 1. Puccini 
— uwert. do op. „Cyganerja”. 2). Massenet 
— 3) Rimskij Korsakow — pieśń indyjska, z 
op. „Sadko”*. 4) Amadei — Serenada, 5) Mi 
chiels — Czardasz, 6) Muzyka taneczna. 
13.10 — 13.20: Komunikat meteorologiczny 
z Warsz. 15.00 — 15.20 — Transm. odczytu 
dla maturzystów z Warsz. 16.10 — 16.15: 
Program dzienny, 16.15 — 17,00: Muzyka 
popularna z rest. „Polonja* w Wiłnie. 17.00 
— 17.40 Odczyt dla młodzieży „Czego ludzie 
nie wymyślą* wygł. Wujcio Henio. 17.45— 
1845: Koncert z Warsz. 18.45 — 19.15: — 
Aud. wesoła „Onufry* St. Dobrzańskiego w 
wykonaniu zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.15— 
19.40: „Skrzynka pocztowa nr. 106. odpo- 
wiedzi na listy radjosłuchaczy wygłosi Wi- 
told Hulewicz. 19.40 — 20.05: Program na 
sobotę, sygnał czasu i rozmaitości. 20.05 — 
23.00: Transm. z Warszawy. Pogadanka 
muzyczna, koncert symfoniczny. W pregra« 
mie symfonja Es - dur Moz arta. Koncert 
wiolonczelowy Schumana i „Don Juan* H. 
Straussa. Po koncercie komunikaty. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
Dolary 8.905, 8.925, 8,885, Belgja 124.35 

124.66, 12404, Nowy York 8.906, 8.926, 
8.886. Holandja 357.78, 358.68, 356.88. Ko- 
penhaga 238.75, 239.35, 238.15. Londyn 43, 
37 i pół, 43.48 i pół. Włochy 46.74, 46.86, 
46.62. Paryż 34.9 i pół 35,005, 34, 82 i pół, 
Praga 26.43, 26.50, 26.36. Szwajcarja 172.55, 
172.98, 172.12. Wiedeń 125.59, 125,00, 125.28 
Berlin w obrotach prywatnych 212,75. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 128,50, _128.75, 
5 proc. premjowa dolarowa 75.50, 75, 10 
roc. kolejowa 102.50, 5 proc. konwersyjna 

54, 5 proc. kolejowa 50.50, 8 proc. L.Z. B. 
Gospod. Kraj. i B. Raln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83.25 4 proc. ziem 
skie 53, 52,75, 52.85, 8 proc. warszawskie 75, 
14.75, 5 proc. warszawskie 56.75, 7 _ proc, 
ziemskie dolarowe 75, 8 proc. T. K. Przem. 
Polskiego 82. 

Akcje: 
B. Polski 168.50, 168, 168.25, Sp. Zarobk. 

78.50, Węgiel 52, Spiess 101.  Modrzejow 
13.75, 13.50. 

  

KONKURS | 
Wydział Powiatowy Sejmiku Święciań.. 

skiego ogłasza konkurs na stanowisko techni 
ka.budowniczego z uposażeniem według VIII 
stopnia pracowników państwowych wraz z 
15 proc. dodatkiem komunalnym. 

Od kandydatów wymagane jest: 
1) Obywatelstwo Państwa Polskiego. 
2) Nieprzekraczalny wiek 40 lat życia. 
3) Posiadanie uprawnień z art. 364 roz- 

porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Pol 
skiej o prawie budowlanem i zabudowaniu 
osiedli (Dz. Ust. R. P. Nr. 23, poz. 202). 

Oferty zawierające własnoręcznie  napi- 
sany życiorys wraz z zaświadczeniami z po- 
przednich prac należy składać do Wydziału 
Powiatowego w Święcianach do dnia 1 maja 
1930 r. 

Nieuwzględnione oferty pozostaną bez 
odpowiedzi. 
Przewodniczący Wydz. Powiatow. Starosta . 

(—) Stefan Mydlarz 

który związał razem z Doris jest dosta 
tecznie mocny? 

Patrzał na dół wytężonem spojrze- 
niem, usiłując dostrzec pod sobą zary- 
sy dachu. Ale lina skończyła się a no 
gi jego wisiały w powietrzu, bez opar 
cią. Nie wiedział, jak daleko pod nim 
ów zbawienny dach?... Nie pozostawa” 
ło nic innego do zrobienia, jak skoczyć 
w dół. Nie mógł przecie drapać się w 
górę. Hammerslay zebrał się w sobie, 
jak kot i puścił koniec liny. 

Na szczęście dach był niedaleko, w 
odległości pół metra zaledwie. Ale 
Cyryl nie mógł obliczyć wysokości i 
upadł niezięcznie, uderzając się boleś- 
nie w nogę. Odgłos padającego ciała 
rozległ się głośnem echem wśród ciszy. 
Cyryl wyjął nóż i leżąc na brzegu da” 
chu, znów nadsłuchiwał. 

Zaraz po nim lekko i odważnie zsu 
nęła się po linie Doris, Cyryl zerwał się 
i zdążył pochwycić ją w ramiona. 
Chwil kilka nadsłuchiwali oboje: jeśli 
zaraz nie będą odkryci i schwytani, 
mogli uważać ucieczkę za udaną. Осте- 
kinierzy nie wątpili, że uda im się w 
czas dobiec do lasu i tam ukryć się w 
bezpiecznem miejscu. Ale trzeba była 
się śpieszyć. Hammerslay położył się 
na dachu i spojrzał w dół, Na dole z 
jednego okna płynęła smuga światła. 
Ale można było określić, czy był ktoś 
w kuchni, czy też nie. Niebezpiecznie 
byłoby w każdym razie złazić tędy. 
Ale obok drzwi kuchennych stała duża 
skrzynia do śmieci. Za chwilę ucieki- 
nierzy znaleźli się na niej a potem na 
ziemi. Ostrożnie stąpając po wilgotnym 
piasku, skierowali się w stronę aerodro 
mu. 

Wydawca St, Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
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Od dnia 12 do 16 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„RAPITAŃ HAZARD "|; žus 
Dramat w 8 aktach. W roli głównej TIM MC COY. 

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

Kino Miejskie 
SALĄ MIĘ JSKA 

nł. Qstróbramska 5. 
. „Kronika filmowa P.A.T.* 

w 1 akcie. 

  WE a 
Dziś! Super-przebój! Bogini ekranów, zmysłowa, kusicielska GRETA GARBG w swej najnowszej 

BZIĘA ORCHIDEA. 
sfinksem i wieczną tajemnicą. W rylach głównych: uwodzicielskiego księcis słynny amant NILS 
ASTHNER, zdradzonego małżonka LEWIS STONE. Przebój który wzbudził Adas całego 
Świata. Wstrząsająca, porywająca gra. Rewelacyjna treść. Bajeczna wystawa. 

tryumialnej KINO-TEATR Mesa 

„HELIOS“ 
Wileiska 38, 

  

Wielki dramat erotyczny 
kobiety, która jest wiecznym 

  

  

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. A 

“as ATR Dziśl B R I G i D A H E b M w swojej najnowszej kreacji, jako 

„iariyocon | „3 KOCHANKA ROZWOL$KIEGO * 
yc Wielki dramat intrygi i miłości na tle porywając. 

artystycznej pohańbieniem swej czci niewieściej. Mickiewicza 22. 
przeżyć tancerki, która nie chciała okupić karjei 

i Partnerem Brygidy Helm jest czarujący HENRY STUART. 
Specjalna ilustracja muzyczna. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15. 

  
POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

Dziš! Wielki podwójny program! 

Największy szlagier sezonu. 

KERNEZADREKSEECZEBEERE oaz 

DRZEWKA 
Ei KRZEOY OWOCOOE 
B Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 
polecają na sezon wiosenny Szkółki 

przy Kolonji Wileńskiej. 

Wilno, Zawalna 
Ceny ATA ne. 

BRSZEEBEB 

  

EG Kosmetyka BA 

Gabinet 

RE kad 
Wilno, 

nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki. 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i łu- 
pież. Najnowsze zdo- 
bycze kosmetyki ra- 

Mazelewskie 
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Radjoapara 
przerabia na ramowe © НОИ (0 

cjonalnej. 

przestarzałej 
konstrukcji     

UFOdĘkonseryje 
doskona 

PIKOWA DAĄA 
erotyczny dramat w 10 aktach. W roli gł. MARJA JACOBINI, 

do io Pał | Patachon «o straźnicy Groty 

Mickiewicza 31 m. 4, stawy, ul. Parkowa Nr 
kobiecą kon-8 (dom p. 
serwuje, dosko- CZA) 

Codziennie od g 10—8. wszechświatowej fir- 
W. Ž P. 43. my „Ezard*, Bettinga, 

K. A. Fibigera, uznane 
za najlepsze w kraju, 
sprzedaję na dogod- 

odświeża. Kijowska 4—10 

Pełna humor i dowcipna 
komedja-farsa. 

B'v podof. W.P. 
i ad ślązak, z 

ukończoną szkołą 
handlową średnią, żo- RÓŻ 8 E 
naty z dwojgiem dzie- 

ci; znajdujący się BAYAAWE 
wprost. w  rozpaczii* 
wem położeniu, po-Kto poszukuje współ- 
szukuje jakiejkolwiek nika do interesu 
pracy biurowej lub handlowego niech się   innej t£. p. Adres: Po- zgłosi 4 

t DZIAŁ 
Tarasewi. POŚREDNICTWA 

BIURO REKLAMOWE 
Ba ST. BWAŹ WAB p, RAROWSKI.. 

ANPNO | 3PRZEBAJ s 
BAWAGSAM 

iani najśłyn= | 
Pianina niejszej 

ZY 

  

  

Dzierżawy 
majątków  ziem- 
skich i folwarków 
załatwia poważnie 

i wszechstronnie 
Wileńskie Biuro 

  

Komisowo - Handl. 
Mickiewiczą 
tel. 152 

21, 
nych wsrunkach —o 

  

  

    

  

  
  

  

    

   

    

   

  

  

    

Wilno, u!. Wileńska 24, telefon 1038. 2-0 

Każdy aparat radjowy niewielkim kosztem przebudowujemy R AN: KAMIENI GA 1 
na ekranowy oraz zasilany wprost z sieci oświetleniowej | przyciemnianie brwi. 
bez akumulatora i baterji. — — _ Dogodne warunki. Gabinet - Kosme yk Rh A 1000 -2 000 

Leczniczej „CEDIB“ | trum o 23 miesz- : 
PUDZY:: UKIDUBOZZE Kielka a E el pala Nas SW A 

MAJĄTEK WIELKIE SOLECZNIKI ABA |. 150%" dolarów a ae EO 
POSIADA na SPRZEDAŻ „0 Dom H.-K. „Za- || D. H.-K. „Zachęta” Й 
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Polecamy różne nowości sezonowe w 
bławatach i galanterji, oraz pończochy 

i skarpetki modne. 
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Dobra i zapewniona zku 
Zgłoszenia Ajencja „Polkres*, Wilno, 

ul. Królewska Nr. 3, tel. 17-80. —o      
  

    

      

      

dobrze pro- Mamy do sprzedania sperujący, w 
dobrym punkcie, blisko Wilną położony 
DUŻY TURBINOWY MŁYN (para ka- 
mieni, cylinder do pytlowania, perlak, 
gontarka i krajszega). Zgłoszenia: Ajen 
cja „Polkres*, Wilno, ul. Królewska Nr 3 
telef. 17-80. o 

Hammerslay czuł, jak serce biło w 

nim gwałtownie z radości, krew iętniia 

w skroniach. Już to, że uwolnił z wię” 

zienia Doris było dlań wielkiem zwy” 
cięstwem. Jedynie myśl o Lindbergu za 
truwała jego radość. Oczywiście rana, 
którę sobie sam zadał nie była niebez- 
pieczną. Strzelec był zbyt silnym i zdzo 
wym mężczyzną, aby miała go osłabić 
utrata krwi. Ale Hammerslay myślał z 

przerażeniem 0 rozmowie strzelca z ge 
nerałem von Stromberg. © 

Gdy nareszcie znaleźli się w lesie, 
nerwy Cyryla uspokoiły się ostatecznie 

— Jesteśmy uratowani, Doris, — 
rzekł, całując ją, — Znam w tym lesie 
każde drzewo, ścieżkę najmniejszą, 

krzak każdy! Ale boję się, że zmęczyła 
cię ucieczka | nie masz siły iść dalej. 
Jak się czujesz? X 

— Jak najlepiej! — odpowiedziała 
mężnie. — Gdzie mamy iść? ; 

Hammerslay wyjął z kieszeni buty 
i włożył je. 

— Idź za mną, — rzekł wstając 
Jeżeli będę szedł za prędko, powiedź 
mi. 

Ruszył przed siebie, zostawiając z 
boku ścieżkę. Doris szła szybko za nim, 
potykając się o zeschłe gałęzie i krza 
ki, ale nie skarzyła się na niewygody i 
szybkość marszu. Szła za nim posłusz- 
nie, nie zadając pytań. 

Doris zrozumiała podczas rozmowy 
poprzedniej z Cyrylem, że przybył do 
Niemiec z jakąś ważną misją, której je- 
szcze nie wykonał. Nie chciała pytać 
go na czem polegało jego zadanie. Czu 
ła, że Cyryl wie, iż to ona mimowoli 
zdradziła go i postanowiła nie opusz- 
czać go teraz, niezależnie od tego, co 

  

przedsięweźmie, od niebezpieczeństw i . 

    

Kto ma wolne mie- 
szkanie do wynajęcia 

niech się zgłosi 

Bluro Rekla- 
mowe Dzlal 
Pošrednictwa 
ST. GRABOWSKI 

Wilno, Garbarska 1. 
Tel —0 

różnych walutach 
przyjmaje do ulu- 
kowania na opro- 

centowanie 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - kiandlowe, 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. — 
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szeski, piegi, wazy, Praktykant 
al k i; 3 

prz "iekiewicza 46. KOJEUROJE iais + 

EEA Zgłoszenia do Admi- 
nistracji, — 

trudów, które im grozić będą. Los je 
go będzie jej lasem — nie przerazi jej 
nic! 

Minęło już prawie pół godziny od 
chwili wejścia do lasu. Drzewa zaczęły 
rzednąć i nad głowami ukazywało się 
ciemne niebo. Ziemia pod nogami stała 
się twardsza i równiejsza. 

— Jesteśmy na gościńcu, —— rzekł 
Cyryl, — teraz pójdziemy ostrożnie, 
między drzewami, wzdłuż drogi. Nie 
jesteś zmęczona? 

— Nie. 
Przyśpieszyli kroku. 
Nie odwracając się, Hammerslay ci 

chym szeptem tłomaczy ł swej towa 
rzyszce cel wyprawy. 

— Dokumenty, dla których przyle- 
ciałem do Niemiec będą dostarczone 
dziś w nocy tą drogą do rąk von Strom 
berga. Kurjer ma przybyć o jedenastej; 
znając punktualność niemiecką, tręczyć 
mogę że się nie spóźni. Teraz mamy 
dziewiątą. Mamy niecałą godzinę do 
przygotowania planu. 

— (Co chcesz zrobić? 
— Odebrač papiery. Ale chcę od 

prowadzić ciebie do bezpiecznej kry- 
jówki. Będziesz się tam czuła równie 
spokojnie, jak w domu ojca. 

Nie, — odmówiła stanowczo Do 
ris. — Zostanę z tobą. 

, — To jest niemożliwe. Ja sam nie 
wiem, co się może zdarzyć. Nie mam 
nawet planu działania... 

„ — Będę dzieliła twój los i niebez 
pieczeństwa. O, nie odmawiaj mi tego. 
Pójdę z tobą, mogę ci dopomóc. Muszę 
ci pomóc. Jeśli zostanę sama, umrę ze 
strachu o ciebie. Czyż tego nie możesz 
zrozumieć? 

Drukarnia „Wy 

się, żeby się na to narażała. 

— Ale jeśli próba nie uda się i o” 

Do sprzedania 
na Antokolu  pozesja EYM WSM WIEK 
obszaru 27.500 mt.2, LGUBY 

| 
4y domy drewniane, 
3-y fronty od ulic An- STS I ОЛНЕЗЫВ A TIE 
tokolskiej NY. 115 i 
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się do parcelacji. la- TE 
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Przybłąkał się 

Kursa kroju, szycia 
robót Ee; i mo- 

delowania 

$. Stefanowiczówny 
ul. Wielka 56, m. 8 

Teka skórzana 
z dokumentami na 
imię Stanisława Koza 
kiewicza, zostawiona | 
w autobusie 1041l*na > 

Zapisy codziennie, na linii Zwierzyniec, zna- 7 
kursa dzienae i wie- 14262 zechce a 
czorowe. -07a  wynagrodzeniem 

ы 15 zi. Rysia 8-8 | 
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ni złapią nas, a wtedy oboje będziemy 
skazani na Śmierć. 

— Tem bardziej nie chcę cię opu: 

    

dza niebezpieczne! Nie mogę zgodzić | 

— Chciałabym wiedzieć, w jaki 

wczyna. 

— Poddaję się! — zawołał, tuląc y 

— Ja również, — szepnęła przytu- 

szczać. 
— Ależ to, co chcę zrobić jest bar- | 

sposób mógłbyś mi w tem przeszko | 
dzić? — odpowiedziała dumnie dzie- ł 

Cyryl namyślał się chwilę, potem | 
objął ją i roześmiał się. 

ją do siebie. ——Doris, tej, chwili nie 
zapomnę nigdy w życiu. 

lając twarzyczkę do niego. | 

jak dwo- L 

Sk 

: Ucalowali się serdecznie i, 
je spartan, ruszyli na bój. 

Hamme*slay prowadził narzeczoną 
po drodze za rękę. Oboje nie czuli ani + 
strachu, ani zmęczenia, gotowi byli na 
wszystkie  niebezpieczeństwa. Cyryl 
śpiesznie obmyślał plan dalszych dzia- 
łań, zatrzymując się chwilami i ogląda- | 
jąc drogę. Każdy krok oddalał ich od 
pogoni, jeśli się już zaczęła, każdy 
krok zbliżał ich do berlińskiego kurje 
ra. Hammerslay nie chciał zabić kyrje- 
ra. Miejsca, w których można było ш- 
rządzić zasadzkę i zastrzelić jadących 
samochodem, nie interesowały go. Był 
szpiegiem, ale nie chciał działać zwy- | 
kłemi metodami szpiegowskiemi. Jeśli | 
kurjer okaże opór, wtedy dopiero bę” . 

  

dzie zmuszony go zabić. 
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