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PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z i 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. { 

+ r. 8259. W sprzedažy detai. cena pojedyūczego numeru 20 gr. { cja nie uwzgigdnia 

Opłata pocztowa uiszczona, ryczałtem. 
Redakcja rękopisów mie zamówionych nie zwraca. Administra- 

zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— «L Szrpryckjego — A. Łaszrk, I 
BIENIAKONIE, — Buiei Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi T-wa „Lot 38 jęgarnia й ь 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. 
DTUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
UŁĘBOKIE — ul Zamkowa, W. Włodzimierow. 
ORÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyńsia. 
WIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński, 
rLIECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — na Suwalska 13, S. Mateski. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimeiowy jednoszpaltówy na sromie 2-ej i » gr. 40. Za iekstem 15 groszy. Koimumikaty | 
nadesłane milinietr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 60 gr. Wnamerach świątecznych oraz z prowincji 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ggłorzenie cyfrowe i tabełaryczn 1 : й 

mielsca Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie, Za dostarczenie numeru dowodowezo Z 

MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruck”. 

|  NOWOGRGDEK 
N. ŚWIĘCIANY — 

Mafinowrkiego. О 
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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Ks 

1 0 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zast 

   

  

ANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
p — Księgarnia Polska — SŁ Bednarski. ‚ 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 

SŁONIM — Księgarnia 
STOŁPCE — Księgarni 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — uł. Mickiewicza 24, F. juczewska. 

WARSZAWA — T-wo0 Ksieg. Kol. „Ruch“. 

D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 12. 
ia T-wa „Ruch“. 

Rynek 9. N. Tarasiejski. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NZOZ ONTT 
oraz 

o 25 pr drożej. 
    
   
  

W PERSPEKTYWIE TYGODNIA ZZAKORDOKÓW Przesilenie rządowe otwarte 

A
"
 

Plan Younga, Niemcy i So- 
wiety. Wielka debata w parlamencie 

niemieckim zakończyła się przyjęciem 

planu Yonnga ustalającego ostateczny 

rozrachunek pomiędzy ;b. aljantami a 

Niemcami z tytułu odszkodowań wo- 
jennych. Wysiłki nacjonalistów  nie- 

mieckich, poparte przez niespodzie- 

waną dymisję Schachta jako protest 

przeciwko planowi Younga spełzły na 
niczem. 

Przyjęcie planu Younga jest wy: 

darzeniem pierwszorzędnej doniosło- 

ści politycznej nie tylko dla „Niemiec 

ale dla całego układu europejskich 

stosunków międzynarodowych. Plan 

Younga.oprócz zmniejszenia b. zna- 
cznego rat odszkodowaniowych obda- 

rza Niemcy całkowitą swobodą, na 

podstawie bowiem porozumienia w 

Hadze latem b, r. ,opuszczą ostatnią 

strefę Nadrenji oddziały okupacyjne- 

Dla stosunków europejskich przyję- 
cie planu Younga Oznacza przypie- 

czętowanie współpracy Niemiec z b. 

aljantami a szczególnie z Francją i 

zerwanie flirtu niemiecko-sowieckiego. 

Pod tym względem wielce charaktery- 

Styczny jest artykuł wybitnego znawcy 

Rosji, długoletniego korespondenta 
moskiewskiego „Berliner Tageblatt'a * 
p. Szeffera. P. Szeffer więc pisze: 

„Traktat w Rapallo był możliwy 

dopiero na skutek zaprowadzenia N, 
E. P-u, ale w ostatnich latach władze 
sowieckie tak szykanowały wysokie- 

„ mi podatkami obywateli swych oraz 

cudzoziemców, nie wyłączając Niem- 

ców, że nosiło to wszelkie cechy kon- 

fiskat majątkowych. Niemcy spodzie- 
wali się jednak, że doczekają się 

zmiany kursu, jednak gdy to nie na- 

stępowało, uciekali z Rosji setkami w 

ostatnich dwuch latach, pozostawia- 

jąc resztę swego mienia w rękach se- 

kwestratorów podatk. Niemcy uciekają 

z Rosji, ponieważ prędzej niż kto 

Inny, spostrzegli, jak głębokie prze- 
miany zachodzą w Sowietach, a mia- 
nowicie odbywa się tu gwałtowny po- 

wrót do komunizmu wojennego z lat 

1918 — 1920, który chce wszystko 

zniszczyć, co się nie da wiłoczyć w 

ramy kolektywizacji. Wprawdzie 
Niemców chroni traktat osiedleńczy, 
ale on nie posiada wartości. iRównież 
nie pomaga odwoływanie się do pra- 

* wa największego uprzywilejowania w 
traktacie Rapalskim". 

„Nep. — jest podstawą traktatu 
Rapalskiego. Natomiast Isocjalizacja 
oznacza nadzwyczajne į wzmocnienie 
płynności systemu sowieckiego i jego 
agresywności na zewnątrz w każdej 
formie. Właśnie to obecnie  przeży-. 

f wamy*. Za pesymistów uważano tych, 
, którzy przewidywali, że Nep. będzie 

trwał dostatecznie długo, aby na dłu- 
ższy czas Sowiety liczyć za przyja. 
ciela Niemiec, Jednak nawet ci lu- 
dzie okazali się optymistami. „Rewo- 
kot aa znów z jej niszczące- 
mi metodami i ] V aks znajduje się obecnie 

к Tempo socjalizacji uniemożliwia, 
jak dowodzi tego ostatni rok, utrzy* 
mywanie normalnych stosunków z 
zagranicą, a przynajmniej z Niemcami, 
w których chcą Sowiety wywołać 
przecież rewolucję, „Tarcia Niemców 
z Rosją we wszystkich dziedzinach 
wzrosły proporcjonalnie w miarę |i- 
kwidacji Nep'u. ;Rozwój wypadków w 
Rosji bierze taki obrót, że zobowią- 
zuje politykę zagraniczną Niemiec, do 
zbadania, ile jeszcze zostało okruchów 
z traktatu Rapalskiego po zniesieniu 
Nep'u, tembardziej, że stan Europy 
obecnie należy uważać. za prowizo- 

,ryczny, dopóki się nie rozstrzygnie 
w kierunku pozytywnym lub žnega- 
tywnym los systemu sowieckiego". 

Równoczesnie z artykułem Schef- 
iera frakcja demokratyczna w Reich- 
stagu wniosła interpelację z powodu 
działalności kominternu a minister 
spraw zagranicznych Curtlus oświad- 
Czył ambasadorowi  sowieckiemu restinskiemu, że na przyszłość rząd 
Rzeszy nie będzie rozróżniał polityki 
sownarkomu ZSSR od polityki 

minternu, M 

„sy sowieckiej. Masowa 

"ny z Rosją, o udział w 

Zarówno 'interpelacja demokratów 
jak artykuł Scheffera, wywołały w 

prasie sowieckiej liczne odpowiedzi 

nacechowane, jak zwykle, tupetem 

i zarzucające rządowi Rzeszy, że 

sprzedał się kapitalistom organizują- 

cym antysowiecki front. W odpowie- 
dziach prasy sowieckiej znać jednak 

pewną autę melancholjj 1 zawodu z 

powodu zmiany polityki niemieckiej. 
„lzwiestja" np. piszą. że Sowiety ja- 
ko „prawdziwy przyjaciel Niemiec" 

protestowały zawsze przeciwko oku- 

pacji Ruhry, ostrzegały przed przy- 

jęciem planu Younga, który Oznacza 

niewolę ekonomiczną i, że nigdy nie 

można pomawiać Moskwę © uczucia 

„złoradstwa* w stosunku do Nie- 
miec". 

Zmiana polityki Niemiec wobec 
Sowietów jest oczywista bezpośred- 
nim skutkiem planu Younga. Sowiety 

były zawsze potrzebne Berlinowi ja- 

ko asekuracja, skoro zaś teraz Niem- 

cy osiągnęły to co było ich celem 

(redukcja odszkodowań, ewakuacja 

Nadrenji i t. p.) nie mają powodu 

do aliszowania swych stosunków z 
Moskwą, tembardziej, że korzyści z 

tego stanu rzeczy płynęły wyłącznie 

dla Rosji, Niemcy zaś musiały  tole- 

rować u siebie bezczelną działalność 

kominternu, który otwarcie dążył do 

"wywołania rewolucji. 
— Antypolska kampanja pra- 

i ucieczka 
chłopów z rejonów pogranicza  s0- 
wieckiego do Polski przed represja- 
mi, stosowanemi przy kolektywizacji, 
udział Polski w protestach całego 
świata przeciwko przešladowaniom 
religijnym rozpętały fale _ nienawiści 
i bezsilnej złości w prasie sowiec- 
kiej. 

Polska nie jest wrogiem Litwy 

Tak orzekł Trybunał Najwyższy 
w Kownie 

z Z'Kownaj donoszą o газа. 
dniczej niezmiernie znamlenneį 
sprawie, w której Trybunał Naj- 
wyższy orzekł, że Polska niezjest 
państwem wrogiem dla Litwy. 

Na ławie oskarżonych zasładł 
niejaki Mankauskas,  oskarżo- 
ny o przesunięcie wiech granicz- 
nych wgłąb :terytorjum litew- 
skiego, czyli na korzyść Polski. 

Zastosowano przytem par.'117 
k.k. część II-g4 traktujący o 
zbrodni oderwania częćci teryto- 
rjum od państwa. Paragraf ten 
przewiduje karę ciężkiegowięzie- 
nia. 8 Jednakże Mankauskasowi 
groziła większa kara mianowicie 
kara śmierci, gdyż akt oskarże- 
nia oplewał oderwanie na rzecz 
państwa które jest we wrogich 
stosunkach do Litwy. Jednakże 
Trybunał najwyższy orzekł, że z 
chwilą zawarcia pomiędzy Pol- 
ską'i Litwą umowy w Berlinie 
t. zw.: „O małym ruchu granicz- 
nym'* w której to umowie zosta- 
ła przekreślona |litewska nazwa 
„linja demarkacyjna“ — została 
zaś przyjęta nazwa „linji admini- 
stracyjnej' przez obie strony — 
Polski nie można uważać za pań: 
stwo pozostające we wrogich do 
Litwy stosunkach, tem mniej w 
stanłe $wojny, co już wyraźnie 
zaznaczono na posiedzeniu Ligi 
Narodów dnia 10 grudnia 
1927 roku. 

Wywiad Zanninsa o wizycie w Berlinić 
KOWNO, 17. Ill. PAT. Litewski 

minister spraw zagranicznych Zaunius 
udzielił przedstawicielom prasy wy- 
wiadu, w którym oświadczył, że w 
czasie jego pobytu w Berlinie zosta- 
ło osiągnięte całkowite porozumienie 
w sprawach dotyczących Niemcy i 

Niemal w każdym numerze urzę- *Litwę. W kwestji stosunków polsko- 
dowych organów prasowych znaleźć 
można napastliwe artykuły, oskarża- 
jące Polskę o przygotowania do woj- 

antysowiec- 
kich knowaniach imperjalistów i t. p. 
brednie. 

Antypolska kampanja prasy so- 
wieckiej jest próbierzem szczerości 
intencyj odpowiedzialnych  kierowni- 
ków polityki Z. S. S. R., którzy nie- 
jednokrotnie oświadczali, iż ich dąże- 
niem jest utrzymanie poprawnych 
stosunków _ sąsiedzkich. Źródłem, 
skąd czerpią publicyści sowieccy.„do- 
wody* dla potwierdzenia rzekomych 
przygotowań do wojny z  Bolszewją 
jest... prasa endecka. Szczególnie 
„Gazeta Warszawska” jest specjalnie 
honorowaną. „Izwiestija" stale przy- 
taczają obszerne cytaty z tego „naro- 
dowego ;organu“ dla potwierdzenia 
swych fantastycznych oskarżeń. Nie 
poraz pierwszy zresztą prasa endec- 
ka oddaje w ten sposób propagan- 
dzie sowieckiej cenne usługi. 

— Indje przed rewolucją? Te. 
legramy donoszą o wielkiem porusze- 
niu w Indjach w związku ze znanym ) 
listem przywódcy nacjonalistów indu- 
skich Gandhiego do vice-króla Indyj 
lorda Jiwinga. Gandhi mianowicie za- 
powiada, że w myśl decyzji kongre- 
su Panhinduskiego w dn. 25-g0 mar- 
ca rozpocznie się w Indjach powsta- 
nie, ponieważ Indusi postanowili wy- 
pędzić Anglików. Powstanie to nie 
będzie jednak zbrojne, będzie ono 

polegało na bojkotowaniu reżimu 
angielskiego, angielskich  instytucyj 
podatków, monopoli i t. d. 

Na wszelki wypadek rząd  śagiel- 
ski skoncentrował wojska, można 
jednak wątpić czy zostaną one użyte 

przedewszystkiem dlatego, že nie 
do pomyślenia jest zdławienie ruchu 

rewolucyjnego 300 miljonów ludności 
przy pomocy kilku czy kilkanastu 
dywizyj. Polityka angielska w Indjach | 
nie opiera się na bagnetach, o wiele 
lepszym środkiem są antagonizmy 
plemion, kast i wyznań, które umie- 
jetnie wykorzystują Anglicy. To też i 
w tym wypadku zapowiedź powsta- 
nia nie jest groźną, ponieważ poko- 
jowe powstanie proklamowane przez 
Gandhiego obejmie tylko cząstkę 
300 miljonowego narodu. Sz. 

litewskich minister wyjaśnił, "že nie- 
możliwe jest do przyjęcia dla państwa 
litewskiego aby kwestja tranzytu roz- 
patrywana była iprzez komisję Ligi 
Narodów jedynie z punktu widzenia 
technicznego. 

W przeddzień Imienia 
Marszałka Piłsudskiego 

W dniu wczorajszym odbył się w 
Warszawie szereg uroczystości ku 
uczczeniu+ imienin Pierwszego Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

O godz. 11i pół w sali „Resursy 
Obywatelskiej odbyła się akademia, 
urządzona przez 316 koło L. О. P.;P. 
przy państwowych Zakładach Inżynie- 
ГЙ 
"o godz. 4ej pp. odbyly się w sali 
Rady Miejskiej uroczysta akademja 
robotnicza, urządzona staraniem kon- 
federacjj związków zawodowych i 
zjednoczenia polskiej młodzieży pra- 
cującej „Orlę“. 

Na akademji obecni byli: Pani 

Marszalkowa Pilsudska, minister Pry- 
stor, min. Boerner, płk. Sławek, bi: 

skup Szlagowski i inni. 
Po akademji prezydjum wraz Z 

6-ma delegatami górników z Wieliczki 
udało się do Belwederu, gdzie złoży* 
ło adres hołdowniczy z kilku tysiąca" 
mi podpisów, oraz piękne popiersie 
Marszałka Piłsudskiego wykute z blo- 
ku solnego przez robotników. 

Poświęcenie sztandaru kolejowego 
przysposobienia wojskowego 
Okręg warszawski Kolejowego Przyspo- 

sobienia Wojskowego, święcąc swój pierw 
szy sztandar połączył tę uroczystość ze zł0+ 
żeniem hołdu Marszałkowi Piłsudskiemu z 0 
kazji Imienin. 

Uroczystości te rozpoczęły się o godz. 
9 rano nabożeństwem w Kościele Garnizono 
'wym przy ul. Długiej. O godz. 8.40 przed: 
świątynią ustawił jsię zbrojny bataljon KPW 
z trzema orkiestrami, dalej zać Usa się 
delegacje ze wszystkich Okręgów KWP. 

a kilkanaście minut przed godz. 9 przy 
był dowódca OK i gen. Wróblewski. który 
odebrał raport | ; . 
działu. Wkrótce potem nadjecna: min. Kuhn, 
odbierając raport j witając się oddziałami, 
„Przed godz. 9 witany dźwiękami hymnu na» 
rodowego przybył reprezentant Marszałka 
Piłsudskiego — inspektor armji gen. Orlicz» 
Dreszer, który również odebrał raport i do 
konał przeglądu bataljonu i wszystkich kom 
'panij. O godz. 9 rano rozpoczęło się nabożeń 
stwo, celebrowane przez ks. biskupa Bandur 
skiego, który przybył specjalnie na tę uro» 
czystość z Wilna. 

Po nabożeństwie gdy oddziały ustawiły 
się w czworobok, ks. biskup Bandurski doko 
nał Sao sztandaru. 

przed świątyni wyruszył pochód z ba 
taljonem KPW. na czele do grobu Nieznane 
go Żołnierza, gdzie nastąpiło złożenie wień. 
<a. Po złożeniu wieńca odbyła się defilada, 
którą przyjął gen. Dreszer. Na tem uroczy 
stość poświęcenia sztandaru zakończono. 

Marszałek Piłsudski na Zamku 
WARSZAWA. 17.111. (Tel. wł. „Słowa”). Na dziś na godzinę 12 w po- 

łudnie Kancelarja Cywilna Prezydenta 
ków obu Izb Sejmowych p.p. Juljana 

Rzeczypospolitej zaprosiła marszał- 

Szymańskiego i Ignacego Daszyń- 
sklego na audjencję do Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Obaj. marszałkowie przybyli o tej godzinie do Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej i odbyli z nim konferencję, trwającą do godziny 1 minut 45. 

Po powrocie z Zamku Królewskiego marszałek Sejmu Daszyński wy- 

dał komunikat, w którym powiada, że podczas rozmowy |iz Prezydentem 

Rzeczypospolitej poruszono sprawę dymisji gabinetu, co ma nastąpić w 

najbliższych godzinach. Następnie opowiada marsz. 

stawił Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Daszyński, że przed- 

konieczność załatwienia w Sejmie 

Spraw terminowych, jak poprawek Senatu do budżetu, ustawy o funduszu 

Kultury narodowej, ustawy o kredytach dodatkowych na rok 1929—30, 

sprawy b. ministra Czechowicza. Pozatem marszałek Sejmu wyraził nadzie- 

ję, że przesilenie nie będzie długotrwałe. 

O godzinie 2 pp. przybył na 'Zamek Królewski Marszałek 

Józef Piłsudski i konferował 
przeszło dwie godziny. 

z Prezydentem Rzeczypospolitej 

Pomimo twierdzenia komunikatu marsz, Daszyńskiego dotychczas 
owa zapowiedziana na „najbliższe godziny” dymisja rządu nie została 

ogłoszona i żaden akt Prezydenta w tej sprawie się nie ukazał. - 

Q ile sytuacja nie zmieni się później 
od chwili kiedy to piszemy i do wiadomo- 
ści wyżej podanej nie będziemy mogli nic 

dodać, to czytelnika uderza dwie rzeczy: 
1) ton ultymatywno-prowokacyjny ko- 

munikatu marsz, Sejmu. Mimo, że owe 

piątkowe „zwycięstwo” Sejmu nad rządem 

było prawdziwie Phyrrusowem, mimo, że 
wiadomem było, że chłopi we wszystkich 
stronnictwach niechętnie przeciw min. Pry- 

storowi głosowali, że rząd został wywró- 

cony na sprawie, w której sympatje całe- 
go kraju są po stronie rządu, — mimo te- 
go wszystkiego marsz. Daszyński ż pew- 
nem kauzyperdowskiem zacięciem podykto= 

wał komunikat, który jest tylko sformuło- 
waniem pretensji i pogróżek do rządu (spra- 

wa Czechowicza) oraz dawaniem,nauk Pre- 
"Żydentowi Rzeczypospolitej („najbliższe go- 
dziny*, wyrażenie nadziei, że przesilenie 
będzie nie długotrwałe). 

P. Prezydent Rzeczypospolifej 

* 

Komunikat marsz, „Daszyńskiego nosi 
charakter wyzwania i gotowi ljesteśmy go 
porównać z takim politycznym błędem, ja- 

kiego się dopuścił w dniu 11 maja 1926 r. 
rząd p! Witosa konfiskując artykuł marsz 
Piłsu iskiego. 

2) Druga rzecz, która się rzuci czytelni- 
kowi w oczy to jest to+podpisanie |traktatu 

handlowego z Niemcami, to jest sprawy, o 

którą toczą się rokowania już od sześciu lat, 
którą usiłował załatwić jeszcze p. Grabski, 

kiedy był premjerem.' Jest to pierwsza duża 
zdobycz naszego rządu, jest to pierwszo- 
rzędny sukces w dziedzinie polityki zagra- 
nicznej, a zarazem czyż nie najlepsza od- 

powiedź, że zaufanie, zagranicy mą w Pol- 
sce rząd, a nie Sejm. Traktat tego rodzaju 
podpisuje rząl przez Sejm obalony. Fakty 
więc dają tym wszystkim, którzy w obro- 

nie sejmowładztwa na opinję zagranicy się 

powołują, dotkliwą a wyraźną nauczkę. Caf. 

podpisał? dekrafy dymisyjne 
WARSZAWA. 17.III. Pat. W pniu 17 b. m. około godziny O-ej 

wieczorem Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał następujący 
dekret: 

„Do Pana Profesora Kazimierza Bartla, Prezesa Rady Mi- 
nistrów w Warszawie. Przychylając się do przedstawionej mi 
prośby o dymisję, zwalnłam Pana z urzędu prezesa Rady Minist- 
rów wraz z całym gabinetem I poruczam Panu i wszystkim ustę- 
pującym Panom Ministrom i Kierownikom Ministerstw dalsze 
kłerownictwo spraw państwowych, aż do chwili powołania no- 
wego rządu.—Warszawa, dnia 17 marca 1930 roku. Prezydent 
Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki. Prezes Rady Ministrów 
(—) Kazimierz Bartel". 

Równocześnie Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpisał 
odpowiednie pisma do poszczególnych ministrów i kierowników 
ministerstw. 

Koniec wojny celnej z Niemcami 
Podpisanie traktatu handlowego: 

WARSZAWA, 17 Ill. Pat. Parafowana w piątek 14 b. m. rano przez 
obu pełnomocników umowa gospodarczał między Rzecząpospolitą Polską 

a Rzeszą niemiecką została dzisiaj o godz. 18.30 przez' tychże pełaomoc- 

ników min. Juljusza Twardowskiego i posła niemieckiego Ulricha Rausche- 

ra formalnie podpisana. Umowa posiada charakter umowy kontyngentowej 

utrzymując w wymianie wzajemnej między obu krajami obowiązujące obec- 

zie zakazy. 

Najważniejsze postanowienia podpisanej umowy 
Najważniejsze postanowienia podpisanej umowy są następujące: 
1) Polsce przyznany został kontyngent węgla w wysokości 320 tys. tonn mie- 

sięcznie na zasadzie salda węglowego oraz koatygent 200 tys. sztuk nierogacizny na 
rok pierwszy, z zastosowaniem zasady progresji 75 tys. szt. rocznie w ciągu 2-ch lat, 

2) Wzamian za powyższe kontyngenty strona niemiecka otrzymała kontyngenty 
przemysłowe obecnie obowiązujących w Polsce list zakazowych. 

3) W dziedzinie taryfowo-celnej układ przewiduje udzielenie wzajemnie klauzuli 
największego uprzywilejowania, nie zawiera zaś żadnych zniżek ani fiksacji ceł. Spe- 
cjalne postanowienia regulują przepisy weterynaryjne, na zasadzie których odbywać się 
będzie wymiana produktów hodowlanych między obu krajami. 

4) Postanowienia tranzytowe przawidują wolność tranzytu przez terytorja obu 
krajów, nie wyłączając możności przewozu wszelkiego mięsa przez terytorjum Rzeszy 

5) Przy okazji zawarcia umowy przewiduje się dopuszczenie do przewozu emi- 
grantów trzech towarzystw niemieckich w drodze udzielenia im koncesyj: Hapag, Nord - 
Deutsch Lloyd, Hamburg-Siid-America Line. W traktowaniu towarzystwa okrętowe nie- 
mieckie korzystać mają z klauzuli największego uprzywilejowania, nie korzystając je- 
dnak z przywilejów towarzystw krajowych. 

6) Prawo osiedlania oparte żostało na zasadach protokółu z dnia 21 lipca 1927 

roku, które zawierają klauzulę największego uprzywilejowania odnośnie do wjazdu 
i pobytu oraz ograniczenia do pewnej kategorii osób. 

МНОЛРИУЧЕНЫНОСИЕИ 

Sprawy morskie wielkich mocarstw 
„Tardieu wierzy w pomyślny wynik konferencji 

LONDYN. 17.1. Pat, Tardieu oświadczył przedstawicizlom 
prasy: Przeprowadzilłśmy przy udzłale delegacji anglelskiej ba- 
danła całości sytuacji. Ustaliliśmy kwestje, w których bez wątpie- 
nia z łatwością osiągniemy porozumienie i zbadaliśmy metody 
postępowania, mające na celu zbliżenie stanowisk Anglji i Fran- 
cji w kwestjach spornych. Obie delegacje zgodziły się na po- 

glad, że ze względu na znaczenie ewentualnych rezultatów obrad 
па ežy wykluczyč wszelki pośpiech I nieostrożność. Jesteśmy 
przekonani—zakończył Tardleu—że wysiłki nasze doprowadzą do 
pożądanych rzzultatów. 

Digłss we Francji 
PARYŻ. 17. Ill. (PAT) Wszystkie dzien 

niki najrozmaitszych odcieni zamieściły wcze 
raj komunikat Prezydjum Rady Ministrów o 
przesileniu rządowem w Polsce. Wieczorny 
„Temps“ zaznacza, że ponieważ większość, 
która wypowiedziała się przeciwko rządowi, 
złożona jest z elementów  najrožnorodniej- 
szych, rozwiązanie kryzysu napotka wobec 
tego na te same trudności, które powstają w 
Warszawie za każdym razem, gdy chodzi o 
zmiany w składzie gabinetu. Ogromne roz 
proszenie stronnictw w Sejmie jest stałą 
przeszkodą dla ustalenia trwałego rządu. Za 
znączyć jednak należy, że jeżeli gabinety się 
zmieniają, to Marszałek Piłsudski natomiast 
pozostaje na swem stanowisku ministra 
spraw wojskowych. Autorytet jego bynaja 
mniej nie został pomniejszony przez kolejne 
kryzysy rządowe. Należy więc przypuszczać 
że i w danym wypadku, tak jak to się dzia 
ło poprzednio, zostanie za jego wskazówka- 
mi opracowana nowa kombinacja gabineto 
wa, która prowadzić będzie w dalszym ciągu 
politykę poprzednich rządów. : 

- „L Homme Libre* poświęca sprawie dymi 
sji gabinetu prof. Bartla dłuższy artykuł, w 
którym przedstawia najpierw okoliczności, w 
jakich zakończyło się w roku ubiegłym trwa 
jące od dłuższego czasu przesilenie rządowe. 
Władzę objął wówczas prol Bartel, zdeklaro 
wany stronnik ścisłej współpracy pomiędzy 
rządem i Sejmem która wreszcie wydawałą 
się niezbędna wobec konieczności przeprowa 
dzenia wymaganej przez kraj cały rewizji 
konstytucji. To też wznowienie prac parle 
mentarnych nastąpiło w atmosferze ugodc- 
wej. Stronnictwa nie mogły zamknąć oczu 
na sytuację gospodarczą, która zaostrzała się 
coraz bardziej i której rozwiązanie wymaga 
ło przedewszystkiem rozpatrzenia budżetu. 
Nastrój pokojowy nie trwał jednak długo. 
Opozycja prowadziła w dalszym ciągu swą 
podziemną robotę, skierowaną tym razem 
przeciwko min. Prystorowi, który oprócz oso 
bistych zasług jest jednym-z najdawniejszych 
j najbardziej przez marszałka Piłsudskiego ce 
nionych współzawodników jego. Taki stan 
rzeczy musiał poważnie zirytować prof, Bart 
lia, jeżelk on, stronnik metody pojednawczej, 
dał w senacie ujście swemu niezadowoleniu, 
powiadając znaną mowę oraz jdentyfikując 
sprawy poszczególnych ministrów z losarmi 
całego gabinetu. 

Fakt ten — oświadcza autor — artykułu 
— rzuca na przyszłość światło raczej niepo- 
myślne, gdyż zamyka drogę wszelkim możli 
wościom przebudowy gabinetu i pozwała 
przypuszc że obecne przesilenie będzie 
miało poważne konsekwencje. Płynie z tes 
go '' « pewna nauka. Reforma konstytucji 
z trudmością może być przeprowadzona w 0» 
becnych warunkach. Przy podobnym stanie 
rzeczy dwie. osobistości, stojące na czele ży 
cia politycznego w Polsce, nabierają szcze 
gólnego zn: i prezydent 
„Mościcki Zwłaszcza 
ten ostatni, który jest przedmiotem prawdzi 
„wego kultu we wszystkich środowiskach. O- 
sobistości te korzystają z całego zaufania 
kraju, gdy natomiast stronnictwa polityczne 
zaufanie to dawno utraciły / ci dwaj wy» 
bitni mężowie stanu wyzy. ytuację naj. 
bliższa przyszłość nam to W każdym 
razie życzyć tego należy Po która prag 
nie wybrnąć z sytuacji, w jakiej znajduje się 

od szeregu lat, 
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Audiencje u Premjera 

WARSZAWA, ;17. III. Pat. Pan 
prezes Rady Ministrów przyjął w dniu 
dzisiejszym ministra rolnictwa Janta- 
Połczyńskiego i p. ministra W. R. i 
O. P. Czerwińskiego., 

Szkolenie inspekforów pocztowych 
WARSZAWĄ, 17—1IIL. PAT. W dniu 17 

bm. rozpoczął się w Ministerstwie Poczt i 
Tel. specjalny 19 dniowy kurs dla inszek- 
torów pocztowo 'telegr=ficznych w celu za- 
poznania się z najnowszemi skierunkami w 
dziedzinie organizacji służby inspekcyjnej 
orąz w celu ujednostajnienia tej służby: 
Otwarcia kursu dokonał osobiście minister 
poczt i telegrafów, wygłaszając stosowne 
przemówienie. 4 

Uchylenie konfiskaf pism 
Iwowskich 

WARSZAWA, 17. Ill. Pat. Pan 
minister sprawiedliwości w dniu dzi- 
siejszym polecił prokuratorowi Sądu | 
Apelacyjnego we Lwowie uchylić de- 
cyzję prokuratury Okręgowej, doty: 
czącą czasopism lwowskich, , zajętych 
w dniu 15 bm. z powodu przytocze- 
nia przemówień poselskich, wygłoszo- 
nych w Sejmie. 

Saldo bilansu handlowego 
w lutym 

WARSZAWA, 17 III. Pat. Według tym- 
czasowych obliczeń Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego, bilans handlu zagranicznego 
Polski (łącznie z w. m. Gdańskiem) przed- | 
stawiał się w lutym r. b. jak następuje: 
Przywieziono 281.412 tonn towarów. War- 
tość przywozu wynosiła 181.669 | ja Wj 
porównaniu do poprzedniego miesiąca przy © 
wóz zmniejszył się w wadze o 34.804 tonn, 
w wartości o 34.999 tys. zł. Wywieziono © 
1.574.338 tonn towarów. Wartość wywozu | 
wynosiła 218.092 tys. zł. W porównaniu do © 
poprzedniego miesiąca wywóz zmniejszył © 
się w wadze o 158.423 tonn, w wartości o © 
499 tysięcy złotych. Saldo dodatnie bilansu 
handlu zagranicznego w lutym r. b. wyno- © 
siło 36.423 tys. złotych. : 

Plofr Ghoynowski +8 
otrzymał nagrodę įim. WI. Rey- | 

monta į 

WARSZAWA, 17. III. Pat. Usta- | 

nowioną przez» Towarzystwo  Litera- 
tów i Dziennikarzy ,Polskich w War: | 
szawie nagrodę im. Władysława Rey: 
monta w kwocie 2 tys. zł. zarząd To 
warzystwa przyznał Piotrowi Choynow: 
skiemu za tomik nowel p. t. „O pię: | 

ciu panach Sulžyckich“. My) 
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Zjazd delegatów GB chów rzemieślniczych 
w Nowogródku 

NOWOGRODEK, 17. Ill. Pat. Dziś 
w sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego odbyły się obrady zjazdu 
delegatów cechów rzemieślniczych 
województwa nowogródzkiego, w któ 
rym poza p. woj.  Beczkowiczem, 
prezydjum Izby Rzemieślniczej w No- 
wogródku w osobach prezesa p. Kle- 
niewskiego i dyrektora Starka wzięło 
udział _ kilkudziesięciu delegatów 
cechów z poszczególnych ośrodków 
województwa. 

dora sztajeła garmizona ba 
NOWOGRÓDEK, 17 Ill. Pat. Z Barano- 

wicz wyjechała konno sztafeta brygady ka- 

walerji Baranowicze, która udaje się do 

Zjazd otworzył, obejmując zara- 
zem przewodnictwo. p. woj. Beczko- 
wicz, podkreślając znaczenie cechów 
w życiu gospodarczem państwa. 

Głównym tematem obrad była 
sprawa ustalenia wzajemnych stosun- 
ków cechów do Izby Rzemieślniczej. 
W sprawie tej powzięto uchwałę, 
zmierzającą do utrzymania żywszego 
kontaktu cechów z lzbą Ruemieślni: 
czą przez dostarczenie jej materjałów 
o położeniu rzemiosła. 

ranowickiego dó Belwedera 
Belwederu dla złożenia holdu Marszałkowi 
Piłsudskiemu w dniu Jego imienia, w imie" 
niu garnizonu baranowickiego. 

KURYNIE, POW. ŚWIĘCIAŃSKI 

'— Urzędnicy gminy wstrzymują pracę 
szkoły. Przykra 'to jest sprawa mówić „gorzką 

prawdę o swoich, ale przecie więcej jest 

przykro przeżywać tę prawdę. Mam tu wła 

Śnie na myśli urzędników gminy Kołtyniań« 
skiej, pow. Święciańskiego, których stosunek 
do szkół i spełnianie obowiązków względem 

_ takowych, wymaga gruntownych reform i 

nagany od władz wyższych. 
Opłakany stan szkolnictwa powszechne. 

go na wschodnich rubieżach pogranicza poł 

ško-iltewskiego, jakiem jest gm.  Kołtyniań 
ska, wszystkim jest bardzo dobrze ' znany. 

Brak współpracy gminy ze szkołą uniemożli 

wia jego polepszenie. Koleżeństwo uzyskuje 

świetne wyniki z pracy na powierzonych 50- 

ibie placówkach, lecz opieszałość zarządu 

gminy (p. wójta) wstrzymuje pracę, buduje 

zaporę, której drogą wzajemnego porozumie 

mia się usunąć nie można. Odwołuję się do 

opinji publicznej z prośbą o wydanie sądu na 
podane niżej fakty. RSA 

Od roku pracuję w gm. Kołtyniańskiej, 
jwe wsi położonej na samej granicy polsko- 

litewskiej. Szkoła stała (a częściowo i Stoi) 

niemal na najniższym stopniu organizacyjnym 

fPrzez usilną pracę uzyskałem zaufanie miej 

scowej ludności litewskiej. Frekwencja dziat 
wy szkolnej zwiększyła się niemał podwójnie 

-w stosunku do lat itbiegłych, lecz brak ław 

szkolnych uniemożliwia naukę. Pięć „ławek 3 

_ wiedzeniowych nie może przecież zmieścić 30 
«dzieci. Zwracałem się więc kilkadziesiąt razy 
jlo p. wójta gm. tut. z prośbą by zrobiono 

' ławki z sum przeznaczonych na konserwację 

inwentarza mojej szkoły. Zbywano zawsze, 

okazując idobre chęci. Już blisko koniec roku 

„szkolnego, a o ławkach ani słychać, dziatwa 

_ «ciągle jeszcze siedzi na przyniesionych z do 

„mu klocach lub taboretkach, Nie wiedziała 

szkoła korzyści z pieniędzy przeznaczonych 
“ma ten cel w ubiegłym roku szkolnym, napew 

mo i w tym roku smok pochłonie przeznaczo 

mą sumę 40 zł. zaostrzając apetyt na przy- 

_ szłe lata. 
ж Prowadzę kurs wieczorowy @а — @ого- 

_ słych, który liczy obecnie 25 osób. Brak ła- 
jwek i tu jest przeszkodą do normalnego roz 
iwoju. Na oświatę pozaszkolną przeznaczone 
są pewne sumy. Inspektorat Szkolny wydał 

‚ polecenie, by wypłacono w oznaczonym ter- 

minie, Termin minął, koszty z własnej kiesze 

| mi pokrywam, a pieniędzy jak niema tak nie 
ma. Taki stan rzeczy ma miejsce niemal we 
wszystkich szkołach gminy tut. Progi gminy 

/ poobijaliśmy, chodząc z prośbami o załatwie 
nie spraw lecz skutek prawie żaden. My chce 
my by zarządzenia wyższych władz, tyczące 

' się szkół, były wykonywane w oznaczonych 
_ 4erminach. Czyż wyższe władze samorządo 

_we i szkolne mogą dopuścić do tego, by nau 
«czyciel oprócz odpowiedzialnej pracy w szko 
de, miał się poniżać, kupować czerwony ka 
ipturek i prosić o (przeznaczoną mu należność 
niby o jałmużnę, którą przecież dla siebie 
nie bierze, lecz obraca na dobró społeczne. 

_ Kzy nie można byłoby obsadzić podobne 
urzędy ludźmi, którzyby mieli poczucie idei 
pracy społecznej i prywatę stawiali na dru- 
 giem miejscu. Problem ten zostawiam dla 

" interesujących się. Przyjaciel. 
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BARANOWICZE 

— Walne zgromadzenie powiatowego 
kornitetu L.O.P.P. Baronowicze. W dniu 9 
marca r. b. sali Rady Miejskiej odbyło się 
walne oe Powiatowego  Komite- 

tu L.O.P.P. Zgromadzenie zaszczycił swą 
_ obecnością p. wicewojewoda Godlewski. Za 

a ajając zgromadzenie prezes komitetu inż. 
; aim wita w imieniu zgromadzenia p. wi 

 cewojewodę Godlewskiego, poczem proponu 
je wybór przewodniczącego w osobie nadko 
misarza p. Szpali, który zaprasza na asesC- 

- rów p. p. rotm. Bargiela i Oniskiewicza. 
BE Pióro trzyma sekretarz komitetu p. Glą- 
bik. 

  

     

  

   

    

$ Przewodniczący ogłasza porządek, dzien 
ny, a po przyjęciu tąkowego zabrał głos p. 

_ wicewojewoda Godlewski, który oświadczył, 
co następuje: 

„Wifam Panów w imieniu zarządu woje 
_. wódzkiego komitetu i zaznaczam, iż Komitet 

5» baranowicki pracuje bardzo dobrze, najlepiej 
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DZIWY i DZIWACTWA 
__ Zacznijmy od czasów starożytnych. 

— Ludzkość zawsze lubowała się w wy- 
 majdywaniu sobie dziwnych snów, igra 
szek — dziś się na to mówi: sensacji. 
Gdy brakło dziwów prawdziwych, albo 
nie umiano ich dostrzec, tworzono le- 
gendy. Siedem cudów świata znała sta- 

 rożytność. Nie było wśród nich „Miss 
Hellady*+ (choć podobno Greczyn ki 
nie ustępowały dzisiejszym  pięknoś- 
ciom) — siedem cudów to były. pra- 

__ wdziwe, istniejące budowle, z których 
k niektóre przetrwały do nasżych czasów 
"Więc naprzykład ponad 80 Piramid Т- 
' gipskich, stojących na stoku  Pistyni 
$ Libijskiej na przestrzeni 30 kilometrów, 

* wysokich od 10 do 150 metrów. Wiek 
" poważny: szóste stulecie przed Chry- 
_stusem. Drugi cud antyczny, to Wiszą- 
ce Ogrody Semiramidy legendarnej zało 
 žycielki Babilonu. Ogrody tej pani kwit 

ły na terasach, umieszczonych (podob- 
no) na murze wysokim na sto metrów 
— stąd ich nazwa. Trzeci cud: świąty- 
nia Diany w tiezie, której szczątki za 

_ chowały się, cała z białego marmuru; 
- spalił ją Herostrates, który w ten spo- 
a chciał wsławić się. w historji stąd 
_ przysłowie o „sławie herostratesowej*. 

Cz. warty cud świata: świątynia Zeusa 
w Olimpji, piąty: grobowiec króla Mau 

ylosa w. Halikarnassie ; (stąd nazwa: 
auzoleum), szósty: «Kolos Rodyjski, 
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no nadpisy propagandowe, rozeslano do urzę 
ydów różne plakaty, tablice, przyjęto udział 
w wystawie ruchomej i t. p. у 

Obronę przeciwgazową także ruszono Z 
mmartwego punktu, chociaż rok ubiegły na 
tem polu był tylko wstępem do pracy, którą 
Komitet rozpoczął 'w roku bieżącym. 

Wreszcie posunięto daleko naprzód bu- 
dowę lotniska, budowa, którego jest prowa 
dzona pod kierunkiem i nadzorem zarządu 
komitetu powiatowego. 

Wyniki finansowe były gorsze, aniżeli 
za rok 1928 jednak należy to tłomaczyć ogól 
nym .stanem zubożenia i zaległościami, jakie 
mają Koła w stosunku do Komitetu pow. 

, Wkońcu został omówiony program pra 
cy komitetu i kół na rok 1930. 

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedło 
żył p. Kuntz. 

Po sprawozdaniach wyłoniła się dysku 
sja w trakcie której zabierali głos delegaci 
kół, przeważnie omawiając bolączki organiza 
cyjne i trudności przy wykonywaniu progra 
mu. Po debatach jednogłośnie przyjęto nastę 
pulącą rezolucję: 

atwierdzić sprawozdanie za 1929 p. 
udzielając zarządowi absolutorjum wraz z 
wyrażeniem podziękowania za tak  usilną i 
owocną spracę w rozwoju L.O.P.P. dła dobra 
Ojczyzny. 

W dalszym ciągu porządku dziennego 
odbyły się uzupełniające wybory do zarządu 
komitetu, zostali wystani p.p.: starosta Prze- 
pałkowski, inż. Layman, rejent  Danows 
oraz na zastępcę p. Bronicki. Komisję rewiz 
ną wybrano w następującym składzie: p.p. 
'Kuntz, Przeborowski, Czyżewski na zastęp- 
ców Jasinowski i Abramowski. 

ybór delegatów na walny zjazd prze 
kazano zarządowi komitetu. 

W. wolnych wnioskach poruszono nastę 
pujące sprawy: 

1) urządzić kursy dla instruktorów III 
klasy w terminie wyznaczonym przez zarząd 
komitetu. 

2) aprobowano sprawę urządzenia lote- 
rji loterji fantowej, polecając opracowanie 
planu zarządowi. 

3).omówiono program Tygodnia Lotni 
czego, przyczem delegaci wyrazili życzenie, 
aby nikt poza komitetem nie wysyłał mare- 
czek na tereny gmin, aby władze administra 
cyjne wpłynęły na urzędy gminne, by tako 
we więcej interesowały się sprawami Tygod 
nia i LiO.P.P.'u aby sprowadzić do Barano 
wicz samolot dla wożenia pasażerów i wresz 
cie prosić dowódcę brygady kawalerji o urzą 
dzenie konkursów hippicznych podczas Ty= 
godnia, 

Ostre stanowisko zajął zjazd co do zale 
głości składek przez niektóre koła i polecił 
delegować swych przedstawicieli, celem zba 
dania przyczyn zaległości, w razie potrzeby, 
rozłożyć zaległości na raty, zwoływać nad. 
zwyczajne zgromadzenia kół j zmienić zarząd 

5) na wniosek p. dr. Jasinowskiego zc- 
stała poruszona sprawa nagrodzenia prezesa 
inż. Laymana Krzyżem  Żasługi co było 
uchwalono przez walne zgromadzenie w 
1928 r. 

Sprawę tę polecono przekazać wojewódz 
kiemu komitetowi, jako przypomnienie. Na 
tem zgromadzenie zakończono. 

Repertuar kina. Nareszcie na ekranie 
naszego kina wyświetlono obraz produkcji 
polskiej „Pod banderą miłości”. Nie będę tu 
taj mówił o zaletach i brakach tego filmu, 
gdyż sprawę tę ujęła już prasa stołeczna, ale 
chodzi mi o to, że nareszcie kierownictwo ki 
na zmieniło te różne miłości księciów rosy 
skich te rewelacje (nawiasem mówiąc wy» 
tworni amerykańskich, bardzo fatalnie ujęte) 
na film polski, a w przyszłości zapowiada 
repertuar filmów polskich, jak to: Halka, Mi 
łość Kościuszki, Uroda życia i t. p. 

Naprawdę dosyć już ma społeczeństwo 
pokazywania tych obyczajów wschodnich (w 
każdym filmie „trepak*) i tych okrucieństw i 
barbarzyństw. 

Trzeba więcej nasze polskie filmy poka 
zywać na Kresach. $. С. 

— Konny oddział Sokoła. Miejscowe 
gniazdo Tow. Sokół urządza konny oddział 
Sokoła w składzie jednego plutonu. $. @. 
ze wszystkich komitetów, a przeto dziękując 
mu za dotychczasową pracę, życzę nadal 
owocnej pracy*. 

Oświadczenie p. wicewojewody zostało 

    

   

statua przeszło 30 metrów wysoka, u- 
lana z bronzu, która podobno stojąc 
u wjazdu do portu w Rodos, rozstawio 
nemi nogami tworzyła bramę dla wpły- 
wających okrętów; i cud 7 - my: marmu 
rowa latarnia morska na wyspie Faros, 
nawprost Aleksandrji, z otwartym og 
niem na szczycie, który widoczny był 
z odległośći 55 kilometrów. 

Wszystkie zatem dziwy, admirowa- 
ne przez synów Hellady, były dziełami 
sztuki. Nie mozna tego powiedzieć a 
nowoczesnych rekordach budowlanych. 
„Wprawdzie 330 metrowa wieża Eiffla 
Stopiła się. jako cząstka konieczna z о- 
brazem Paryża i stopniowo wywalczyła 
sobie własne, nowe prawo estetyczne. 
Czyż można to samo powedzeć o noi 
wojorskich drapaczach chmur? Zdania 
są bardzo podzielone. Artyści uważają 
natomiast olbrzymią statuę Wolności, 
ustawioną przy wjeździe do portu stoli 
cy Stanów Zjednoczonych, za mon- 
strum niewiele lepsze od potwornego 
pomnika Bitwy Narodów w Lipsku. Ta 
amerykańska dziewica. najwyższy z 
wszystkich pomników świata — pre 
zent, czyj, jak czyj, ale Francji — twór 
Bartholdy'ego, jes” cała z żelaza i mie- 
(dzi, a ma pokaźny. wzrost razem z 
wzniesioną pochodnią - latarnią: .93 me 
try. Na pociechę wszystkim mniej ete 
rycznym niewiastom powiedzieć należy 
iż waga. jej sięga 225 tysięcy kilo. Nie 
„ma takiej wagi doktorskiej, którejby tą 
białogłowa nie, „popsuła. 

  

ej, 

Da. jej głowy 

patrywał kilka protestów wyborczych, 
do protestu w Sprawie wyborów w 
ogłoszenie decyzji w dniu 31 b. m. W 
misja okręgowa, protokułując wyniki głosowania, 
zgłoszonych na listę ukraińską Nr. 18 omyłkowo na listę Nr. 1 

najwyższy odrzuelł kilka profestów wyborczych 
WARSZAWA, 17. III. Pat. W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy roz- 

które jednak oddalono, a jedynie co 
okręgu tarnopolskim zdecydowano 
okręgu tym chodzi o zarzut, iż ko- 

zapisała ilość gė 
od- 

wrotnie. Zatem jako skutek pozytywnego załatwienia protestu przewidzia- 
ne jest przesunięcie mandatów w ten 
den mandat: na rzecz listy Nr. 18. 

sposób, że lista Nr. 1 straciłaby je- 

  

Zgon b. Dyktotora Hiszpanii 
Gen. Primo de Rivera zmarł nagle w Paryżu. 

PARYŻ. 16.II1. Pat. Gen. Primo de Rivera zmarł nagle wczoraj w po- 
łudnie w Paryżu, gdzie od dziesięciu 
Remo_do Niemiec. 

dni przebywał w przejeździe z San 

‚ Рито @е Rivera przed tygodniem zachorował i nie opuszczał łóżka, 
przyjmując jedynie nieliczne osoby z najbliższego otoczenia. Stan jego był 
poważny ze względu na silnie rozwiniętą chorobę cukrową. Chory miał 
wyjechać do Frankfurtu w celu przeprowadzenia kuracji. 
; W sobotę wieczorem Primo de Rivera robił wrażenie zdrowszego. 
Śmierć nastąpiła w niedzielę © godz. 11 rano. Przy Śmierci nie było 
nikogo. 

Rodzina Primo de Rivery wyszła zrana z hotelu, gdzie 
wraz z chorym i udała się do kościoła. Primo de 
dząc w fotelu, zagłębiony w czytaniu. 
ku, z okularami zsuniętemi na czoło. 

! mieszkala 
Rivera pozostał, sie- 

Po powrocie znaleziono go na łóż- 
Wezwany natychmiast lekarz stwier- 

dził Śmierć, która nastąpiła prawdopodobnie na skutek skrzepu. 
Przedwczor.j jeszcze Primo de Rivera wyznaczył na dzień wczorajszy 

spotkanie z osobami, które chciały go widzieć przed wyjazdem do Nie- 
miec, m. inn. z marszałkiem Petain, ministrem Malvy i b. ministrem Hen- 
nesym. Przypuszczalnie po odejściu członków rodziny Primo de Rivera 
poczuł się źle i zapewne chciał odpocząć na łóżku. Śmierć nastapiła ta 
nagle, że chory nie miał czcsu nawet zadzwonić na służbę. 

Ciało Primo de Rivery zostało zabalsamowane, poczem ubrano zmar- 
łego w czarny habit z kapturem, zaś w ręce włożono mu duży czarny 
różaniec. Złożenie do trumny nastąpi jutro raao. Przy cele zmarłego czu- 
wają przyjaciele i rodzina, a także dwie zakonnice hiszpańskie! 

Król szwedzki Gustaw V u Ojca Świętego 
CITTA del VATCANO, 17 III. Pat. Koła miejscowe z zadowoleniem podkreśla- | 

ją znaczenie wizyty, złożonej Piusowi XI przez króla szwedzkiego Gustawa V. Jak 
wiadomo, nie istnieją stosunki dyplomatyczne pomiędzy Stolicą Apostolską a króle- 
stwem Szwecji, którego ludność jest protestancka.! Mimo to, że król Gustaw V za 
każdym swym pobytem w Rzymie prosi Papieża o audjencję i często asystuje pod- 

czas uroczystych ceremonij w bazylice św. Piotra. 

  

R
 

w pozostałej niewielkiej ilości 

Główna 
- wygrana 

Już w ciągnieniu tej 

  

Nr. 105295 
№ 121756 
Nr. 110672 
Nr. 74.931 
Nr. 72,728 
Nr. 52062 

zł. 20000 na 
zł. 20.000 na 
zł. 10.000 na 
zł. 10.000 na 
zł. 10.000 na 
zł. 10.000 na | 

    

Premja zł. 400.000 w zeszłej 

Tabelę codziennych ciągnień 

Zamieniamy stawki. 

Konto P.K.O. 81051. | 
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Losy 3 Kasy 20 Lot. Paisty. 
Ciągnienie juž i trwa do 10 kwletnia 

zł. 750.000 
u nas w dalszym ciągu następujące wygrane: 

i wiele po zł. 3000, pQ zł. 2000 i inne wygrane. 

W kole szczęścia ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE WIĘKSZE WYGRANE, 
wzywamy przeto wszystkich do dalszego kupna u nas szczęśliwych losów: 

naszej kolektury. Was wzywa szczęście po szczęście! 

Jedyna największa, najstarsza i najszczęśliwsza kolektura w Polsce 

E. Lichfensfeini S-ka 
Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146 

WILRO Wielka 44. 

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. 

a 
M 

są jeszcze u nas do nabycia 

5 Klasy znów padły 

10.000 na 
5.000 na 
5.000 na 
5.000 na 
5.000 na 

Nr. 69025 
„ Nr. 128491 

86011 
92088 
79454 

zł. 
zł. 
zł. 
zł. 
zł. 

Nr. 
Nr. 

5 klasie również padła na los 

do obejrzenia u nas darmo. 

Wypłacamy wygrane. 

Firma egz. od 1835 r. ZZ
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przyjęte oklaskami przez wszystkich obec- 
nych. 

Po przyjęciu protokułu poprzedniego 
wszechstronne sprawozdanie z działalności 
za rok 1929 przedłożył sekretarz komitetu p. 
Głąbik. 

Ze sprawozdania wynika, że zarząd ko 
mitetu w 1929 r. pracował nader intensywnie 
i rezultaty osiągnięte są dość poważne. 

Członków w 1929 r. przybyło 246 i tylko 
jedno Koło posiada 25, reszta waha się od 
50 do 240 członków. Kół 24 z ogólną liczbą 

idzie się po wewnętrznych schodach, 
a w tej główce zmieścić się może bez 
trudu, czterdziestu dorosłych mężczyzu. 
o znowu nie jest żaden rekord, prawda, 
piękne panie...? 

Ale przjdźmy, omijając drapacze, 
olbrzymie mosty, najdłuższe tunele i in 
ne dziwy konstrukcyjne — do najwięk 
szego dziwu konstrukcji, jakim jest 
człowiek. Cała antropologja jest jedną 
olbrzymią księgą cudów. My sobie tu 
jednak wyłapiemy inne osobliwości. Na 
„przykład cudowne dzieci. Pascal w wie 
ku dziecięcym robił odkrycia geometry 
czne, a w siedemnastym roku życia pi 
sał naukowe rozprawy. Torquato Tas- 
so mówił w sześć miesięcy po urodze- 
niu, w trzecim roku życia zaczął stu 
dja, w siódmym pisał wiersze i dekla- 
mował je publicznie: w trzynastym ro- 
ku poszedł na uniwersytet, a w siedem 
nastym napisał swego „Rinalda”. Z li 
cznych dzieci cudownych, fenomenem 
pozostanie na zawsze Mozart: w szó- 
stym roku życia komponował już utwo 
dy, fortepianowe i rozpoczął objazdy 
koncertowe budząc podziw na dworach 
europejskich; w siódmym wydał pierw 
sze sonaty;. w ósmym skomponował 6 
«lalszych sonat; w dziesiątym dwie o- 
pery; w trzynastym zostął koncertmi- 
strzem na dworze zalcburskim; w sze- 
snastym posłyszał raz jedyny wielogło- 
sowe „Miserere“ Allegri'ego i z pamię 
ci spisał je od początku do końca bez 
Błędu. To są rzeczy tak oszałainiające, 

   
  

członków 1846, Kół szkolnych! 6 z liczbą 
członków 536. 

IW pracy komitetu pomagają Keła lokal 
ne, w ubiegłym roku na pierwsze miejsce 
"wysunęło się Koło Niedźwiedzice. BY 

Oprócz poważnego zwiększenia się licz 
by członków zarząd komitetu prowadził na 
szeroką skalę propagandę urządzając pokazy 
wojny lotniczo<gazowej, odczyty, których wy 
głoszono w roku sprawozdawczym 57, wysłu 
chało odczytów 7829 osób. 3 

Na słupach ogłoszeniowych wywiesz0- 

że aż bolesne — i mało którzy rodzice 
życzyliby sobie takich dzieci. Mozarty 
zjawiają się raz na tysiąc lat, a znacz 
nie częściej z „wunderkindów* wyrasta 
ja nader mierne, alba wprost wykolejo- 
ne jednostki. 

Skoro mowa o ludziach, wspomnij 
my o rekordzistach płodności  pisar- 
skiej. Leonardo da Vinci napisał 120 
książek, nie licząc wielu tysięcy szki 
ców, obliczeń, projektów; a „Leonardo 
był przecież „prócz tego', malarzem i 
rzeźbiarzem... ' Hiszpański poeta Lope 
de Viega pozostawił po sobie wiele po- 
nad 1500 komedyj i 400 mniejszych u- 
tworów scenicznych, ponadto 21 dal- 
szych tomów prozy i poezji. Zachowa 
ło się 500 dzieł. Calderon poszczycić 
się może puścizną „zaledwie 200 dzieł 
dramatycznych. Balzac liczy 120 - 
mów, Dumas ojciec 300 (według nie- 
kompletnego katalogu). Nic też dziwne 
go, że powiedziano © nim: „Nikt dzieł 
„wszystkich Dumasa nie przeczytał, na 
wet... sam Dumas." Wąpię, aby kto- 
kolwiek nosił się dzisiaj z takim zamia 
rem. Pani George Sand dzierży w każ 
dym razie rekord kobiecy: jej dzieła 
zbiorowe składają się ze 109 tomów. Z 
polskich pisarzy płodnością wyjątkową 
odznaczał się, jak wiadomo, Józef Kra- 
szewski; sam cykl powieści z historji 
Polski obejmuje 79 tomów; całości do- 
robku liczyć się nie podejmuję, będzie 
„chybą około 300 woluminów. Współ- 
czesnie mistrzem szybkości pióra (czy 

Polska wizyta z Ипа @ Dynekurgu 
Dnia 15 marca rb. o godz. 2 pp. 

w-g czasu łotewskiego przybyła do Dy 
neburga Delegacja T wa Polsko Łotew 
skiego w Wilnie z prezesem T-wa pre 
zydentem J. Folejewskim na czele. De- 
legacja ta miała za zadanie złożyć rewi 
zytę T-wu Polsko Łotewskiego zbliże 
nie w Dyneburgu, które jesienią roku 
ubiegłego bawiło w osobach swoich de 
„Jegatów w Wilnie. 

W Turmontach na granicy Polsko 
Łotewskiej Delegacje T wa Wileńskie- 
go powitał Naczelnik Rejonu łotewskie 
go i urzędnik konsulatu Polskiego w 
,Dyneburgu, którzy opiekowali się wy- 
cieczką w dalszej drodze. Na dworcu 
w Dyneburgu nastąpiło uroczyste po 
witanie Delegacji Polskiej; dworzec i : 
peron dworca został wypełniony przeż 
licznie zgromadzoną publiczność z wła 
dzami na czele. Wśród zebranych obe- 
cni byli: prezes T)wa Zbliżenia Łotew 
sko + Polskiego w Dyneburgu, p. Anże, 
łotewski wiceminister spraw wewnętrz 
nych poseł Wierzbicki, członek zarządu 
Centralnego, T-wa Zbliżenia Łotewsko 
„Polskiego w Rydze p. Sałnais b. mini 
„ster spraw zagranicznych, dowódca d - 
wiz ji generał Dankers, dowódca pu ił 
ku kawalerji płk. Ceplit, prefekt miasta 
„Dyneburga Berkis, prezydent miasta p. 
(Wołont, prezes Rady miejskiej p. Kru- 
„min, konsul Polski p. Swierzbiński, na- 
czelnik powiatu Iuksztańskiego p. Jon 
son, Naczelnik powiatu Dyneburskiego 
p. Siłau, prezes powiatowego zarządu 
dyneburskiego Swirks, przedstawiciele 
organizacyj społecznych polskich i ło- 
tewskich, korpus oficerski, szereg pań 
i przedstawicieli społeczeństwa. 

Po przemówieniu prezesa Anże, któ 
ry w gorących głowach powitał delega- 
cję T wa Wileńskiego przybyli goście 
udali się do Hotelu Centralnego odda- 
nego im na przyjazd do dyspozycji. W 
imieniu delegacji T wa Polsko Łotew- 
skiego w Wilnie złożyli oficjalne wizy- 
ty przedstawicielom władz, miasta i 
ff wa Zbliżenia Łotewsko'- Polskiego: 
Prezydent Folejewski, Kurator Pogo- 
rzelski i prof. USB Rydzewski. O godzi 
pie 3. m. 20 pp. w T wie Polskiem „Har 
fa“ odbyło się otwarcie wystawy Twór 
Czości Polskiej w Dyneburgu. Na wysta 
wę złożyły się prace malarskie, rzeź- 
„biarskie, przemysłu ludowego, sztuki 
stosowanej i t.d. artystów polskich za- 
„mieszka łych w Dyneburgu i na Łotwie 
„wśród nich znanej malarki p. Anny Ro 
mmerowej i p. Konsulowej  Świerzbiń- 
skiej. Przemówienie inaugurujące wy- 
stawę wygłosił prezes T wa Harfy p. 
Bryc, otwarcia wystawy dokonał prezy 
dent miasta Dynaburga p. Wołont po 
odpowiedniem przemówieniu. Licznie 
zgromadzeni goście zwiedzili wystawę 
poczem udali się do salonów Klubu Ło- 
tewskiego Twa na bankiet wydany 
przez Prezydenta Miasta Dyneburga. 
„Na bankiet przybyło koło 200 osób z 
pośród władz państwowych, samorzą 
„dowych wojskowych, społeczeństwa, 

prasy, towarzystw i organizacyj społe- 
cznych i t.d. Wśród obecnych byli: po- 
set nadzwyczajny i minister pelnomoc 
ny Rzeczypospolitej w Rydze p. Arci- 
szewski, delegat Ryskiega T wa Zbliże 
mia Łotewsko Polskiego Minister Sał- 
„nais, wiceminister spraw wewnętrz- 

mych poseł Wierzbicki, dowódcy puł 
Кб\ łotewskich stacjonujących w Dy- 
neburgu z dowódcą dywizji generałem 
Dankersem na czele, prefekt m. Dyne- 
purga Berkis i wiele innych osobistoś- 
ci. Przy deserze głos zabrał prezydent 
„Wołont, który w gorących słowach po 
„witał delegację T wa Polsko Łotewskie 
go z Wilna podkreślając ideały które о- 
żywiały naród polski i łotewski w dąże 
niu do uzyskania niepodległości. Prezy 
dent Wołont podniósł z wdzięcznością 
„udział armji połskiej i jej współdziała- 
nie z armją łotewską w odzyskaniu nie 
p odległości Państwa Łotewskiego i 
wyraził nadzieję, że zarówno  przesz- 
łość, jak i obecne przyjazne stosunki 
pomiędzy obu państwami przyczynią 
się do kulturalnego i ekonomicznego 
„zbliżenia obu narodów. Prezydent Wo 
łont zakończył swoją mowę toastem na 
cześć Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 

może maszyny do pisania) jest nieza 
przeczenie Ossendowski, o którym po- 
wiedział mój znajomy: ,,Nie wolno go 
na pięć minut zostawić w pokoju same 
go, bo.napisze powieść”. 

_ Jedziemy dałej, do innych dziedzin. 
Gdy wynaleziono kolej, nieznaną jesz 
cze w Prusach, ówczesny pruski ,„gene- 
ralpostmajster" wyraził się: „Skąd się 
do tego wezmą ludzie? Cztery razy na 
tydzień puszczam dyliżanse z Berlina 
do Poczdamu i z powrotem, a i te je- 

Szcze nieraz są napół puste. Więc po 
co?* Zebrało się potem dostojne grano 
medyków, które zgodnie orzekło, że ja 
zda koleją !zagraża życiu. Uznano, że 
szybkości czterech mil na godzinę nikt 
nie wytrzyma; od samego: patrzenia lu 
dzie będą mdleli. Należy więc conaj- 
mniej wzdłuż szyn postawić po obu 
stronach Ściany z desek... Ale gdy w 
tychże Prusach pojawiła się pierwsza 
lokomotywa, jeden z udzielnych ksią- 
żąt powie dział: „Ja w swoim kraju też 
muszę mieć taką kolej, choćby miała 
kosztować tysiąc talarów!" ) 

Jeszcze o ludziach: czy wiecie pań 
stwo, że dwie trzecie fizycznej treści 
człowieka — to jest woda? Czy dziwi 
cie się wobec tego, że w artykułach 
dziennikarskich jest stosunek podobny? 
Albo: czy wiecie, że za czasów rzym- 
skich, według Plinjusza, korzec żyta 
kosztował 8 groszy, a tę samą cenę 
miała miara wi aa, tę samą 30 funtów 
suszonych fig, tę samą 10 funtów oleju 

A 

skiej, poczem orkiestra odegrała hymn 
narodowy polski, a zebrani wznieśli 
trzykrotny okrzyk: „Niech žyje!“. Na 
przemówienie to odpowiedział imie- 
miem delegacji polskiej prezydent Fole 
„jewski, który podziękawawszy p. prezy 
(dentowi Wotontowi za jego uprzejme 
„słowa powitania zaznaczył m. in. że 
jesteśmy na drodze zacieśniania tych 
„węzłów współpracy kulturalnej i ekono 
„micznej w myśl haseł obu Towarzystw 

i wzniósł toast na cześć Prezydenta Re 
„publiki Łotewskiej. Orkiestra odegrała 
hymn narodowy łotewski, a zebrani 
trzykrotnie wznieśli okrzyk na cześć Pa 
pa Prezydenta. Bankiet w serdecznym 
nastroju przeciągnął się do 4 god. 

O godzinie 9 wiecz. tegoż dnia ad- 
była się uroczysta akademja i koncert 
w sali gimnazjum państwowego. 

Przemówienie powitalne wygłosił 
jprezes Twa Zbliżenia Polsko Lotew 
skiego p. Anże, który podkreślił współ 
ną przeszłość kulturalną i cywilizacyj- 
ną narodów polskiego i łotewskiego i 
zaznaczył, że ideały Kościuszki i Mi- 
ckiewicza są równie drogie dla narodu 
łotewskiego. P. prezydent Anże przemó 
wienie swoje zakończył okrzykiem 
„Rzeczpospolita Polska Niech żyje. 

Następnie przemawiał prezydent Fole- 
jewski, który w końcu swego przemó- 
wienia zaproponował wysłanie depeszy 
„gratulacyjnej do Prezydenta Republiki 
Łotewskiej. 

Zebrani Hucznem; wkiaskami przyję: 
„ii proponowany tekst depeszy, jak rów, 
nież drugą, której wysłanie zapropono- 
wał prezes Anże do Prezydenta Rze- 
«czypospolitej Polskiej: с 

Prezes Rady miejskiej. p. Krumin w 
dłuższem. przemówieniu przeprowadził 
myśl, jak doniosła jest praca poszcze- 
„gólnych osób i społeczeństwa w ich 
życiu państwowem. Ideały, które repre 
„zentują te społeczeństwa powinny  za- 
wsze wcześniej czy później znaleźć wy 
raz swój w polityce tych Państw, gdyż 
w ostatecznym wyniku dyplomacja po 
„Winna zawsze się zastosować do dążeń 
ji aspiracyj swoich społeczeństw. W. о- 
„becnej współpracy Towarzystw Polsko 
„Łotewskich chce widzieć mówaa dobry 
zadatek na przyszłość w zawiązywaniu 
„coraz bliższych stosunków państwo 
«wych, kulturalnych i ekonomicznych 
pomiędzy Polską i Łotwą. Ponadto 
przemawiało jeszcze szereg mówców. 

"Dnia 16 marca o godz. 10.30 rano 
„delegacja T wa Polsko Łotewskiego z 
Wilna złożyła na grobach poległych o- 
,brońców niepodległości łotewskiej — 
żołnierzy łotewskich i polskich dwa 
wspaniałe wieńce z żywych kwiatów o 
barwach narodowych polskich, z nad- 
pisem „T wo Polsko Łotewskie w hoł- 
dzie i czci". O godz. 11.30 odbyła się 
wycieczka autami do uzdrowiska Pohu 
lanka , 6 klm. za Dyneburgiem. O g. 
2 pp. odbył się bankiet wydany przez 
Two Zbliżenia *. Polsko Lotew- 
skiego w Dyneburgu. Pierwszy toast 
wygłosił prezes'tego T wa p. Anże, któ 
ry gorącą mowę zakończył okrzykiem 
na cześć Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej i Marszałka Jozeia Piłsudskie 
go. Pan Prezydent Folejewski toasto- 
wał na cześć p. Prezydenta Republiki 
Łotewskiej. Zebrani trzykrotnie odśpie 
wali na cześć obu Prezydentów „Plu- 
rimos annos'. Wśród dłuższego szere- 
gu przemówień należy wymienić toast 
na cześć bohaterskiej Armji Łotewskiej 
który wzniósł w ręce generała Danker 
sa p. W. Piotrowicz. Dowódca dywizji 
generał Dankers w odpowiedzi swej za , 
znaczył, iż armja łotewska z wdzięczno 
ścią zachowuje w pamięci pomoc oka 
zaną jej przez armję polską i zapewnił, 
że drogie dla każdego Polaka dwa wy- 
razy:'„„Armja Polska“, są równie dro 
gie dla każdego Łotysza. Generał Dan- 
kars zakończył swoją mowę na cześć 
Armji Polskiej. Bankiet wśród - długie 
go szeregu przemówień wzajemnych 
przeciągnął się w serdecznym nastrojii 

O godz. 6.15 delegacja Polsko Ło- 
tewskiego T wa w Wilnie opuściła Dy 
neburg, żegnana serdecznie na dwofcu 
przez licznych przedstawicieli i tłumnie 
zgromadzoną publiczność. 

  

s(olej w głowie był droższy, jak za» 
wsze), tę samą 6 kil' o mięsa... Tanie 
kołduny były w dawnym Rzymie... 

Trochę o zwierzętach. Ptak prześci 
ga w „wyczynąch'* lotniczych nietope- 
rze i owady. Gołąb pocztowy lata z 
„przeciętną szybkością 66 — 69 kilome 
„(rów na godzinę. Jaskółka pewna prze 
leciała z Compiegne pod Paryżem do 
Antwerpii, 235 kilometrów, w godzinę 
i 8 minut — i przybyła o 3 godziny 
wcześniej niż równocześnie wypuszcza 
ne gołębie. Leciała z szybkością 58 me 
trów na sekundę! Rekord ten biją so- 
koły (nie bracia sokoły, lecz ptaki so- 
koły), których lot osiąga 290 kilome 
trów na godzinę, 

Skoro mowa o ptakach, nie można 
„pominąć popularnego w Wilnie ptasz- 
ka, dającego znać o sobie codziennie, 
latem i zimą, ku zdumieniu wieśniaków 
tutejszych: kukułki. Ornitologja mówi 
o niej bardzo brzydkie rzeczy: że nie 
posiada talentu pedagogicznego i woli 
swoje jajka podsuwać innym do wysie 
dzenia i wychowania aż do przedszko- 
Ja włącznie: a ten noworodek. też po 
tem jest bardzo niegrzeczny. Istny dom 
podrzutków. Wśród ptaków ten. typ 
jest osobliwością większą, niż u ludzi. 
Stąd morał: nie pozwalaj składać w 
swojem gniazdku jaj kukułczych. Całe 
szczęście, że nasza rądjowa kukułka 
mie ma zwyczaju składania jajek. 

LLL   

  

 



Protect Wilna przeciwko przediadowaniom rolnym 
SŁO w © 

w Rosji boiszewickiej 
wiec—akademja w Chrześcijańskim Domu budewym 

Żywiołowym odruchem zdrowego 
moralnie społeczeństwa wileńskiego 
był fakt licznego fprzybycia na wiec- 
„akademję zorganizowany w lokalu 
Chrześcijańskiego Domu Ludowego 

. przez Archidjecezjalną Ligę Katolicką 
ku zamanifestowaniu czci dla oflar 
bolszewizmu oraz protestu przeciwko 
prześladowaniom religii w Rosji So- 
wieckiej. 

Mimo obszernych rozmiarów sali 
znaczna część przybyłych zmuszona 
była pozostac w salach przyległych i 
na dziedzińcu. 

Przed podjum, na którem usta- 
wiony został wśród zieleni portret 
pierwszego Arcypasterza Wileńskiego 
więzionego przez bolszewików Śp.iks. 
Cieplaka zasiedli: J. E. Arcybiskup 
R. Jałbrzykowski, biskup K. Michal- 
kiewicz, J. M. Rektor USB ks. prof. 
Cz. Falkowski oraz liczni przedstawi- 
ciele. władz i instytucyj społecznych. 

Punktualnie o pierwszej godz. p. 
dyr. S$. Białas zagaił akademję w 
imieniu Ligi Archidiecezjalnej zazna- 
czając, że punktem wyjścia akademii 
jest orędzie j. Świętobliwości Papieża 
PiusagX| w sprawie prześladowania 
Wiary Chrystusowej w Rosji Sowie- 
ckiej. Głos Ojca Świętego szerokiem 
echem odbił się po całym Świecie 
trafiając nie tylko do katolików. 

W dalszym ciągu przemówienia 
zaznacza Sz. mówca, że akcja Spowo- 
dowana wspomnianem orędziem jest 
absolutnie apolityczną gdyż, ; polityka 

ta jest nie z tego Świata jak i nie z 
tego świata jest Królestwo Boskie. 

Po odśpiewaniu przez gchór Ber- 
nardyński trzech pieśni zabrał głos 
mecenas M. Engiel charakteryzując w 
dłuższem przerzówieniu podjętą przez 
bolszewików walkę'z Bogiem  wyni- 
kiem czego jest masowe zamykanie 
Świątyń i znęcanie się nad duchowny- 
mi wszystkich wyznań. 

Przytaczając garść danych staty- 
stycznych mówi następnie, że do 1923 
r. zginęło w Rosji Sowieckiej 28 Ы. 
skupów i 1215 księży prawosław- 
nych. 

€ W chwili obecnej na strasznych 
wyspach Sołowieckich, będących naj- 
gorszem miejscem zesłania na całej 
kuli ziemskiej znajduje się ponad 40 
księży, którzy nie ulękli się grożb i 
pełnili służbę $Bożą dodając otuchy 
wiernym 

Kończąc przemówienie nawoływał 
do zwalczania propagandy komunisty- 
cznej ujawniającej się u nas pod roz- 
maitemi postaciami. 

Następnie zabrała głos p. proie- 
sorowa Aniela Otrębska żaznaczając, 
że w myśl przykazania Bożego, ko 
chai bližniego swego, jak siebie sa- 
mego należy przyjść z pomocą tym 
<o cierpią za Wiarę Chrystusową tam 
w kraju antychrysta. 

Kobieta poiska musi energicznie 
zaprotestować przeciwko tej  barba- 
rzyńskiej, dzikiej zawziętości komuni- 
stów, skierowanej przeciwko tym, co 
w Bogu mają swoją ostoję. Należy 
zrozumieć że antyreligijna akcja bol- 
szewików jest i dla nas niebezpie- 
«czeństwem, przeciwko któremu należy 
się uzbrajać, W tym celu należy się 
zrzeszać w pracy nad zapewnieniem 
Polsce mocarstwowej potęgi, aby sil- 
ną i zdrową moralaie zachować dla 
Chrystusa. || 

Przedstawiciel młodzieży akade- 
mickiej U.$.B. p. H. Dembiński pod- 

„krešlit na wstępie, że orędzie Ojca 
iętego było głosem, który trafił do 

Każdego serca młodego. Młodzież 
tęskniąca do ideałów nie mogła 
patrzeć obojętnie na deptanie ideałów 
tak silnych i wiążących miljony, jak 
miłość Boga. 

Bolszewicy usiłują odebrać mło: 
dzieży ideały, to też młodzież polska 
protestuje żywo. Niech wiedzą gnę- 
bieni, że sercem jesteśmy z nimi i 
niech wiedzą gnębiciele, że w imię 
Chrystusa potrafimy stanąć pod Mo- 
skwą, pod Kremlem, zakończył swe 
przemówienie p. Dembiński. 

Następnie odczytane zostały teksty 
rezolucyj zapadłych na, wiecu młodzie- 
ży akademickiej w Sali Śniadeckich U. 
©. B. oraz proponowane przez organi 
zatorów wiecu przyjęte jednogłośnie 
przez audytorjum. 

REZOLUCJA. 

„Rezolucja uchwalona na Wiecu - Akade 
mmji ku czci ofiar bolszewizmu i protestu prze 
£iwko prześladowan u religji w Rosji, zorga 
nizowanego przez Archidiecezjalną Ligę Ka 
tęlicką w Wilnie — 16 marca 1930 r. 

Jek katowanych i niordowanych ofiar 
rządów bolszewickich, od 12 lat rozbrzmie 
wa j sięga daleko poza tereny Rosji. 

My zebrani na akademii, sąsiedzi Rosj;, 
"Zbyt dotkliwie odczuwamy cierpienia naszych 
bliźnich, którzy chcą sł uchać więcej Boga, 
saniżeli głosu szatana i pozbawieni są wszel- 
Xiej wolności, a wielu nawet życia, Wszyst 

1 ofiarom, które na wzór Arcybiskupa Cie 
„plaka, ks. Butkiewicza i wielu innych po bo 
 „hatersku stają w obronie Boga i świętych 
sleałów, wyrażamy najgłębszą cześć, | 

Ojcu zaś Chrześeijaństwa, Piusowi XI, za 
jego list w obronie nieszczęśliwych ofiar w j 
<hwili, gdy świat 
majwyższy. 

„Jednocześnie z najwiekszym oburzeniem 
protestujemy przeciwko bolszewickiej  bluż. 

cały milczał, składamy hołd 

jmierczej walce z Bogiem i wiarą, oraz prze 
«iwko wyzyskiwaniu biedy i nędzy ludzkiej 
do celów bezbożnych i blužnierczych. Pro- 
„testujemy * najgoręcej przeciwko tyranji su. 
imień ludzkich, niepozwalającej na oddawa 
nie czci Bogu i życia wiedle zasad wypływa 

acych z wiary w Boga. Zwracamy się do 
Rządu Polskiego z prośbą i wyrażamy na 
dzieję, że użyje wszelkich starań, aby Rosja 
zaprowadziła wolność oddawania czci Bogu. 

Wreszcie prosimy naszego JE ks. Arcy 
biskupa Metropolitę R. Jałbrzykowskiego o 
„wysłanie do Rządu Polskiego powyższego 
protestu. i o poparcie go. w 

У. 

Wiec proiestacyjny Młodzieży Akademiekiej USE. 
O godz. 12 w sali Śniadeckich USB 

odbył się ogólnoakademicki wiec prote 
stacyjny przeciwka prześladowaniom 
religijnym w Rosji Sowieckiej. Pa wy 
słuchaniu szeregu przemówień licznie 
zgromadzone audytorjum uchwaliło na 
stępującą rezolucję. 

Polska młodzież akademicka Uniwersyte- 
tu'Stefana Batorego w Wilnie zebrana w dn. 
16 marca 1930 r. na wiecu ogólno akademic 
kim w Sali Śniadeckich USB. dla wyrażenia 
protestu przeciwko zbrodniom bolszewickim 
i prześladowaniom religijnym w Rosji — $о- 
„wieckiej, składa hołd synowski Ojcu św. za 
„zwrócenie uwagi wszystkich państw na nie 
słychane w dziejach świata cywilizowanego 
„objawy barbarzyństwa, jakiego  dopuszcza- 
ją się bolszewicy w Rosji Sowieckiej. 

Polska Młodzież Akademicka USB jedno 
głośnie wyraża swój protest przeciwko gwał 
towi sumienia, dokonywanemu w Rosji, łą 
cząc się w tem z protestami starszego społe- 
czeństwa i całe kulturalnej ludzkości. 

„Polska Młodzież Akademicka USB z za 
„dowoleniem wita fakt, iż przedstawiciele 
Narodu w Senacie Rzeczypospolitej zainterpe 
dowali już Rząd i ze swej strony prosi Rząd 

dycji Narodu, użył wszelkich dostępnych mu 
„wpływów dla powstrzymania prześladowań 
geligijnych rodaków naszych w Rosji, któ. 
rym los kazał za granicami Polski przeby 
wać. 

Polska młodzież Akademicka USB z czcią 
i uwielbieniem wspomina imiona osób zamę 
<czonych w Rosji za wiarę oraz zapewnia 
tych, którzy cierpią w Rosji wskutek prześla- 
dowań religijnych, iż niezłomnie stać będzie 
przy wierze swych przodków i odeprze wszel 
kie zakusy, któreby jej tę wiarę pragnęły о- 
„debrać lub osłabić. 

Rezolucja ta przesłana została JM. 
ks. Rektorowi Czł Falkowskiemu, JE ks 
Arcybiskupowi R. Jałbrzykowskiemu о- 
raz wojewodzie Raczkiewiczowi, a po 
madto w myśl życzenia zebranych Od- 
czytana została na wiecu akademii w 
Sali Chrześc. Domu Ludowego. 

Podczas wiecu zaszedł niemiły in- 
cydent polegający na tem, że słuchacze 
zmuszeni byli usunąć siłą studenta Oku 
lewicza, który usiłował wygłosić prze 
mówienie o charakterze antyrządowym 

(y) Rzeczypospolitej aby wierny szłachetnej tra 

  

Cieniom 4 p. Józefa Montwliła 
Corocznie w marcu pisma wileńskie u- 

dzielają swych szpalt, by przypomnieć wilnia 

nom o Tym, który jak w mieście naszem, tak 

1 poza granicami jego pracowali dla dobra i 

pożytku kraju. Takim bez kwestji był śp. 

Józef Montwiłł, o którym w tym roku należy 

w dniu jego Imienin przypomnieć społecz eń 

stwu naszemu w szczególny sposób, z ро- 

wodu znamiennej uchwały Magistratu, odma 

wiającej wielkiemu działaczowi skrawka zie 
m. na wzniesienie skromnego pomnika. Od- 
mowa powyższa, jak się okazało, inspirowa- 
na przez kilka osób, nieżyczliwie usposobio 
nych dla zmarłego przed laty 19  filantro« 

pa na tle osobistych porachunków, niepowin- 

na była mieć znaczenia przy ocenie działał 

ności Jego, — stało się jednak inaczej. Dzię- 
ki odmowie Magistratu na udzielenie placu, 
sprawa wzniesienia pomnika uległa zwłoce, a 
komitet poniósł znaczne straty z tej racji, że 
opierając się na liście prezydenta miasta 
do siostrzenicy śp. Montwiłła, sporządził plą- 
ny i Kosztorysy, w zastosowaniu do placyku 
przy zbiegu ul. Trockiej i Zawalnej, gdzie 
właśnie miał stanąć pomnik, Zbytecznem by- 
łoby dzisiaj powtarzać znowu kim był i co 
zdziałał śp. Montwiłł, gdyż każdy interesują- 
cy się życiem Wilna, zna to dokładnie, a 
wreszcie bardzo niedawno dzienniki wileń- 
skie podały czytelnikom swoim liczbę insty 
tucyj i pożytek pracy Zmarłego, stworzony 
dla społeczeństwa naszego. 

(Chodzi w tym razie o to, aby zachęcić in 

nych do pracy na niwie filantropijnó społecz 

nej, obierając jako wzór wielkiego filaat'epa 

śp. Józefa Montwiłła, którego pamięć jeszcze 

żyję, żyć powinna prze długie pokolenia. Z. 

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO+ 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Bezczelna grabież tajemniczej bandy 
po przez mury Kościoła Św. Jana 

Szósty z rzędu wystęn nieuchwyfnych kaslasiarzy — Okradzenie sklepu jubilerskiego Perkowskiegn 
BEZKARNIE GRASUJĄCĄ SZAJKA. 

Wczoraj w nocy dokonano w Wilnie niezwykle śmiałego włamania do znanego w 

mieście sklepu jubilerskiego pod firmą: „Perkowski i Malinowski* mieszczącego się przy 

ulicy Św; Jańskiej róg Zamkowej. : 
Jest to już szóste z rzędu większe włamanie w śródmieściu w okresie ostatnich 

czterech tygodni, sprawcami których jest dobrze zorganizowana banda niebezpiecznych ka 

siarzy najprawdopodobniej przybyłych| da naszego miasta na występy. Banda taj działając 
ostrożnie i z rozmysłem zaciera za sobą wszelkie ślady uniemożliwiające policji sled. jakie 
kolwiek poważniejsze śledztwo. W ;stacie zatrważaląca jest ta oOkliczność, że kasiarze 
jakgd 'yby pewni swej bezkarności raz po raz dają znać a sobiej napawając wszystkie 
przedsiębiorstwa, banki i większe sklepy, obawą o całość swych opancerzonych kas, 

Z dotychczasowej występnej dzłałalności złoczyńców, wynika, że każdy ich wypad 

jest jaknadokładniej obmyślany z uwzględnieniem wszystkichł możliwości., 

W MROKU BOCZNEJ KAPLICY. 

Z oględzin miejsca przestępstwa wynika co następuje: kasiarze zorjentowawszy się 

że sklep przylega bezpośrednio do kościoła św. Jana postanowili wykorzystać tą okolicz 

ność i przebić mur kościelny od wewnątrz. Ryzyko przytem było minimalne ponieważ za 

murami zamkniętego kościołą złoczyńcy czuli się bezpiecznie. 

Bandyci tnusieli przedtem uprzednio dokładnie cały plaa opracować, jako to: obej. 

rzeć i poznać topografje, sklepu, obliczyć, jakie ngcanowijcie miejsce ściany kościoła przyty 

ka do sklepu, o której dokładnie zamykany jest kościół wieczorem, a o której go rano 

odmykają. Świadczą o tem, ich; z iście djabelskim sprytem obmyšione posunięcia. A więc 

z wieczora, przed samym zamknięciem kościoła weszli doń, nie budząc oczywiście żad, 
ńych podejrzeń. Gdzie się narazie ukryłi — trudno orzec, w, każdym, razie natychmiast po 

zamknięciu wrot kościoła, znaleźli się ani w jednej kaplicy, tuż obokj pomnikaj Mickiewicza 

Kaplica ta stale pusta i nieuporządkowana, również była zamknięta. Jednakże złodzieje, 

bez trudu otworzyli drzwi i zaraz wzięli się do roboty. Nie byia to:robota trudna, jak się 

może komuś na pózór zdawać, gdyż kasiarze przynieśli ze sobą, bardzo rozpowszechnia 
ny wśród zbrodniarzy środek: płyn rozcieńczający spoistość muru. Pod działanienś tego 

płynu cement spajający cegły staje się miękki, same zaś cegły dają się wyjmować nie. 

omal gołemi rękami. Pierwotny itwór zrobiony był w dole tuż kOło samej podłogi, oka. 
zał się jednak nieodpowiedni wobec grubości murów i zbyt nisko położony i wówczas 

wybrano miejsce bardziej| dogodne, w ścianie na wysokości dwuch metrów. Gdy mur zo 

stał już przebity, natrafiona nia drewnianą ścianę sklepowa, którą bez trudu przebito. 

TYLKO BRYŁANTY I DROGIE KAMIENIE. 

Właściciel sklepu, codziennie przed jego zamknięciem, drobną a cenną . biżuterję, 

chował do kasy ogniotrwałej, pozostawiając na wierzchu z reguły jedynie rzczy « cięższe, 

większe i mniej cenne. To też nie zostały wcale przez złoczyńców! tknięte. Pozostały nie 

naruszone kielichy, monstrancje, cięższe wyroby ze srebra it.d. Kasiarze po dostaniu do wnę 
trza przystąpi natychmiast do rozpritwania kasy. Tym razem użyli tlenu ż innych udo 

skonalonych narzędzi! złodziejskich ostatniego typu. Pod ;ch działaniem ściany kasy ustąpi 
ły. Gdy górny pancerz został odchyliony, wytopiono otwór w drzwiach saiesów i wyjęto 

stamtąd całą biżuterję, składającą się z bryijantów, drogich kamieni, pierścionków, 

kolij, bransolet, zegarków i t.d. 

W OCZEKIWANIU RANNEGO NABOŻEŃSTWA. 

Wartość skradzionych przedmiotów nie da się narazie obliczyć dokładnie wszakże, 

według prowjzorycznych przypuszczeń, sięgać musi okoła 10 tysięcyj złotych. Obarczeni 

tak cennym łupem, złoczyńcy, nie zauważeni pizez nikogo od zewnątrz, wrócili z powro 
tem tą samą drogą, t. zn. przez otwór w, murze do kościoła, gdzie ukryci oczekiwali zł 
kolej nia otwarcie kościoła. Rannenabożeństwo była dla nich hasłem ucieczki. Nie budząc 
najmniejszego podejrzenia wysunęli się zj Kościoła, i znikii, jak znikafi już pięć razy z rzędu 
w. niewiadomym kierunku. i : s, 

TRACI ROOEOORRROK OPOROWE BRE ZRRZWROENOZEŚDZEE „BE. TRRRZRSRENWY OZGA KROOEESWEA 

Krwawy napad rabunkowy w cenfrum miasfa | 
na ulicy Jezuickiej poraniono i obrabowąno przechodzącą 

kobietę 
Wczoraj wieczorem nieznani sprawcy dokonali napadu na 29 letnią Weronikę 

Pietkiewiczową, żonę szofera Banku Gospodarstwa „Krajowego zamieszkałą przy uli- 
cy Śniadeckich 8. : Е A 

Około godziny 7 wieczorem Pietkiewiczowa wracała do domu po  poczynieniu 
niezbędnych zakupów i dla skrócenia sobie drogi skręciłą z Dominikańskiej na ulicę 
Jęzuicką W momencie gdy idąca znalazła się mniejwięcej koło wylotu pierwszego 
domu otrzymała nespodziewanie bardzo silne uderzenie w plecy, a następnie w gło- 
wę wskutek czego upadła na chodnik. | L я 

Nastąpily dalsze szybkie jak blyskawica uderzenia zadawane jakimś tempem na- 
rzędziem. Po chwili napadnięta broczyła obficie krwią Zemdloną znaleziono leżącą 
na chodniku bez żadnych znaków życia. Odwieziono ją do szpitala św. Jakóba. Pastwą 
rabusiów padła torebka z kilkudziesięcioma złotemi oraz niesione pakunki z prowjan= 
tem i galanterją. (c) ` 

DOM BANKOWY 

WIELKA 44. 
T. BUNIMOW 
przyjmuje UBEZPIECZENIA od WYLOSOWANIA AMOR- 

. TYZACYJNEGO OBLIGACJI 4PROC. PREM, POŻYCZKI 
INWEST. z r. 1928 mającego się odbyć dnia 1 kwietnia r. b. 

@ Za asekurzcję pobiera się po Zt. 2.50 od każdej obligacji (z zastrzeżeniem 
po ewent zmian). 
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NA MIEJSCU RABUNKU. 

© Pierwszy zauważył rabunek właściciel 

sklepu p. Malinowski, który natychmiast za. 
ałarmował policję. Dowiadujemy « się skąd 

inąd, że całaj policja śledcza Wilna postawio 
na jest na nogi celem wykrycia  bezczelnej 
bandy, grasującej od miesiąca. Przybyle wła 

dze stwierdziły na miejscu jedynie rękawiczki 

gamowe, jakich używają kasiarze dla zatarcia 

śladów, daktyłoskopicznych, oraz puste bu. 

telki, zapewne od tłenu i kwasu służącego do 

rozbijania muru. ‚ 
Mamy nadzieję, że ze strony policji śled 

czej zrobione będzie wszystko celem jaknaj. - 
śpieszniejszego wykrycia sprawców. grabie 

wywółało w, Wilnie wielką sensację. 

  

KRONIKA 
WTOREK 

18 ozis 
Cyryla 

" „Jutro 
jórefa 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 17 — Ш. 1930 r. 

> 

Wschód sł. g.5 m 45 

Zachód sł. g. 5 m, 44 

  

Cišnienie 
średnie w mm 

Temperatura 
średnia 

| Temperatura najwyższa: — 190. 
Temperatura najnitsza: —119C. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 1 
przeważający | 

Tendencja barómefryczna: spadek ciśnienie. 

Uwagi: rano dość pogodnie, po połud- 
niu pochmurnie. 

ŻAŁOBNA. 

— Nabożeństwo żałobne. Za spokój du- 

szy śp. Józefa Montwiłła, wielkiego działacza 

społecz nego i niezrównanego filantropa w 

czwartek 20 bm. o godz. 9 m. 30 .r w Ba- 

zylice Metropolitalnej odbędzie się nabożeń 

stwo żałobne, na które zaprasza zarząd To 

warzystwa popierania pracy społecznej, 

NABOŻEŃSTWA 

— (k) Nabożeństwa. Dnia 19 marca z 
racji įmienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zostane odprawione w Bazylice Wileńskiej 
nabożeństwo przez JE ks. arcybiskupa Metro 
politę Wileńskiego Romualda Jałbrzykowskie 
go o godz. 9.80 w którem to nabożeństwie 
wezmą udział przedstawiciele władz. O godz. 
10 zostanie odprawione nabożeństwo dia 
wojsk w kościele św. Kazimerza. 

„, Dnia 19 marca w kościołach: w Borodzie- 
wiczach, Korwiach, Połusze, Wołożynie w 
„Wilnie — kościół w domu Dobroczynności i 
kaplica w szpitalu dziecięcym, przypada od 
pust, jako w dzień patrona, pod wezwaniem 
którego kościoły te zostały wybudowane. 

) Nieustanna adoracja Przenajświęt. 

szogo Sakramentu. Dnia 19 marca w koście- 
le w Duksztach przypada całodzienna adora- 
cja Przenajświętszego Sakramentu, dn 20 
marca w kościele w Grodnie — Fara. 

POCZTOWA 
— Odezyty Dyrekcji P. i T. Dyrekcja P. 

i T. zmierzając z jednej strony do zapozna- 
nia szerszych mas pracowników pocztowych 
z poszczególnemi zagadnieniami nie tylko z 
dziedziny przepisów urzędniczych, lecz także 
z poszczegółnych dziedzin życia  społeczne- 
go i państwowego, z drugiej do bliższego, za 
poznania się ze sobą j nawiązania stosunków 
towarzyskich, zapoczątkowała cykl odczytów 

Odczyty odbywają się co niedziela o g0= 
dzinie 17 w łokalu świetlicy pocztowej przy 
uli. Świętojańskiej 13. 1 

'Po odczycie bywa część koncertowa. 
Dotychczas mieli odczyty: dr. A. Sowiń- 

ski: „Historia przyłączenia Litwy do Polski“ 
„B. Choroszucha: „Stanowisko stron w proce 

| е 

Połudaiowo wschodni 

    

czelne tą włamanie rzecz. zrozumiała, - 

  

< P. 
# 

Helena z Hrynlewiczów NIEMIROOA 
opatrzona Św, Sakramentami zmarła dnia 16 marca b. r. w wieku Ist 72. 

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Tatarskiej 1 m. 16 do 
kościoła Św. Kazimierza odbędzie się w środę o godz. 16. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we czwartek o godz. 9 rano w 
kościele Św. Kazimierza, poczem pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyń- 
skim. O czem zawiadamiają stroskani 

dzieci, wnuki I prawnuki. 

Ddezwa Komifefu obchodu imienin Marszałka 
Piłsudskiego do ludności 

Komitet obchodu imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego 
stępującą odezwę do ludności województwa wileńskiego: 

Obywatele! 
Dnia 19 marca cała Polska obchodzić będzie po raz dwunasty od 

czasu odzyskania Niepodległości Święto imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego. W tym dniu rok rocznie wszystkie warstwy społeczeństwa Skupia- 
ją swe uczucia i myśli dookoła osoby Tego, który—jak to stwierdziła 
uchwała pierwszego  Szjmu Rzeczypospolitej: „dobrze zasłużył się 
Ojczyźnie". 

Wilno i ziemia Wileńska szczególnie o zasługach Marszałka pamiętać 
będą. Jego to wszak wolą, Jego niezłomnym trudem kraj podźwignięty 
został z ucisku wiekowej niewoli i z ruin wojennych do wolnego życia. 
Z Jego rąk otrzymał kraj nasz warunki niezbędne do pomyślnego rozwo- 
ju na przyszłość. 
„Nie dokonał tego nikt obcy, jeno największy. najwierniejszy Syn zie-- 

mi Wileńskiej Marszałek Józef Piłsudski. 
Dlatego w dniu Jego imienin żywiej uderzają serca mieszkańców Wi-. 

leńszczyzny, przejętych wdzięcznością za to wszystko, co zdziałał dla tej 
złemi Wódz Narodu. A wiemy wszyscy, że troska o Wileńszczyznę jest 
zawsze jego najgorętszą troską i że w każdej trudnej chwili możemy z 
ufnością zwrócić się do Niego. 

" Dorocznym zwyczajem wzywamy Was, Obywatele, do godnego 
uczczenia dnia imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stawcie się tłumnie 
na nabożeństwach, defiladach i przedstawieniach, organizowanych w tym 
dniu przez społeczeństwo. Wasza obecność będzie wyrazem publicznego 
hołdu dla Wielkiego i tak nam Drogiego Solenizanta, będzie świadectwem, 
że On w pracach swoich dla dobra Ojczyzny może oprzeć się na odda- 
nych Mu rzeszach obywateli. - 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczypospolita! 
Niech żyje Marszałek Józef Piłsudski. 0). 

Program uroczystości w dniu imienin Marszałka 
Józela Piłsudskiego 

Program uroczystości w dniu imienia Marsząłka Józefa Piłsudskiego przewiduje: 
Dnia 18 marca, Godz. 13 m. 30. — Poranki-akademje dla oddziału garnizonu 

w Sali Miejskiej i w kinematografach Helios, Hollywood i Stońce. Godz. 19-ta. - Cap- 
 strzyk wszystkich orkiestr wojskowych. 

Dnia 19 marca. Godz. 9.30- Nabożeństwo w Bazylice. Godz. 10.00 — Nabożeń- 
stwo dla garnizonu w kościele św. Kazimierza. Godz. 10.00—12,00 — Nabożeństwa 
w świątyniach wszystkich wyznań. Godz. 11.00—Defilada wojskowa na placu Łukiskim 
Godz. 1300—Dekoracja w Pałącu osób odznaczonych orderem Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Zasługi Godz. 14.60—Akademja w Uniwersytecie (transmitowana przez : 
radio). Godz. 15.30—Zabawa dla dzieci w Sali Miejskiej z udziałem artystów Teatrów 
Miejskich. Godz. 16.30—Przetstawienie dla oddziałów garnizonu w Teatrze Wielkim na Г 
Pohulance. Godz. 20.00—Uroczyste przedstawienie w Teatrze Wielkim na Pobulance. 

Przebieg uroczystej akademii w dniu imienin Marszałka Piłsudskiego transmito- į 
wany będzie z sali kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego przez Wil. Radjo. (y) 
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stwa, na którem p. Władysław Brużyk wy-- 
głosił referat p.t. „Polski podatek dochodowy 
w świetle teorji podatkowej". Referent prze | 
stawił najpierw zarys pojęć ekonomicznych | 
dotyczących zagadnienia dochodu, a następ- 
nie po uwzględnieniu rozwoju typów podatku 
dochodowego w państwach Zach. uropy poć 
dał szczegółowej analizie nasz podatek do. 
chodowy, poprzedzając tę analizę krótkim 
zarysem rozwoju tej instytucji finansowej w 
Polsce. W swej analizie referent przedewszy 
stkim zatrzymał Się na samej ustawie, a na. | 
stępnie uwzględnił szereg rozporządzeń i ©- 
kólników Ministerstwa Skarbu, ujmując w 
ten sposób zagadnienie nietylko pod kątem 
widzenia samej ustawy, lecz i polskiej prak 
tyki skarbowo administracyjnej. Na zakończe 
nie referent wypowiedział się co do koniecz. 
ności i zasadniczego kierunku przyszłej re 
formy tego podatku. Po referacie wywiązała 
się dyskusja nad szeregiem kwestyj porusze 
nych przez referenta. Następne zebranie dy. 
skucyjne Towarzystwa odbędzie się 28 mar 
ca rb. w tymże lokalu. Na przyszłem zebraniu 
p. magister praw Michał Brojdes wygłosi re» 
ferat o wpływie podatku przemysłowego na 
produkcję. Wstęp na zebrania  dyskucyjne - 
Towarzystwa wolny. Wprowadzeni prze< | 
członków goście miłe widziani. ; 

sie dyscyplinarnym“, A. Szeligowski: „Film 
dźwiękowy*. 

(W dniu 16. 3. br. będzie miał odczyt M. 
Turczyński: „Prawo nieusuwalności urzędni- 
ków pocztowych*. 

WOJSKOWA. 
— (y) Zaciąg ochotniczy do wojska. 

„Ogłoszony już został zaciąg ochotniczy do 
wojska na warunkach następujących: przyj- 
„mowani być mogą jako ochotnicy urodzeni 
datach 1910, 1011 i 1912 r. Termin wnosze- 
„ia podań do P.K.U. upływa z dn. 1 lipca 
b. r. 

Ochotnicy nie mająty prawa do skróco 
nej służby wojskowej zgłaszający się do lot 
„nictwa powinni podania wnieść do 1 czerw- 
ca, posiadający prawo to do 20 czerwca. 

Ochotnicy mają prawo wyboru broni, o 
ile posiadają ustalone dla każdego rodzaju 
broni warunki. 
2 radu „NS pulo Prezy- 
enta Rzplitej odroczenie służby wojskowej . i 

dla słuchaczy wyższych Zakiadów Eu <— (0 Zebranie S.M.P. Zebranie Plenai 
wych ograniczone zostało do 23 lat, WSZY- ne Stowarzyszenia Młodych polek im. ER 

scy tegoroczni maturzyści we własnym inte | kowej padł Hi Beady) 3 A 
resie pówini zgłosić się do ochotniczej służby dziedziny hygjeny „odbędzie się 23 
wojskowej gdyż studja ich mogą być przer arca o godz. 4 p” sali RD sA 
wane z powodu powołania do służby. Udzie „„O 8002. 1 pp. 23 marca noe: sk AO 
anie przedłużeń stosowane będzie tylko w CZę%a z zakresu kultury żywego slowa pod 
wyjątkowych wypadkach. * kierownictwem ARK p. Zotji Małyniczóż 

k 5 wny, dla sekcyj dramatycznych SMP para 

SZKOLNA i fji po Bernardyńskiej. 

. — (y) Ministerjalna wizytacja szkół roL 
niczych. Bawi w Wilnie wizytator szkół rolni 
czych Tadeusz Szymański, który jako dele- _ zc, й icki gat Ministerstwa Rolnictwa przybył na Wileń stematycznem piciem szczawnickich wód 
Szczyznę celem dokonania wizytacji  tutej. kruszcowych „Stefana“ i „Jozefiny“. Choro- 
szych szkół rolniczych. P. Szymański złożył by żołądka i przemiany materji usunie Ci 
wizytę wojewodzie - Raczkiewiczowi, PSA szczawnicka „Magdalena“ i „Wanda“. De 
udał się na inspekcję szkoły rolniczej w Bu- „ap; ? й й рач nabycia w aptekach į skladach aptecznych, : 

— 
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— Grypę, kaszel bronchit uleczysz sy. 

KOMUNIKATY. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 
Na w Wilnie powiadamia, że w czwartek, dn. 20 

— Zarząd Chóru Akademickiego zawia. 
damia. že we wtorek dn. 18. III o godz. 8 
wiecz. w zakładzie Etnograficznym (Zamko 
wa I — 5) odbędzie się próba chóru, 

  

której obecność wszystkich członków jest marca rb. — © godz. 6 w. w lokału Chrześc. sa 
bezwzględnie konieczna. Uniwersytetu Robotniczego — ul. Metropoli p 

talna 1 — drugie piętro — rozpoczną się wy Ę 

      
  

„ — Wileński Starosta Grodzki ukarał To- kiądy na „Kursie dla analfabetów”. 3 
bjasza Bunimowicza, zamieszkałego w Wi Żajęcia na kursie będą się odbywać co+ 
nie przy ul. W. Pohulanka 3, grzywną W WY qzjennie prócz sobót od godz. 6 do 8 w. 
sokości 1000 zł. z zamianą na 14 dni aresztu 6 Środa literacka odbędzie się dopie- й 
za przechowywanie większej ilości (OKOłO vo 26 marca. Projektowany na jutrzejszy 

0 szt.) świeżych solonych, o RrOWO wieczór temat. „Kościół katolicki a. bolsze- 
nych skór w składach towarowych przy bo w;zm* został odłożony z powodu dnia św. Jó 
cznicy kolejowej w pomieszczeniu па ten zefą oraz wyjazdu prelegenta, prezesa prot. 
cel nie przeznaczonem i bez zezwolenia | Zaziechowskiego na posiedzenie Akademji U- 
władz. iej ści # i ‚ ZEBRANIA I ODCZYTY miejętności do Krakowa. Wobec tego Ie 

„środy* nie będzie. 

— Naukowe posiedzerie Towarzystwa -  — (y) Zlazd nadleśniczych Dyrekcji La. 
Ginekologicznego. Zarząd Wii. Tow. Gineko sów Państwowych: Pod przewodnictwem dy“ 
Jogicznego zawiadamia, że we czwartek dn. rektora Lasów Państwowych p. E. Szemio 
20. b. m. o godz. 20 w lokalu kliniki Poł. tha odbył się zjazd nadleśniczych Dyrekcji 
Gin. U.S.B. odbędzie się 38 naukowe posie-» Lasów Państwowych w Wilnie. Oprócz 
dzenie Towarzystwa ginekologicznego z na: spraw administracyjnych i gospodarczych, 
stępującym porządkiem dziennym: ł) poka- dotyczących eksploatacji odnowienia i urzą- © 
zy preparatów z kiiniki Poł. Gin. U.S.B., 2) dzenia lasów, mełljoracji innych, szeroko о- || 

   

  

      

  

dr. Sedlis: ześniad groniasty, torbiele lutej mawtano sprawę zwiększenia kontyngentu © К 
nowe, a hormon przysadki mózgowej. * drewna, przeznaczonego dla kredytowej 

Z towarzystwa Miłośników Wiedzy 
Skarbowej w Wilnie. W sobotę, dnia .15 mar 
ca w lokalu Izby Skarbowej w Wilnie odby działu nadleśniczych w 
ło się kolejno zebranie dyskusyjne Towarzyoświatowych. 

sprzedaży ludności miejscowej, sprawę g0- 
spodarki rybnej etc., jak również sprawę le 

sprawach kulturalno 

   



TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na POhulance. Dziś sen- 

sacyjna sztuka amerykańska | „Broadway“. 

Sztuka ta, która odniosła na naszej scenie 

wielki sukces artystyczny niebawem — już 

schodzi z repertuaru ustępując miejsce ostat 

niej nowości scen europejskich  rozgłośnej 

sztuce wojennej L. Franka „Karol i Anna“. 

— Teatr miejski Lutnia. Dzisiejszy kon- 

cert Ady Sari. Dziś o godz. 8 w. wystąpi na 

koncercie Wil. Tow. Filharmonicznego po 

raz pierwszy w Wilnie znakomita Śpiewa» 

czka o s ławie wszechświatowej Ada Sari. 

W programie arje i pieśni najwybitniejszych 

kompozyteców: Caccini, Paisiello, Rossini, 

Verdi, Szopen, Karlowicz, Greczaninow, Rim 

skij - Korsaków i in. Koncert A. Sari wy 

woła wielkie zainteresowanie. | : 

— Jutrzėjszy wystep H. Ordonowny i E. 

Bodo. Ulubieńcy publiczności niezrównani 

artyści H. Ordonówna i E. Bodo wystąpią 

raz jeden tylko jutro w środę 19 bm. w te 

atrze Lutnia. Początek wyjątkowo o „godz. 

9 m. 30. 
— Przedstawienie dla wszystkich: Dyrek 

cja teatrów w porozumieniu z Magistratem 

m. Wilna organizuje celem próby przedsta» 

wienia dla wszystkich przeznaczone dla naj 

uboższej ludno'ci miasta. Ceny miejsc na 

widowiska powyższe są minimalne i dla 

wszystkich dostępne — od 40 gr. do -80 

(pierwszy rząd parteru). Wystawione zosta 
nie w dniu 24 marca o godz. 8 w. nieśmier- 

telne dzieło A. Fredry „„Dożywocie”. Bilety 

już są do nabycia w kasie zamawiań 11 — 9 

wiecz. 
— Koncert chórów związkowych. W nie- 

dzielę 23 bm. w sali Śniadeckich USB odbę 

dzie się koncert chórów, należących do Wil. 

Związku Tow. Spiewaczych i Muzycznych. 

Oprócz zbiorowego występu kilku chórów 

pod kierunkiem dyrygenta Związkowego Wł. 

Kalinowskiego, wystąpią samodzielnie z wła 

snym programem chóry następujące: Drukas 

rzy (dyrygent W. Mołodecki) „Echo (dys 

rygent Wł. Kalinowski) „Hasło (dyrygent 

]J. Żebrowski, (Pocztowy) dyrygent F. Jusze 
kiewicz) i Tw. Muz. „Lutnia* (dyrygent ). 
Leśniewski). 

Początek o godz. 8.30 w. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Śwłatowid — Szeik Fazil. 
Helios — Dzika miłość. 
Hollywood — Największa ofiara kobiety. 
Ognisko — Grobowiec miłości. 
Kino miejskie — Gwiazda morska. 
Światowid — Noc w New Jorku. 
Lux — Łódź podwodna. 
Wanda — Gdy mężczyzna kocha. 
Piccadilly — Syn szeika. 

RADJO 
Wtorek, dnia 18 marca 1930 r- 

11.55 — 18.05: Czas i hejnał. 12.5—13. 
10: Muzyka popularna. 1. Lehar — „Złoto i 
srebro — walc. 2. Toselli serenada. 3. Czaj 
kowski — fant. z op. „Dama pikowa“ 4. 
Dworzak — Humoreska. 5. Moszkowski — 
Taniec węgierski. 13.10—13.20: Komunikat 
meteorologiczny z Warszawy.  15—15.45: 
Transm. z Warszawy odczyty dla maturzys 
stów: 1. Idea Jagiellońska (prof. H. Mościcki 
2. Skarga — (dr. K. Górski). 15.45—16.10: 
„Co nas boli?" przechadzka Mika po mie» 

- ście. 16.10—16.15: Program dzienny. 16.15 
—]17: Muzyka popularna z restaur. „Bristol:* 
w Wilnie, 17.17.15: „„Opieka polska nad ro 
dakami na obczyźnie”. 17.15—17.40: audycja 
dla dzieci: „Pinocchio*z opowieści włoskiej 
cz. Ill wyk. zesp. dram. rozgł. wil. 17.45— 
18.45: koncert muzyki lekkiej z Warszawy. 
18.45—19: Program na środę i rozmaitości. 
19—22: Transm. z Warszawy. Audycja ku 
uczczenią4 imienin Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego: 1. 19.00 — Tr. uroczystej akademii 
ze Lwowa. 2. 20.00 — koncert okolicznościo 
wy z Warszawy. 3. 21.00 — Apel z 36 p.p. 
w Warszawie. 4. 21.30 — 22: Dalszy ciąg 
koncertu z Warszawy. Po audycji komunika 
ty P.A.T. i inne. 1 

— Punkty kopulacyjne w powiecie Wi 
ieńskoęTrockim. W celu podniesienia hodowli 
koni na terenie powiatu staraniem sejmiku w 
"oku bieżącym zostały uruchomione punkty 
kopulacyjne ogierów ze stadnin państwo» 
wych w Rzeszy (stajnia sejmikowa) 1 anglik 
pełnej krwi i dwa szwedy. W maj. Szumsk 
gm. Szumskiej 1 arab pół krwi i 1 szwed i 
w maj Glinciszki gm. Podbrzeskiej 1 anglik 
pełnej krwi i 1 szwed i 4 ogiery sejmikowe 
rasy szwedzkiej i fińskiej w Posolczu, gm. 
Olkienickiej, w maj. Jaszunach, gm. Soleczni 
ckiej, w Sudeniach gm. Niemeńczyńskiej i w 
Woronie, gm. Worniańskiej. 

W ten sposób powiat prócz ogierów pry 
watnych premjowanych posiada 7 punktów 
z 11 ogierami. S. w. 

  

  

OBWIESZCZENIE 

Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie $ 33 Instrukcji 

o przymusowym ściąganiu podatków i opłat 

z dnia 17.V 26 roku (Dz. Urz. Skarbu Nr.15) 

podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 
21 marca 1930 roku o godz. 13 m. 30 na 
składzie drzewnym przy ul. Pijarskiej 2 odbę 

dzie się sprzedaż ż licytacji 35 mtr.3 drzewa 

opałowego, brzozowego w klocach, OSZaco= 

wanego na 1.000 zł. należących do D. Mar. 
golisa i P. Kowalowa na pokrycie zaległości 
podatkowych. 

Aukcjonista Ch. Smajkiewicz. 
3820 — 0 

  

RADA MIEJSKA. 
Nie mogę oprzeć się pokusie poró- 

wnania nastrojów wczorajszego posie 
dzenia naszej Rady miejskiej z nastro- 

jami, które panują w tej osobliwej chwi 

Ji, gdy spadkobiercy żyjącego jeszcze 

kandydata na nieboszczyka, dokonują 
podziału jego garderoby. 

Każdemu, kto uważnie wczorajsze 

rozprawy w Magistracie śledził, takie 

właśnie porównanie na myśl przyjść 
musiało. 

Wiadomem z góry było, že posie- 

dzenie do monotonnych należeć nie bę- 
dzie. Jedno z pism mylnie poinformowa 
ło swych czytelników, zapowiadając na 

poniedziałek debatę Rady nad sprawo 
zdaniem Komisji Rewizyjnej z cało- 
kształtu robót kanalizacyjno wodocią- 
gowych. 

Ponieważ sprawa ta, zwłasżcza w 
połączeniu z kampanją przeciw Magi 
stratowi, prowadzona w ostatnim ty + 
godniu w miejscowej gazecie endec- 
kiej, budzi zainteresowanie, więc też, 
prócz licznie przybyłych radnych, licz- 
nie stawiła się i galerja. 

Endecy ze sprawy kanalizacyjno - 
wodociągowej kują broń na przyszłe 
wybory; pepesowcy znaleźli się wobec 
tego faktu w przykrej sytuacji, bowiem 
logika kazała przypuszczać, iż będą w 
defensywie. 

Ale od czegoż są sposoby i spo- 
sóbiki ? 

Przejrzano skrzętnie porządek dzien 
ny posiedzenia i wynaleziono w nim 
niewinną sprawę umorzenia  „manco* 
materjałów opałowych na elektrowni 
miejskiej z okresu 1921 — 1924. 

Manco to oznacza wartość efektyw 
ną dziesięciu kilku tysięcy złotych. 

l odrazu powstał plań taktyczny 
Klubu PPS: Endecy w nas uderzą tara- 
nem kanalizacyjno wodociągowym, my 
w endeków taranem opałowym, tem 
przyjemniejszym, że dotyczącym okre- 
su, w którym wszechwładnie w Magie 
stracie rządzili. 

Zaczęła się licytacja. Kto więcej dba 
o fundusze miejskie? Endecy czy pepe 
sowcy? 

Stanowiło to właśnie ten podział 
garderoby przyszłego nieboszczyka, 0 
którym wspomniałem na wstępie. 

Kandydat na nieboszczyka — to na 
sza Rada w przededniu upływu kaden 
cji, garderoba — to mandaty radziec 
kie, których każdy chce mieć jaknajwię 
cej. 

zerze 

WNIOSKI NAGŁE I INTERPELACJE. 

Na wstępie p. prezydent Folejewski 
zapowiedział, że sprawozdanie kom. re 
wizyjnej w sprawie robót kanal. - 
wodoc. przedstawione zostanie ma naj 
bliższem posiedzeniu, ponieważ Magi- 
strat nie zdążył jeszcze opracować wy- 
jaśnień dotyczących poszczególnych 
spraw w sprawozdaniu tem  poruszo- 
nych. 

Ale tymczasem kaimpanja prasowa 
jest już faktem. Kampanja prasowa, do 
starczyła już sporo sensacyj. (Nie 
wchodzę w meritum, chodzi mi o for- 
mę). Więc robi się dwa wystąpienia. 

Klub Chrz. nar. zgłasza interpelację 
która domaga się od Magistratu odpo 
wiedzi na pytanie jak zamierza on po- 
stąpić w związku z artykułami „Dzien 
nika Wil.“ Klub PPS zgłasza wniosek 
nagły, w którym domaga się 1) okreś- 
lenia stosunku klubu endeckiega do ar- 
„tykułu, 2) wytoczenie przez Magistrat 
Sprawy o oszczerstwo ich autorówi i 
3) ustalenie, kto informował dziennika 
rza o przebiegu poufnych narad orga 
nów magistrackich. 

ENDECY CHODZĄ ZYGZAKAMI. 

Socjaliści gwałtują o uchwalenie 

nagłości. Prof. Komarnicki, jest temu 

przeciwny i oświadcza, że klub jego bę 

dzie głosował przeciw. 
W parę minut po tem zrywa się 

mec. Engiel i oświadcza... że endecy... 

(AST SIA TSS T TELSIP TS 

'tORGE GIBBS. 

5 Żółty ptak 

Cyryl objął narzeczoną i wtedy do 

piero zauważył, że suknia jej jest mo- 

kra. 
— Biedna maleńka! Zmarzłaś zupeł 

nie... 
Zdjął skórzaną kurtkę i zarzucił na 

jej ramiona. 
— Ogrzej się trochę, a wkrótce roz 

niecimy ognisko i wtedy będzie nam 

obojgu ciepło. 
— Ognisko? — szepnęła zdziwiona. 
Ależ tak! Ogrzejemy się prędko. 

— Jak to, ognisko tutaj... w nocy? 
— Nie bój się, sama zobaczysz, że 

niema niebezpieczeństwa! 

Z trudnością wdrapali się na skałę. 
Cyryl prawą ręką trzymał się za wypu 
kłości (skały, a lewą pomagał idącej za 
nim Doris. Wreszcie dotarli do szero 
kiej platformy. Hammerslay postąpił 

"kilka kroków i nagle zginął z oczu na 

rzeczonej. Doris nie mogła powstrzy- 

mać cichego okrzyku. Ale Cyryl ukazał 

się znów nieoczekiwanie, wziął młodą 
dziewczynę iza rękę i wprowadził do 
-wąskiej szczeliny skalnej, zupełnie nie- 

* widocznej zzewnątrz. Gdy przeszli kil 

kanaście kroków, Cyryl 'zatrzymał się i 

zapalił zapałkę. Zapałka zamigała j 

zgasła. Zapaliwszy drugą ruszył na- 

przód. Na oczach zdziwionej dziewczy 

ny nachylił się i wyjął z ukrycia świecę 

którą zapalił. 
Usiądź tutaj na kamieniu, zaprosił 

wesoło, wskazując płaski głaz. — Za- 

raz przygotuję ci pościel 

Doris usłuchała i ciekawie rozgląda 

ła się dookoła. Przy jednej ze ścian stał 

tapczan, sklecony z sosnowych gałęzi, 

a przed nim grubo ciosany niezgrabny 

stół. W przeciwległej ścianie było wgłę 

bienie, zakopcone od dymu, był to ko 

minek, przy nim leżała wiązka suchych 
gałęzi na opał. 

— Nie jest tu tak bardzo źle, praw 

da? roześmiał się Cyryi. Nie mogę się 

szczycić zbytnim komtortem  urządze- 

nia, ale w każdym razie lepsze to niż 

nocleg pod odkrytem nieb em. 

Doris w milczeniu przyglądała się, 

jak rozniecał ognisko i dorzucał świe- 

żych gałęzi, łamiąc je wprzód na kola 

nie. Sam odpowiedział na jej niewypo 

wiedziane pytanie: 
— Jest to dzieło rąk Lindberga. On 

bywa tu często. Kiedy polowaliśmy ra 

zem, zawsze prawie nocowaliśmy tutaj 

Widzisz ta szczelina w skale, to jakby 
komin, w dzień dym jest widoczny nad 
skałami, ale w nocy, nikt go nie dostrze 

że. A co do ogniska, to sprawdzałem 

już wiele razy, że nawet w najciemniej 
szą noc nie widać najmniejszego odbla 
sku na skałach. 

Cyryl pomógł Doris zdjąć skórzaną 
„kurtkę i zmoknięty żakiet i ulokował ją 
wygodnie na suchych liściach, przed 
ogniem. Teraz mógł spokojnie przej- 
rzeć wyjęte z kieszeni niemieckiego ofi 
cera papiery. Odrzucił legitymacje i 
pełnomocnictwa wydane na nazwisko 
kapitana Orstmana, widocznie tak się 

owszem, poprą uchwalenie 
wniosku pepesowców. 

Głosowanie. I, wyobraźcie sobie pań 

stwo, prof. Komarnicki głosuje wbrew 
swemu oświadczeniu — za. 

DWA SŁOWA O WNIOSKU PPS. 

Wniosek teńr był przedewszystkiem 

ordynarny, co do formy i nieinteligent- 

ny co do treści. W powodzi słów, ober 
wało się „Dziennikowi* za swoje. Kko 
„wie czy nie słusznie? Ktoś tam, sami 

endecy to przyznali, zagalopował się. 

Było dużo w pepesowskim fraze 

sów, było dużo wody i ten ton — jesz- 

cze lepszy od tonu artykułów p. Kowna 
ckiego. 

Nagłość głosami PPS i N. D. przy+ 

jęto. 

ODPOWIEDZI NA DAWNE INTERPE 
LACJE. 

Następnie odczytane zostały odpo- 
wiedzi Magistratu na interpelacje, zgło 

nagłości 

szone na ostatniem posiedzeniu Rady. 

Były to sprawy: nadużyć w aptece 

miejskiej, nadużyć w wydz. op. społ. i 
szkoły w Kuprjaniszkach. 

Straty miasta w aptece wynoszące z 

górą 28 tys. zł. zostały zabezpieczone 
gwarancją hypoteczną, *& 

Sprawa IKuprjaniska nie została wy 

jaśniona, co wobec zażądania dotiatko 

(wych danych, stanie się na najbliższem 

posiedzeniu. 

„MANCO“. 
Z kolei przyszła sprawa tego nie- 

„szczęsnego „тапсо“ opałowego w ele 

ktrowni. 
Wniosek Magistratu był, żeby u- 

znać je za uzasadnione i spisać na stra 
ty. Endecy, ile, że sprawa była im nie 
pa rękę, wniosek ten popierali. 

Ale zato socjaliści, znalazłszy oka- 
zję „odegrania 516° — zaczęli gwałto 
,wną akcję za przekazaniem S prawy 
„władzom prokuratorskim. 

Dyskusja b. była gorąca. Kto nie 
przemawiał? Zwischenrufy sypały się, 
jak z rogu obfitości. 

TO TO PRÓBKA. 

Poseł Pławski użył zwrotu, w któ 
„cym się wyraził, że nie rozumie, jak en 
decy mogą żądać przejścia do porząd- 
ku nad blisko 100 tysiącami złotych, 
robiąc kiedyindzieį skandale o głupią 
„budę w Kuprjaniszkach“. 

Na to prof. Komarnicki: „Szkołę pan 
nazywa budę! To ładnie! Rzeczywiście 
jest buda, bo buda została zbudowa* 

na!“ 
Takie i tym podobne słowa padały, 

niezależnie od przemówień. 
Skończyło się na tem, że endeczko 

wie nie poparli wniosku Magistratu w 
„sprawie „manco*, w obawie, że im to 
kiedyś pos. Pławski wypomni i tak żą- 
daniu socjalistów o oddanie sprawy 
prokuratorowi stało się zadość. 

Posiedzenie skończyło się o godz. 
1 po północy. Dalszy ciąg sprawozda 
nia zamieścimy jutro. Kum. 
  

OFIARY. 

Na Dom Dzieciątka Jezus w dziewiętna- 
stą rocznicę urodzin (19 marca) niezapomnia 
„nej Anulki Rychłowskiej 5 zł. matka. | 

W. Cz. na remont sal w Domu  Dzie- 
„ciątka, Jezus zł. 5. 

    

OGŁOSZENIE. 
Nadieśnictwo Ławaryskie D. L. P. Wilno 

podaje do wiadomości iż w dniu 31 marca 

1930 г. о godz. 11 w lokalu nadleśnictwa 

(Nowo-Wilejka, ul, Wileńska 21) odbędzie 

się przetarg ustny na sprzedaż: drzewostanu 

na pniu znajdującego się na parcelach Nr Nr 
6, 8, 9 w państwowym majątku Dziekaniszki ^ 

gminy mickuńskiej powiatu Wileńsko Trockie 
gb z zastrzeżeniem prawa pierwokupu dla 
nabywców parceli. Wykaz jednostek licyta« 
cyjnych, warunki przetargowe oraz wszelkie 
informacje udziela kancelarja nadleśnictwa 
w godzinach urzędowych. 

Nadleśnictwo Ławaryskie. 
3620—0 

mazywał zabity kurjer i drżącemi ręka 
mi złamał pieczęcie na dużej kopercie, 
zaadresowanej da von Stromberga. 
Najpierw ujrzał list cesarza do genera 
ła. Cyryl pokazał ten list Doris i wyja-' 
śnił znaczenie tych dokumentów. 

— Ach, to dlatego przyleciałeś z 
Anglji?.. 

— Tak uśmiechnął się ponuro, — 
teraz mam już wszystko czego mi po- 
trzeba. 

— I to jest tak ważne, że nie mo- 
głeś mi powiedzieć? — zapytała nie- 
śmiało. 

‚ Cyryl roześmiał się i objął serdecz 
nie narzeczoną. 

— Nie, teraz już mogę ci wszystko 
powiedzieć. Nic już więcej skrywać od 
ciebie nie będę. 

Postać jego miała w sobie tyle du 
my, szlachetności i odwagi, że Doris 
dziwiła się, jak mogła podejrzewać go 
o tak nieszlachetne czyny. 

W nagłym porywie wstała i pocało 
wała go mocno. 

— Ach, Cyrylu, — szepnęła z roz 
paczą, — jak mogłam zwątpić w ciebie 
i źle o tobie myśleć! Czemu nie powie- 
działeś mi prawdy odrazu? Czyż nie 
potrafiłabym zachować twej tajemni- 
cy? 

— Nie mogłem najdroższa, sprawa 
była zbyt ważna, przysięgłem, że będę 
milczał. Ale ponieważ sama się domy 
šlitaš... 

— Uwažasz mnie pewnie za bardzo 
ciekawą kobietę, — zapytała naiwnie, 
— ponieważ nie mogłam powstrzymać 

5К ме 
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JEDYNA NOwOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHAN1CZNA 

„Pierwsza parooo-mechaniczna pralnia bleliznų“ 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

Dla pp. Urzędników-czek, Oficerów, Studentów, Młodzieży szkolnej, Podoficerów, 
Strażaków, Kolejowców za okazaniem legitymacji 3 р 3 i 14 proc. zniżki. Odpowiedzialaym Stowarzyszeniam pierzemy na ordery. 

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

  

Szeregowych, Policji Państwowej, 

telefoniczne 

  Оа аша 17 ao 20 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 
"SALA MIEJSKA 
uł, Ostrobramska $. w 1 akcie. 

„DAMSKI _PIESZCZOSZEK*. 

„GWIAZDA MuRZA“ 
(Wyspa straceńców). Dramat w 10 aktąch. Z  najwybitniejszymi 
Henry KRAUS, Jean MURAT i Suzanne CHRISTI. Nad program: „KRONIKA FILMOWA P. A. T. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-€j. Następny program: 

aktorami ekranu francuskiego 

  Kino-Teatr Dziś! 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Dawno niewidziaca 
płomienna gwiazda DOLORES DGL) KiD 
DZIKA MIŁO 

Wytw. „United Artists“ 

w wielkim dramacie 
rozpętanych namiętności 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  иа 
KINO-TEATR [Dži pwiazia ekranu 

„AOLLYWOOD” 
Mickiewicza 22. 

Specjalna 

Partnerami BILLIE DOVE są: 

obrazie 
P Billie Daue " ue „NAJWIĘKSZA OFIARA KOBIECY” 

Dramat osnuty na tle głośnej i sensacyjnej zfery gubernatora Francji w Indochinach, która w 
przeciągu 2 lat była głośna na całym świecie 

ilustracja muzyczna 
piękny Antonio Moreno i brutalny Hoah-Beery 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 1025 w. 

  

Kino - Teatr 

„Šviatowid“ 
ul. Mickiewicza 9. 

Dziśt Piękny dramat p. t. „NOC W ROWYŃ JORKU“ 

W rolach głownych bohater filmu „Zmartwychwstanie" niezrównany ROD LA ROC QUE, urocza DOROTA 
GISH i ERNEST TORENCE. Nad program: Zabawna farsa w 2 aktach, 

  

D ziśl 

6 Ю У 
POLSKIE KINO 

„Wanda” 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

MĘŽCZYZN 

  

W początkach miesiąca kwietnia r. b. 
1-szy kurs 6-cio tygodniowy teoretyczny i praktyczny jazdy 

na motocyklach solo i z przyczepkąmi. Wykłady odbywać 
się będą w godzinach rannych i wieczoro 
możności uczęszczać na kurs młodzieży uczącej się, woj- 
skowym, policji, pocztowcom i urzędnikom w godzinach 
wolnych od zajęć według własnego wyboru. 

W programie: historja rozwoju motocyklizmu, budowa 
silników spalinowych motocyklowych wszelkiego 
elektrotechnika motocyklowa, 

lach pojedyńczych i z przyczepkami. 
Jazda odbywać się będzie codzień 

szkolnych firm: „Harley-Davidson“ i „DKW 
Ćwiczenia praktyczne odbywać się będą w warsztatach 

motocyklowych. 
Zapisy przyjmuje i informacyj bliższych udziela biuro 

przy ul. Królewskiej 6—4 w godzinach od 9—14 i 17—19. 

DR 

polecają na sezoa wiosenny Szkółki 

Wilno, Zawalna 
Ceny przystępne. 

DJO 
ARATY CKNANOWANE 

o niedoscignionej selekcji i sile poleca 

Wilno, 

| Nowoczesne 

IELEKTRIT Co 
najbogatszy wybór aparatów račjowych na 

się od przeczytania komunikatu w 
bloczku z bibułką do papierosów. 

—- Ciekawą! — roześmiał się. — 

Oczywiście! Ja sam jestem temu winien 

bo prosiłem, żebyś nie czytała, gdy- 

bym.. ® g 
— Nie żartuj ze mnie, prosiła czer 

wieniąc się Doris i tak nie mogę sobie 
dać rady z wyrzutami sumienia... Prze 
cież twój areszt — to moja wina... je 

żeli będziesz śmiać się ze mnie... to... 

to.. ja... 
— Ależ, kochana moja, ja się z cie 

bie nie smieję. A na dowód tego, po- 
„zwól mi jeszcze rdz pocałować ciebie. 

Nagle podała mu swe śliczne usta, 
ale zaraz adsunęła się * cicho szepnęła: 

— Jakie to straszne: być tak szczę 
śliwą w chwili, kiedy śmierć wisi nad 
nami. Wiem, również, że nie było innej 
rady, ale te trupy za nami. 

Łzy błysnęły w jej oczach. Zamil- 
kła. к 

— Гер!е] 51е 5!аЮ, 2е Ю ja jego 
zabiłem, 'a nie on mnie. Nie było czasu 
na dłużs e układy. Proponowałem szo 
ferowi, żeby się poddał, ale on nie 
chciał za nic. Ja tego nie żałuję, gdyż 
za tę cenę zdobyłem dokumenty. 

Szczupłe, zimne palce objęły jego 
rękę. 

— A gdyby on ciebie zabił? — 
szepnęła, a oczy jej pociemniały. — 
Widziałam wszystko. Zdawało mi się 
najpierw, że zabił ciebie. Ach, Cyrylu, 
co ja przeżyłam! Ale potem dostrze- 
głam ciebie między drzewami i zrozu 
miałam, że nic ci się nie stało. Kiedy 

у ustawa drogowa, przepisy 
i rozporządzenia Władz, oraz jazda praktyczna na motocyk- 

zostanie otwarty 

wych celem dania 

Żółty 

typu; 

na motocyklach 

Największy przebój erotycznyl Dzieje buntu duszy mężczyzny, którego zmysły opętała kobieta 

A KOCHAĆ, 
Wzruszający dramat miłości w 10 aktach, silniejszy ponad wszystkie W roląch sł, słynny i niezrównany 

JUHN BARRYMORE bohater filmu „Burza* i zniewalająco piękna DOLORES GDSTELLO. 

MAJĄTEK WIELKIE SOLECZNIKI 
POSIADA na SPRZEDAŻ 

OW$SY NAŻIENNE: 
Lochowa 

Złoty Deszcz Swalófski IV odsiew 
Rychlik Lubelski (z Trybańc) 

w partjach wagonowych po zł. 22.za q, workami po zł. 25, 

  

Poczta Wielkie Sołeczniki, wojew. Wileńskie. =a 
RAEETEEYCZETY 11 GD PEREZ OOOO 

W zelkie oszczędności loku-ep 

8 @ jemy solidnie "naj By podof. W.P. 

pierwszorzędne hipoteki miejskie i ochotnik, ślązak, z 
ukończoną szkołą 

   

Aujejki, Ajencja „Polkres“, Wilno, 
ul. Krėlewska Nr 3, tel, 17-80. =1 handlową średnią, żo - 

   
PIANINA | FORTEPIANY 

światowej sławy „ARNOLD FIBIGER“ (nie mali 
nic wsp6lnego z firmą Bracia A. i K. Fibiger).g 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS. g 

SOMMERFELD etc. 

K. Dabrowska ul. Niemiacia 3, m. 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE ю : 

LLS 222122 || Rotnetyka ga 

ZEWK A: 
I KRZEQY OWOCOOE 

m Zaaklimatyzowane, wychowane na miejscu w szkółkach. 

Nowy wielki dobry wybór 

przy Kolonji Wileńskiej. 

БЛБОЛЕННИНЕНИСЫЙ naty z dwojgiem dzie- 

« 1 do wszyst- JĄ ci, _ znajdujący =. 

g | Do „Słować ką "zs || em" potosenia: po” 
B || NEKROLOGI i wszelkie OGŁOSZE. | szukuje jakiejkolwiek —^ 

NIA po cenach BARDZO TANICH 
przyjmuje Biuro Reklamowe Stefana 
GRABOWSKIEGO w Wilnie, Garbar- 
ska 1, tel. 82. = 

| gz 

pac biurowej 

  

stawy, ul. Parkowa N 
8 (dom p. Tarasewi- 
cza) =y 

NE Fawaavam 
KH 

ч с ОНИ T 
Gabinet oraz Gabinet Kosme- 

Racjonalnej Kosme- tycznv usuwa zmar 
tyki Leczniczej. Sszczki, piegi, wągry. 

Wilno, łupież, brodawki, ku-. 
Mickiewicza 31 m. 4. rzajki, wypadanie wło- 
l i kobiecą kon-sów. Mickiawicza 46. 
I t serwuje, dosko- 

nali, odświeża, usuwa _ 

E 
Jaja wylęgowa 

kur rasowych Za 12 
sztuk dziesięć  zło- 

tych w znanej hodow- 
li Czechowicza, Wilno, 
Sapieżyńska Nr. 1—11 

OLWARK o ob- 
szarze 23 ha, 

ziemia pszenna, 4- 
ki, las, rzeka, za: 
budowania komp- 
letne, sprzedamy 
zą > KO 
przy wpłacie 50 

gotówki 
Dom H.-K. „Za- 
chęta*  Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

KOGUTY i 
KURY RASOWE 
Wyandotty Białe, 

Złote — jaja wylęgo- 
we, sprzedaje Zakład 

m 
Ea 

Mazelewzkie 

ZEE El 

  

ei Žas i nana 

asaž twarzy i ciala 
pe. e ae ® ? 0 8 A D Y 
Jenie cery. Wypada- nie, młotów i du LTS PILIES 

pież. Najnowsze zdo- bycze kosmetyki ra- Praktykant 
cjonalnej. ogrodniczy, kawaler, 

Codziennie od ip 10—8. SACD. pracowity, 

EW ZB „poszukuje zajęcia 
KOBIECĄ głoszenia do Admi- 

UFOGĘxonserwuje, nistracji a 
2 Poz 

usuwa braki i skazy, Й 
Regulacje i trwale Ogrodnik 
przyciemnianie brwi: kwalifikowany przyj- 
Gabinet  Kosm: muje wszelkie prace e yki 

Wileńska 24 @ Heczniczej „CEDIB* sezonowe. Adres w 

lub / 
nnej t. p. Adres: Po” 

Tel., 1038. 
dogodn. warunkzchjgj ® &` 

a 18 m. 9. Przyj 
10—1 i 4—7, 

widziałam, że on podnosi rewolwer, 
pragnęłam żebyś go zabił. Nigdy daw- 
niej nie mogłam, bez wstrząśnienia po 
myśleć o czyjejś śmierci. A teraz.. Sa- 
ma nie wiem, skąd mi się to wzięło! 

Pogładził łagodnie jej włosy: 
— Nie trzeba o tem myśleć... nie 

smuć się, maleńka. Niebezpieczeństwo 
już nam nie grozi. 

— Tak... tymczasem jesteśmy w 

bezpiecznem miejscu. Musimy dzięko- 

wać za to Bogu. Ale jeśli się z tobą coś 

stanie... 
Doris wzdrygnęła się cała... 

— Nic się dotąd nie stało... 

— 0, jestem taka wdzięczna Panu 

Bogu za to, że jesteś takim, jakim je- 

steś... Nie spodziewałam się w Anglji, 

że jesteś zdolny do takich bohaterskich 

czynów. ; 

— Doprawdy jestem taki sam i kaž 

dy na mojem miejscu zrobitby to samo! 

— Kiedy pomyślę, że dziś rano mia 

łeś być rozstrzelany! 

— Teraz już von Stromberg nie 

jest dla nas niebczpieczny!... Biedny 
Lindberg! 

Cyryl opowiedział narzeczonej o 
swej przyjaźni ze strzelcem i o pomo- 

cy, jaką mu poczciwy Lindberg okazał. 
— (o grozi mu teraz? — zaniepo- 

koiła się Doris. 
— Nie wiem... Może nic mu nie 

zrobią, jeżeli mój kuzyn będzie milczał. 
Zamilkł i po chwili mruknął do sie 

bie: 
—Chciałbym wiedzieć, co myśli te 

.  Hiryniewiczowej. Н {ЧШЪ ryniewi sej. adm. „Słowa*. 

W. Z. P. 26. 

„(TV Zaotechniczny Ц, 5. 
B. Zaułek Zakretowy 

—t Nr. 1 —   

raz Udo. Byliśmy z nim w wielkiej przy 
jaźni! 

— On nie dopuści, żeby ciebie roz 
strzelali. 

— On nie może nic pomóc. Zdradzi 
łem jego ojczyznę! 

— Ale nie swoją ojczyznę Cyrylu! 
— Nie, dzięki Bogu, to nie jest mo 

ja ojczyzna! Kocham Niemcy, ale Niem 
cy mojej matki i ludzi podobnych da 
Lindberga. A nie Niemcy von Stromber 
gów — te są dla mnie wrogie i obce. 

— Czy sądzisz, że uda nam się 
uciec? 

— Tak, — uspakajał ją. 
Ale Doris odczuła niepokój w jego 
> i zrozumiała, że obawia się o jej 

OS. ! 
— Gdyby mnie tu nie było, łatwiej 

by ci było uciec, prawda? O, Cyrylu, 
nie zaprzeczaj, wiem to dobrze! Nie 
prubuj oszukać mnie. Gdybyś był sam 
mógłbyś się przebrać i przemknąć 
przez granicę. Z łatwością byś tego do 
konał. Ale ja jestem jak kamień młyń: 
ski, wiszący na twojej szyi. 

— Kochanie, nie mów głupstw, pro 
szę! ( 

— Nie, nie, to prawda, rozumiem to 
doskonale. Powinieneś był już dawno 
rzucić mnie i uciec! Objęła go i zaczęła 
błagać: 

— Uciekaj Cyrylu, życie twoje jest 
potrzebne Anglji, oni teraz szukają cie 
bie gdzieindziej, skorzystaj z ciemności 
j uciekaj. Do rana będziesz daleko stąd | 
o mnie nie bój się, dam sobie rady! 

  

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 
Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie" Kwaszelna 23. 
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