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„Wczoraj, to zn. w poniedziałek, 

po decyzji Pana Prezydenta o przyjęciu 

dymisji gabinetu pana Bartla, Pan Pie 

zydejit zwrócił się do mnie z żądaniem 

"abym objął prezydjum i sformował no 

wy rząd. Nie zwykłem odmawiać Pa- 

nu Prezydentowi jakiejkolwiek pomocy 

- w Jego urzędowaniu. Ne zwykłem dlate 

80, że zawsze w pamięci mam ten pięk- 

ny i niepiękny dla mnie czas, kiedy by 

łem Naczelnikiem Państwa i Naczel- 

nym Wodzem armji, będącej w wojnie 

i zostałem zupełnie samotny ze swoją. 

, pracą tak dalece, iż z wyjątkem bar- 

| dzo Ścisłego otoczenia nie miałem w 

centrum państwa żadnej szczerej, żad- 

nej chętnej pomocy. Długą jednak raz 

mowę z Panem Prezydentem ku swoje 

mu wstydowi zakończyłem nie powiem 

zupełną odmową, lecz prośbą w stosum 

ku do Pana Prezydenta aby zechciał 
zrobić inną próbę niż ze mną, gdyż nie 

lnogłem mie stwierdzić, że to zadanie 

byłoby w tej sytuacji, w jakiej żyjemy, 

dla mnie prawie ponad siły. Dodałem 

zaś: Panu Prezydentowi, że. nie. „będę 

mógł nie wytłumaczyć publicznie moty+ 

wów, dla których tak nieładnie w sto- 

simku do Prezydenta postąpiłem. 

Przypuszczam, że niejednemu z Ро- 

'laków i niejednej z Polek jest znanym 

mój wstręt organiczny do metody pra” 

cy, którą wogóle parlamenty a nasz 

Sejm specjalnie stosu ją da swoich ro- 

bót. Istotnie, wydaje.mi się niekiedy, 

że metoda pracy sejmowej jest wymy- 

ślona dlatego, żeby wzniecić u każdego 

pogardę dla tej metody. Tak przeczy 

ona bowiem każdemu pojęciu o pracy, 

stak przeczy ona bowiem wszystkiemu 

co może być nazwane sumiennem, pro- 

duktywnem, już nie mówię rozumnem, 

czy nawet rozsądneni. Każda bowiem 

praca techniczna, a, rząd każdy pracy 

czysto technicznej ma najwięcej, staje 

- się atechniczną, treść sama pracy otrzy 

fuje cios natychmiast, gdy minie przed 
$ionek pewnego gmachu na ulicy Wiej- 

skiej. Lecz nie był to ten motyw, 

który mnie zmuszał do odmownych w 

stosunku do propozycji Paaa Prezy- 

denta myśli. Nad tem przeszedłbym 

nie trudno do porządku dziennego. 

Przeszkody główne dla mnie, które 

Panu Prezydentowi wyłuszczyłem są 

całkiem innej natury. Pierwsza jest to 

niezwykła łatwość u pp. posłów bru 
dzenia sobie języka niezwykle łatwem 

pu nich oszczerstwem. 
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Nie mogę nie zwrócić uwagi na to, 

iż przerażony byłem tą stroną życia pp. 

posłów jeszcze wtedy, gdy byłem Na- 
czelnikiem Państwa. Przyczem rzeczą 

najcharakterystyczniejszą i najbardziej 

mikczemną jest zawsze to, że taki о- 

czerczy język zączyna swają nięcną 

a nagle i niespodziewanie wtedy 

jedynie, gdy chodzi o osobę, która 

wchodzi w ten czy inny sposób w jakąś 
grę polityczną. Tak, że taki oszczerczy 

język nie może nie dać powodu do my- 

Ę ślenią, że działają w tym wypadku nie 

inne motywy, jak drobny nawet interes 

własnej korzyści czy zazdrości czy też 
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Dlaczego uchyliłem się od misji tworzenia rządu? 
Wyjaśnienia Miarszałka J. Piłsudskiego 

korzyści jakiejś grupy czy grupki 

pp. posłów. Nie szczędzą wtedy ci pa- 

nowie ani przyjaciół, ani nieprzyjaciół, 

utrzymują zresztą z takim panem  za- 

szczanym i zbrudzonym ich brudną śli' 

ną stosunki nawet zażyłej znajomości. 

Tak że to postępowanie wygląda nie 

zawsze jako nieodłączne od fachu pana 

posła, jaka coś co wydaje Się prawdo- 

podobnie tym panom za pracę pana po- 

sła konieczną i obowiązkową. Do: 

dam, że nie szczędzą wtedy ani czci 

kobiet, ani dziecka ani kogokolwiek na 

wet z bliskich znajomych danego objek 

tu dla ich brudnej śliny. Dodam jeszcze 

że taki pan nadzwyczaj nie łatwo ustę- 
puje przy najlżejszym nacisku od takie 

go oszczerstwa. 

Wobec tego, iż w życiu swajem nie 

znosząc wogóle oszczerstwa wyrzuci” 

łem za drzwi co najmniej setki osób za 

próby oszczerstwa w stosunku nawet 

do dalszych mo.ich znajomych, wobec 

tego, że większą ilość skrzyczałem i 

zbeształem tak, że języka w gębie za- 

„pomnieli nie jestem w stanie przypusz 

czać, abym mógł łatwo a nawet i bar 

dzo trudno oddychać atmosferą przepeł 

nioną taką nikczemnością. 

Drugie: w zwyczajach i obyczajach 

panów posłów istnieje jakaś śmieszna, 

jakaś nieprzyzwoita forma bytowania, 

która dla mnie jest poprostu niedopusz 

czalną mianowicie mówienie nierzeczo- 

wo o każdej kwestji i każdej pracy. 

Taka zwykła gadalnia. I zawsze sobie 

mówię 'а niechby sobie tak mówili. Ale 

dlaczego ja, ja, sumienny człowiek, któ 

ry się na rzeczy zna, rzeczowo o niej 

mysi ma słuchać ich słów nierzeczo” 

wych. Dlaczego się mam męczyć i wy- 

myślać określenia, któreby analiabecie 

wytłumaczyć mogły to czego om nie- 

zdolny jest zrozumieć. Naturalnie, że 

ten sposób jest bardzo męczący i bar 

dzo trudny, lecz nad tem przejść do 

porządku także można. Lecz nie mógł 

bym łatwo i trudno nawet znosić ton 

Pp. posłów, który pozwala nie na u- 

szczypliwość i złosliwość, gdyż to tak 

że jest mniejsze, lecz na'ton wyższoś 

ci swego często durackiego sądu w sto' 

sunku do ludzi, którzy masę pracy 

włożyli w to, aby o rzeczy rzeczowo 

mówić. Tego nikczemnego tonu wyż” 

Szości który jakkolwiek oznacza pre 

stigowe stanowiska p. posła tej napa” 

stliwej głupio przyczepskiej formy, ja 

osobiście. poprostu nie znoszę. Bez 

względu na to czy tyczy się mnie czy 

kogo innego. Jeżeli użyłem sława nik- 

czemność to jedynie dlatego, że i w 

tym wypadku nie mogę nie dostrzegać 

stale i ciągle, że zwyczajem i obycza- 

jem p. posłów jest  bezceremonjalny 

stosunek jedynie wtedy, gdy chodzi a 

osobistą korzyść lub zawiść, lub też o 

korzyść tak zw. przezemnie wygódki 

partyjnej. 

Nie chcę ażeby mnie źle tłumaczo- 

no. Człowiek ghfpi i niewykształcony 
bardzo często ma bardza piękną duszę. 

I zwykle ja sobie zgóry mówię, że jest 
gdzieś jakiś zakątek pracy ludzkiej, 
gdzie ja znacznie jestem głupszy i 

mmiej rzeczowy niż taki osobnik. I wca: wo ani pod względem czci ani pod 

wzgłędem rozumu ani pod wzgl. roz- 

sądku ani pod względem pracy i ucie 

kający jak najstaranniej nie od czego 

innego, jak od edpowiedzialności czy” 

ni z siebie poprostu potworka, który 

le się nie wstydzę swej w tej mierze 

skromności i szukać bym nie mógł bo- 

bym się wstydził jakiejś supremacji w 

takich właśnie zakątkach. Lecz pan po 

seł jako nieodpowiedzialny ani honoro- 

  
Rezolucja klubu poselskiego B. B. W. R. 
WARSZAWA. 18. 3. (PAT). Dziś przed południem pod przewodnict- 

wem prezesa posła Sławka odbyło się plenarne posiedzenie klubu B.B. W.R. 
Na posiedzeniu tem obecni byli prawie wszyscy posłowie i senatorowie klu- 
bu. Pa referacie politycznym płk. Sławka i dyskusji uchwalono przez aklama- 
cję rezolucję, która podkreśla między innemi, że w ciągu niespełna 4 miesięcy 
zblokowane partje opozycyjne po raz drugi spowodowały „przesilenie rządowe 
i to w chwili, gdy prace nad budżetem państwa nie zostały jeszcze ukończone. 
Rezolucja występuje przeciwko motywowaniu przez partje opozycyjne wnio- 
sku o wyrażenie votum nieuiności dla pp. ministra pracy i oświaty, gdy w isto* 
cie PPS chodziło o uczynienie z Kas Chorych organizacji, mającej jej agita 
torów politycznych, a Narodowej Demokracji o osadzenie swych agitatorów 
partyjnych w szkolnictwie. 

„ Rezolucja dalej głosi między innemi, że! klub| BB. stwierdza, iż Sejm wy 
wołając przesilenie rządowe w przeddzień niemal uchwalenia budżetu i będąc 
do tej pracy powołanym, rozwiązuje sam swe prace nad budżetem, albowiem 
w: okresie kryzysu gabinetowego Sejm nie mą prawa obradowania. Niewolno 
mu przez zwołanie posiedzenia plenarnego utrudniać Panuj Prezydentowi Rze. 
czypospolitej jego ciężkiej pracy! załatwiania*tego, w ciągu jego po raz drugi 
niesumiennie i nieodpowiedzialnie wywołanego, przesilenia. rządowego.j Dla- 
tego; klub BB, znając z dłuższego doświadczenia warcholstwo czymników par- 
tyjnych i brax obiektywizmu czynników kierowniczych Sejmu, a tem samem 
przewidując, że będą czynione próby( w kierunku nieliczenia się przez Sejm z 
wytworzoną przez) sam Sejm] sytuacją, które nawet ze strony| marszałka Da- 

szyńskiego znalazło tego rodźaju zapowiedź, — oświadcza kategorycznie, że 
wszelkiej próbie; zwołania, plenarnegoi posiedzenia! Sejmu aż do czasu załatwie. 
nia przez Pana Prezydenta spolitej przesilenia oprze” się, z całą) bez- 
względnością, nie cofając się przed użyciem jak najostrzejszych Środków. 

W. końcu obrad postanowiono w dniu jutrzejszym o godz. 12 w południe 
udać się gremjalnie do Belwederu celem złożenia życzeń Marszałkowi Piłsud- 
skiemu. 

Prezydeni Massaryk wyjechał na Riwierę 
DER = e A PORE: prezydent Massaryk wyjechał dziś 

w południe na Riwerę francuską do Cap Marin, w towa i ii 
sekretarza ! lekarza osobistego. A arnis PB SSE 

Sprawa kanonizacji bl. Teofila Dagorfe'a 
CITTA del VATICANO, 18 lil; Pat. W sali tronowej, w obecności Piusa XJ odbyło „się uroczyste posiedzenie kongregacji generalnej aus, podczas którego SDE skutowano materjały, przedstawione dls kanonizacji bł. Teofila Dacorte z Zakonu 

Braci Mniejszych, zmarłego w roku 1740, : 

  

4 zywam slabowanie. Taki bezczelny pan 

dia swego jakoby prestige'u skacze po cja, żadna grupa, żadne stowarzyszenie 

różnych pracach w każdej chwili zmia a tembardziej żadna instytucja o pai:- 

niając sąd o rzeczy i czepiąc się ludzi stwowym charakterze. ]а nie przypu- 

«w sposób jakiegoś gałgańskiego psa.  szczam, aby można było znaleźć bez 
A 

wstyd tak daleki i tak nikczemny, jak 4“ 
Nie kto inny, jak ja, był w Polsce 

wynalazcą Sejmu a zatem i wynalazcą 

pp. posłów i nie mogę nie powiedzieć, 

że natychmiast nauczony nikczemnoś- 

ten, który został znaleziony dla panów 

posłów właśnie w Polsce. Wyznaję, że 

będąc Naczelnikiem Państwa przypusz- 

czałem, że znajdę w Polsce, gdzie ja: 

koby honor stoi wysoko, jakiś odruch 

niweczący to niecne dzieło p. Trąmp- 

czyńskiego. Osobiście widziałem ludzi, 

którzy mnie prosili o pozwolenie, jako 

swego wodza, zastrzelenia kilku panów 

cią sejmu pierwszego i przypatrując 

się obyczajom i zwyczajom tego nowe 

go w Polsce zjawiska twierdziłem so 

bie ciągle i dotąd to twierdzę, że pomię 

dzy nowemi nabytkami, które Polska 

ma od czasu swego niepodległego bytu 

bodaj najnikczemniejszym jest pan po 

seł da Sejmu. Dotąd w pamięci mi cią” 

gle stoją postępowania tych panów w 

stosunku do Prezydentów Rzeczypospo 

litej. Oto jeden z charakterystycznych 

obrazków. 

i którzy, gdym im tego odmówił szu- 

kali samobójczej Śmierci. Nfestety, te: 

go spodziewanego odruchu nie znalaz- 

łem. Jedynie w ostatnich czasach, gdy 

z powodu ostatnich wyborów weszła 

do Sejmu grupa ludzi całkiem  świe= 

Wszyscy u nas przysięgali. przysię 

gal więc każdy z min., przysięgał Pan 

Prezydent przysięga każdy sędzia, przy 

sięga każdy oficer. Ci panowie jakoby 

„ślubują. Widziałem tą scenę jak ja na” 

mieli do czynienia, mam nareszcie w 

tym Sejmie najliczniejszy Klub Bloku 

Bezpartyjnego, który publicznie się wy 

rzekł przywileju nietykalności 

skiej, łączącto razem z iimikaniem odpo 

wiedzialności honorowej. jeżeń: jednak 

postępowanie większości panów po 

słów właśnie dlatego największy klub 

poselski wyłącza z miana posłów, ta 

moja sytuacja w takiem towarzystwie 
staje się nie do wytrzymania. Wyłu- 

szczając te motywy Panu Prezydento= 

w zakończyłem prośbą do Niego, aby 

zechciał może próbować innych wyjść 

nie robiąc dla mnie tak wielkiego wysił 

ku, z którym dusza moja zanadto ła: 

mać się będzie. Pozostał jednak we 
mnie wstyd, że Panw Prezydentowi mo 

głem odmówić pomocy i pomimo woli 

przypomniały mi się moje złote sny 

dziecka. W dzieciństwie bowiem, gdy 

byłem małym chłopcem sądziłem naiw- 

nie, że nie masz granic dla tego, co 

znieść mogę i granic dla tego, ca mogę 

na sobie wymóc. Pamiętam śmieszne 

moje dziecinne eksperymenty. Kładłem 

więc palec do palącej się świecy. Ro- 

biłem wszystkie próby dla przezwycię- 

żenia naturalnego u dziecka uczucia 

strachu, robiłem wszystkie błazeństwa 

i wszystkie miary tego, co dziecka wy 

trzymać może i narzucałem wciąż swo 

jej wyobraźni i stawiałem jej coraz no- 

we wymogi, coraz nowe żądania, jed- 

nak i wtedy cofałem się przed niektóre- 

mi rzeczami. Zwykłem cołaniem się, 

które do. główki stale wracało, była sa 

mokrytyka, że jednak pewnych rzeczy 

na sobie wymóc nie potrafię i wtedy 

zawsze stawałem przed sobą stale z 
ekskrementami, twierdząc: więc pró- 

który ad innych żąda przysięgi, rozwa 

lony z rozpiętemi spodniami łaskawie 

wymawią tak, że nikt go nie rozumie, 

jakieś słowo zaczynające się na ś. I ta 

kie slabowane portki chcą odbierać 

przysięgę i chcą się panoszyć swoim 

brudnym jakoby prestiżowym języ 

kiem. 

Ta nieprzyzwoita forma prestiżu, 

tak uchybiająca człowiekowi forma by” 

towania należy do tej właściwości cha 

rakteru polskiego, którą znoszę z takim 

trudem, gdy w życiu tę właściwość spa 

tykam, że nie mogę nie twierdzić, iż 

bez zmniejszenia tego prestiżu chociaż 

by gwałtem fiie mogłem przeżyć z ta 

kimi panami nawet dwuch dni, Wresz 

cie przechodzę do trzeciej prawie nie 

możliwości mego współżycia nawet z 

Sejmem, już nie mówię o współpracy. 

Mówię tu o poczuciu honoru. Gdy my” 

ślę o honorze zawsze przypominam so: 

bie moje próby określania honoru i po 

trzeby jego w życiu, które zawsze mau 

w pamięci. Mianowicie, że honor jest 

surogatem cnoty i dlatego jest bardzo 

potrzebny w życiu. Cnota tak wysokie 

stawia od człowieka wymagania, że 

rządko człowiek może odpowiedzieć 

wymaganiom cnoty. Honor zaś idąc ni- 
żej od cnoty, wymaga znacznie mn*ej 

szych wysiłków ludzkich dlatego by się 

utrzymać na przeciętnej ludzkości. Ja 

osobiście, o ile sobie przypominam, ni 

gdy w, życiu nie potrafiłem naruszyć 

granic honoru i dlatego jestem niezwy 

kle wrażliwy, gdy wymogi honoru są 

naruszane z widoczną dla niehonorowe 

go człowieka łatwością. Niestety, pa 

nowie posłowie już w samym początku 

istnienia u nas Sejmu poszli na drogę 

wyjmowania ze słownika swego słowa 

honor. Bia, więcej! Urządzono się w ten 

sposób, aby nieodpowiedzialność posła 

rozciągnięto obowiązkowo dla posła w 

kierunku nieodpowiedzialności honoro 

wej. Tak dałeko, jak świat cywilizo: 

wany sięga, nie poszła żadna instytu 

dziecko wyrosło w wielkość, powraca” 

ła mi częsta pod tą właśnie nazwą, ja. 

ko jakiś egzamin do złożenia, gdy sta- 

chodziło, 

wreszcie odpowiedział, że gdyby Panu 

staję do Jego rozporządzenia. 

JÓZEF PILSUDSKI | 

  

buj. Ta próba dziecinnej prawdy, gdy о | 

wałem przed *akoby niemożliwościami. 

To samo wspomnienie na myśl mi przy | 

gdym Panu Prezydentowi 

Prezydentowi inne próby się nie udały, 

» 

pomiędzy innymi i p. Trąmpczyńskiego ; 

żych, którzy z brudanń pp. posłów nie 

posel- | 
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MOWA POSĄGU TWORZENIA RZĄDU OKAZYNKŁ MMARSZAŁEŃ SZYNANSKI |... owo et 
„O CZŁOWIEKU, CZŁOWIEKU, JAKIEGOŚ CZYNU DOKONAŁ? 

Prezydent Rzeczypospolitej zrobił CZYLIŚ BYŁ MIECZEM WODZA, CZY TEŻ LITOŚCIĄ ANIOŁA? 1 

wobec parlamentu krok  ultralojalny, MÓW, ABYM SIĘ DOWIEDZIAŁ — DLACZEGO PRZEZ CIEBIE ZGINĄŁEM:*, 

gdy nie mogąc złapać tej nieuchwyt- 

| 
! 

I 
| 
| 

nej większości, oddaje rządy w ręce 1 

| 

Dzisiejszy przedimieninowy dzień 

miał dwa uderzenia Marszałka Pil- 

sudskiego, głośniejsze, niż te strzały 

armatnie, które słyszę z mego okna, 

a które zwiastują, że jutro jest dzień 
Jego Patrona. Uderzenie pierwsze, 

to artykuł Pana „Marszałka, w КЮ- 

rym Marszałek raz jeszcze w możli- 

wie najostrzejszej formie wypowiada 

swą pogardę do Sejmu. Uderzenie 

drvgie, to powołanie parlamentarzys: 

ty, prezesa jednej z lzb ustawodaw: 
czych, na stanowisko premiera, czło- 

wieka znanego nietylko ze swej 

zacności osobistej, ale także z teżo, 

że jest zwolennikiem zgody, że jest 

przywiązanym do instytucyj parlamen* 

tarnych, że wreszcie zainicjował tabli- 

cę, która z popiersiem Marszałka 

Bynajmniej. Będrie zuonpełnie Za: 

leżny od partyjnej barwy, jaką dany 

po e! nosi. Najsłuszniejsza sprawa 

może przepaść o ile broni ją poseł, 

którego klub jest -skłócony z innemi 
klubami. : 

Sejm obalił "Rząd „i Sejm niema 

następcy. Gdyby prezydent Rzeczypo: 

spolitej chciał się zwrócić do więk: 

szości, która p. Bartla jobaliła, toby 

więcej większości nia znałazł. Więk: 
szość ta, to jest tylko „większość ne- 

gatywna, większość do wywracania, 

— do tworzenia, do pracy ; pozytyw- 

nej, do odpowiedzialności większo- 

ści tej niema. 

względem zupełnie odosobniony, niż 

teraz, kledy jestem jednym z człon: 

ków kohorty zwartej, w której w róż- 

ny sposób publicystyczny te poglądy 

wypowiadają różni ludzie od p. Bartla 

począwszy. Ale wolę to, niż być ob- 

rońcą parlamentaryzmu... Krótko wy- 

liczmy winy Sejmu: obalił Rząd, nie 

tworząc większości, mogącej być pod- 

stawą dla stworzenia "nowego Rządu, 

czyli, że funkcjonowanie maszyny 

państwowej odegrało rolę: wyłącznie 

destrukcyjną, obalił rząd i to drugi z 

kolei Rząd w czasie sesji budżetowej. 

Obaił Rząd na sprawie, której do- 

chodził listami wykradzionemi z biu: 

rek przez złodziei,( będących w kon- 
takcie z partją socjalistyczną, obalił 

Rząd dlatego, że pewnej ilości soc ja- 

listów odebrano posady w Kasie 

1 ZAPŁAKAŁ W CIENIU ZIELONYM CZŁOWIEK UWIEŃCZON PRZEZ LAURY 

MÓWIĄC: „OTO NAM OBU ROZGŁOŚNE GRAJĄ LITAURY. 

OTOŚMY OBAJ NAD LUD NA COKOLE WYSOKIM WZNIESIENI. 

LECZ TYŚ ŻYWY — A JA ZIMNYM TYLKO JESTEM KAMIENIEM. 

jednego z marszałków ПЬ ustawo- 

dawczych. Marszałek Szymański roz- 

pocznie 'we czwartek rozmowy Z 

przed stawicielami klubów, czyli zrob 

wysiłek wyraźny utrzymania przesile- 

nia na drodze konstytucyjnej, pożą: 

danej dla stworzenia rządów  parla- 

mentarnych przez zwyczaj na zacho: 

dzie przyjęty. „Ostatecznie Sejmowi 

można powiedzieć: Mein Liebchen was 
willst du doch mehr. Cat. 

POWIEM CI, BRACIE LAURZE, ŻE ZANIM STAŁEM SIĘ GŁAZEM, Р 
WOŁAŁEM LUDZKIEJ POMOCY Z SERCA PO WIELE RAZY, 

DŹWIGAŁEM CIĘŻAR NAD SIŁY, BUDOWAŁEM DOM SAM JEDEN. 

NIKT PRÓCZ MNIE WIARY NIE MIAŁ, NIKT MI POMOCY NIE DAŁ. 

POWIEM C! BRĄCIE LAURZE, — SZEPTEM I TYLKO TOBIE — ! 

żE MIĘ ŻAL GRYZŁ POCIEMKU, ZANIM MIĘ WRESZCIE DOBIŁ. 

BYŁO TYLU I TAKIEJ MOCY I TAK DŁUGO WKOŁO MNIE STALI, 

AŻEM SIĘ W TRUDZIE ZNISZCZYŁ, OGNIEM SIĘ W SOBIE SPALIŁ! 

PRZEJRZAŁEM MĘKĘ BOGA IDĄCĄ KU SWEJ GOLGOCIE: | 

WZIĄŁEM DREWNA KONIEC NA RAMIĘ, KRWIĄM SIĘ POD BELKĄ NAPOCIŁ, | 

POMOGŁEM PRZEZ WIELE STAJAŃ, CIĘŻARUM MU UMNIEJSZYŁ. 

  

Komunikai kancelarj! cywilnej P. Prezydenia 
Piłsudskiego łączy napis: Twórcy 

parlamentaryzmu polskiego. Tablica 

wisi w przedsionku do Senatu, które- 

mu desygnowany Premjer marszałek 

Szzmański przewodniczy. 
„Niektórzy będą upatrywali sprzecz- 

ności pomiędzy temi dwoma  posu: 

mięciami lani będą widzieli takie po- 

stawienie kwestji: „Posyłam do was 

anioła zgody, jeśli go odepchniecie, 
to przyjdę ja, jako wasz pogromca z 
rózgą". : 

Raz jeszcze dziękuję, że nie jestem 
obrońcą parlamentaryzmu. Narzekać 

na parlament stało się rzeczą dość 

zwyczajną i przyznaję, że wolałem 

na ten temat pisać w roku 1920, 

czyli dziesięć lat temu. kiedy pisząc 

o sejmowładztwie, byłem pod tym 

  

Odwrót Sana na całej linji 
ZASADY NOWEGO NEP'u. — ZAPRZESTANIE PRZEŚLADOWAŃ RELI- 

GIJNYCH. — PRZYWRÓCENIE HANDLU. 

Artykuł Stalina pod tytułem „„Za- 
wrót głowy od sukcesów'* o którem pi 
saliśmy obszernie w swoim czasie był 
tylko hasłem do zmiany kursu. Obecnie 
ukazał się dekret Centralnego Komite 
iu WKP precyzujący zasady nowego 
NEP'u, który stał się  konieczn Jścią 
aby zapobiec całkowitej katastrofie sy' 
stemu sowieckiego. Tytuł dekretu 
brzmi, „O walce z wykoszlawieniem li 
nji partyjnej w ruchu kolektywizacyj- 
пут“. 

Na wstępie dekret konsłalituje że 
otrzymane przez Centralny Komitet 
Partji wiadomości o przebiegu kolekty- 
wizacji stwierdzają że obok szeregu 
rzeczywistych poważnych sukcesów na 
polu kolektywizacji istnieją fakty świad 
dczące o wykoszlawieniu linji partyj 
nej. Przedewszystkiem naruszana jest 
zasada dobrowolności. W szeregu rejo 
nów kolektywizacja przeprowadza się 
przymusowo pod groźbą pozbawienia 
praw wyborczych i t. zw. „razkulaczy- 
wanja** średniaków i biedniaków. 

Oprócz tego wykrzywienia linji par 
tyjnej w szeregu rejonów miały miej- 
sce takty kolektywizacji domów mie- 
szkalnych, nierogacizny, drobiu i t. p. 

WARSZAWA, 18JII. Pat. Kancelarja cywilna Pana Prezydenta Rzeczy: 
pospolitej komunikuje: Pan Prezydent powierzył misję tworzenia gabinetu 
p. prof. Juljanowi Szymańskieinu, marszałkowi Senatu. 

P. Marszałek Szymański a swojej misji 
WARSZAWA, 18. ill. PAT. Pan marszałek Senatu Szymański 

proszony przez przedstawiciela Klubu Sprawozdawców Parla- 
mentarnych 6 poinformowanie prasy o treści odpowiedzi, jaką 
da! Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej na udzieloną mu misję 
stworzenia gabinetu, odpowiedzial: 

W toku rozmowy, jaką mialem wczoraj na Zamku z Panem 
Prezydentem Rzeczypospolitej razem z p. marszałkiem Sejmu, 
oświadczyłem Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej, że—zdaniem 
mojem — współpraca Rządu z Sejmem byłaby może jeszcze moż- 
liwa i nie należy z niej jeszcze rezygnować. W każdym razie 
zakończyłem dewizą: „Concordia res parvae crescunt, discordia 
magnae dilabuntur'. Należy życzyć aby to było zrozumiane I w 
Sejmie. Wczoraj wieczorem zostałem przez Pana Prezydenta za- 
proszony powtórnie na Zamek. Pan Prezydent oświadczył mi, że. 
wobec tego że wyraziłem przekonanie o możności wspólpracy, 
chce mi powierzyć misję m gabinetu. Poprosiłem o czas 
do namysłu i udalem się do p. Marszałka Piłsudskiego. Pan 
Marszałek Piłsudski powiedział mi, ż: on sam nie jest w stanie 
rozmawiać z Sejmem, o ile ja mam jeszcze możność rozmawia- 
nia, to ażebym się podjął stworzenia gabinetu. Dziś o godzinie 
3:ej po południu otrzymałem potwierdzenie Pana Pr szydenta 
Rzeczypospolitej powierzenia mi misji. Odbyłem niezwłocznie 
konferencję z p. premjerem Bartlem i p. marszałkiem Sejmu Da- 
szyńskim. Z uwagł na jutrzejsze uroczystości, wstrzymałem dal- 
sze konferencje. Natomiast w czwartek rozpocznę rozmowy I 
przedstaw icielami stronnictw sejmowych. Ža 

Po zjezdzie w Chaquers 
Odsłonięcie rąbka rozmów w Chaquers 

LONDYN, 18. lil. PAT, W. dług informacyj z miarodajnego _ źródła, 
rozmowy prowadzone w niedzielę w Chaquers dotyczyły ponownie moż- 
liwości zawarcia paktu politycznego. 

Wobec stanowczej odmowy Stanów Zjednoczonych wzięcia udziału w 
pakcie politycznym, Tardieu miał zaproponować Mac Donaldowi pośred- 
nictwo w celu zawarcia paktu w Sprawie stztus quo 'na morzu Śródziem- 
nem. Pakt ten miał objąć wszystkie państwa Śródziemnomorskie oraz W. 
Brytanję. Pakt taki jest obecnie przedmiotem narad, Dziś był on omawia- 
Kanas rząd brytyjski, Min. Grandi oczekuje w tej sprawie instrukcyj z 
zymu. 

Tardieu przybywa do Londynu w sobotę. 
status quo ma być wyjaśniona. 

Chorych, czyli  partyjno-materjalny, 

partyjno-żłobowy powód tego obale- 

nia rzuca się jaskrawo w oczy. 

Wreszcie "przez cały czas gSwego 
urzędowania jakże mało zajmował 

się sprawami ustawodawczemi i po- 

trzebami ludności, Obserwując par: 

lament z zewnątrz widzi się, jak tu: 

mało powstaje pomysłów, :idej, kie- 

runków, ;jak się tu klepie [paciorki 

oklepanych haseł i nic więcej. Nikt 
nie powie także, aby trybuna  posel- 

ska rzeczywiście broniła potrzeb lud- 

ności. Oto przychodzi poseł i podaje 
wiadomość, że w jego okrięgu dzieje 

się ludności taka a taka  rzywdz. 

Czy stosunek Sejmu do tej wiadomo- 

ści będzie stosunkiem merytorycznym? 

Pociągać do surowej odpowiedział- 
ności winnych naigrywania się z uczuć 
religijnych chłopów. 

  

20 Polska Państwowa Lotócja Klasowa 
5-ta klasa—10-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
25000 zł. wygrał nr: 51360. 
10.000 zł. wygrać nr.: 74931.7 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 73106 143760 

147209 154210 171106 202920. 
Po 3.000 zł. wygrały a-ry: 25168 85262 

143152 186069. 
Po 1.000 zł. wygrały n ry: 10171 39535. 

46755 71603 77888 91902 119793 121317 
123326 1462296 150710 167092 173904 176063 
178418 182527 194987 204779, 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 283 40904 
52770 85519 86 29 89902 90047 96217 
126118 127315 133112 134833 136895 17:481 
177871 181577 196611 196327. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 3316 3829 
<065 7459 17667 17075 23331 23510 26:12. 
26573 28353 37069 37457 45227 51834 54853 
58:84 60838 61718 61903 6:069 63159 75487 
79428 82122 82660 860:0 93269 101630 
102284 107310 108818 109362 112857 114163 
115684 116031 125123 126719 127053 127145 
127211 127739 131873 132632 133644 137036 
138570 139395 139558 145524 149760 153432 

Do tego czasu sprawa o 

  

Po zgonie Primo de Rivery 
Uroczyste wyprowadzenie zwłok 

PARYŻ. 18:1ll. Pat. Po złożeniu ciała Primo de Rivery do trumny 
nastąpiło w dniu wczorajszym uroczyste wyprowadzenie zwłok w  obec- 
ności ambasadora Hiszpanji księcia Alby, ministra Malvy i wielu innych 

WIERNIEJSZYM «BYŁ OD PIOTRA, SŁABSZY — NIŻ CYRENEJCZYK. 

STALI KOŁO MNIE: MOCNI, ROŚLI, GŁOWAMI W NIEBO. 

DZIWOWAĆ SIĘ IM CHCIAŁO JAK BÓG SIĘ POD KRZYŻEM GRZEBAŁ. 

ZAGLĄDALI W TWARZE NAM, POD CIERNIE BARDZO ZBLISKA... 

JAM ZGINĄŁ. BÓG POSZEDŁ DALEJ. SKOŃCZONE WIDOWISKO. 

O BRACIE, ZIELONY LAURZE, ZMĘCZONĄ WIEŃCZYSZ GŁOWĘ! 
KOŚCI MOJE PIACH MIŁOSIERNY PRZYTULIŁ I POCHOWAŁ. 
ALE SIŁA ZOSTAŁA ŻYWA I GŁAZ, KTÓRYM JESTEM, ROZRYWA. # 
BO BÓG SIĘ MĘCZY POD KRZYŻEM, POMOCY MEJ PRZYZYWA! 

NIECHŻE ROŚLI I MOCNI I MĘŻNI NATĘŻĄ KAŻDE ŚCIĘGNO, 

DO KRZYŻA CHRYSTUSOWEGO MIAST MNIE UMARŁEGO SIĘ WPRZĘGNĄ, 

BO LAUREM JAK GROMEM RZUCĘ I GŁAZ JAK DYNAMITEM ROZERWĘ 

I SPADNĘ ORŁEM DRAPIEŻNYM I RWAĆ BĘDĘ LUDZKIE ŚCIERWA! 

4. K. IŁŁAKOWICZÓWNA 

    

Nahożeństwa na infencię Marsz. Józefa Piłsudskiego 
w świątyniach wszystkich wyznań 

W związku z obchodem imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego odbę- 
dą się nabożeństwa we wszystkich Świątyniach, a mianowicie: o godz. 
9.30 w Bazylice Metropolitalnej, na którem będzie obecny p. wojewoda 
Raczkiewicz orsz przedstawiciele władz, o godz. 10-tej w kościele św. Ka- 
zimierza dla oddziałów garnizonu. P. wojewodę wileńskiego reprezentować 
będzie wicewojewoda Stefan Kirtiklis. O godzinie 1l-ej w cerkwi św. Du- 
cha—nacz. wydziału Stefan Wiśniewski. W cerkwi staroobrzędowców o go- 
dzinie 10-tej—inspektor Żyłko. W kościele ewangielicko-augsburskim o go- 
dzinie 10-tej - nacz. wydz. Sławiński. W kościele ewangielicko-reformowa- 
nym o god. 10 m. 30—nacz. wydz. Szaniawski. W synagodze przy ulicy 
Niemieckiej o godz. 10-tej—nacz. wydz. Hryhorowicz. W meczecie maho- 
metańskim o godz. 10-tej—nacz. wydz. Jocz. W  kienesie karaimskiej O 
godz. 11—nacz. wydz. M. Pawlikowski, 

W przededniu imienin Marszałka Piłsudskiego 
Wilno już od wczoraj przygotowywało się do godnego uczczenia imienin swego 

opiekuna i obrońcy Marsżałka Piłsudskiego. ; 
Na gmachach państwowych i samorządowych pozawieszano chorągwie, sklepy 

udekorowały swoje wystawy wystawiając wśród zieleni fotografje dostojnego Soleni- 
zanta, nawet autobusy kursujące po mieścje udekorowane zostały chorągiewkami 
o barwach narodowych. х * > 

Przez cały dzień ulicami miasta maszerowały oddziały wojska i przysposobienia 
wojskowego z orkiestrami. т 2 Е 

O godz. 1 m 30 w salach kinematografów odbyły się poranki-akademje dla 
oddziałów garnizonu wileńskiego. Wieczorem zaś miasto rozbrzmiewało dźwiękami: 
capstrzyków połączonych orkiestr. [62] 

Akademja w sali Sfowarzyszenia Techników 
Staraniem wileńskiej organizacji Partji Pracy o godz. 7-ej wieczorem odbyła 

się ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w sali Stowarzyszenia 
Techników akademja, na całość której złożyło się przemówienie wstępne p. inż. 
H. jensza, odczyty o ;życiu i czynach Odnowiciela Polski wygłoszone prze” d-ra 
A. Hirschberga i p. wizytatora Matuszkiewicza oraz deklamacja znan jliteratki wileń* 
skiej p. Eugenji Masiejewskiej, która wygłosiła kilka swych wierszy z cyklu: „Dru- 
kieniki“. T 

> Po wyczerpaniu programu zebrani uchwalili wśród niemilknących oklasków za- 
proponowane przez przewodniczącego p. inż. Jensza depesze hołdownicze do Dostoj- 

  

  
oraz „gołowotiapskije*  przeskakiwa 159012 163123 163178 171514 173199 173906 nego Solenizanta. (w) 

   

ne z artelńej formiy gospodarki która 
jest zasadniczem ogniwem ruchu kole- 
ktywizacyjnego do komun. Wszystko 
stwierdza dekret — narusza zasadni- 
cze postanowienia partji i wobec tego 
CK uważa za konieczne: 

1) Zerwać stosowanie metod przy- 
musu rzy kolektywizacji. 

2) skoncentrować uwagę na gospo 
darczem ulepszeniu kołchozów i organi 
zacji robót polnych w celu umocnienia 
już osiągniętych w tej dziedzinie rezul- 
tatów. 

3) Nie pozwalać na zamianę rolni- 
czo - gospodarczych arteli przez komu 
ny bez specjalnego pozwolenia okręgo- 
wych komitetów, zaprzestać  (prekra- 
tit) przymusową socjalizację domów 
mieszkalnych, nierogacizny, drobiu i tp. 

4 sprawdzić spisy pozbawionych 
praw wyborczych i niezwłocznie napra 
wić wszystkie błędy jakie miały miej 
sce w odniesieniu do średniaków, b. 
czerwonych partyzantów, nauczycieli 
wiejskich, czerwonoarmiejców. 

5) Surowo przestrzegając prawo 
niedopuszczania do kołchozów kula- 
ków i innych osób pozbawionych praw 
wyborczych pozwalać do czynienia wy 
jątków dla członków w tych rodzinach 
w skład których wchodzą oddani so 
wieckiej władzy czerwoni partyzanci, 
czerwonoarmiejcy, nauczyciele wiejscy 
i t.p. 

6) Zakazać zamykanie rynków i 
„przywrócić bazary oraz nie krępować 
wolnej sprzedaży na rynkach publicz. 
nych przez chłopów produktów spoży 
wczych. 

7) Zaprzestać (reszitielno pre kra- 
tit') zamykania cerkwi w drodze admi- 
nistracyjnej, maskowane fikcyjnemi żą 
daniami ogółu ludności. Zezwalać na 
zamykanie: cerkwi tylko w wypadku rze 
czywistego żądania ogromnej większoś 
ci chłopów nie inaczej jednak jak po za 

« twierdzeniu tych uchwał przez, okręgo- 
wy komitet. | 
  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO: 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! _ 

wybitnych osobistości. Na dworcu zmarłemu oddane zostały honory woj- 
skowe. Ambasador Hiszpanji towarzyszy zwłokom do granicy. 

Rząd hiszpański bierze udział w żałobie 
' MADRYT. 18.II1. Pat. Po posiedzeniu rady ministrów minister spra” 

wiediiwości przesłał prasie następujący półoficjalny komunikat: ; 
Rząd bierze udział w żałobie, jaką wywołała Śmierć Primo de Rive- 

ry. Wypadek ten, tak niespodziewany, wysokie stanowisko osobistości, o 
którą chodzi, nadają obecnym uczuciom bardzo wyraźny charakter. Odda- 
ny służbie dla ojczyzny w cza sie karjery wojskowej, generał potrafił uwy- 
datnić swe zalety, uzyskać największe zaszczyty, obejmując najwyższe Sta- 
nowisko w rządzie państwe m, naskutek wydarzeń i okoliczności, które, 
jakkolwiek rozmaicte byli oceniane i krytykowane, to jednak stanowią fakt 
historyczny, którego doniosłość nie może być zapomniana. W ciągu jego rządów dokonała się pacyfikacja protektoratu hiszpańskiego "w Marokko, 
która będzie miała niezaprzeczone następstwa w dziejach ojczyzny. Rząd 
postanowił zaproponować królowi, ażeby zwłokom Primo de Rivery odda- 
no honory, należne kapitanowi generalnemu, 

176607 180433 182370 186351 187183 187269 
189520 192707 194807 195367 196997 196731 
197857 199974 203809 204660 206069 206126, 

Po przerwie 

Po 10.000 zł. wygrały n-ry: 35501 103537 
117752. 

Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 13771 203236. 
3.000 zł. wygrał nr.: 146173. 
Po 2.000 zł. wygrzły n-ry: 35646 194960 

_.__ Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 58365 77166 
81358 84322 86776 126708 141420 142657 
165435 174297 192088 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 9309 17527 
31712 39203 52550 78223 84368 95622 
103703 114426 121946 132265 137020 153274 
171253 191078. 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 1692 2256 
4921 6633 10977 13948 14801 24346 31989 
32160 33399 35447 38269 39049 40307 55567 
60855 69986 72049 73061 75624 76110 79550 
19676 80091 81967 82468 83266 87237 93897 
94252 104197 109135 113555 116365 123125 
129514 134252 135917 137455 138328 139474 
139478 139516 143476 146842 161614 164667 
167516 169719 169761 170224 173524 176073 
181069 182210 182815 184547 186218 186783 
187210 189983 192956 193174 193639 196749 
197936 198642 204401 205400 206683. 

  

Pożar zniszczył magazyny w Bukareszcie 
BUKARESZT, 18—III. PAT. Požar zniszczył magazyny na stacji Botoshan. Pa- stwą płomieni padło 150 tonn zboża. W czasie akcji ratunkowej dwóch strażaków odniosło rany. Pożar dotychczas nie został ugaszony. 

finjtaniej I najsolidniej 
możesz naprawić swój stary samochód 

W WARSTATACH 

|„STUDAUT" 
Wilno, ul. Mickiewicza 24, 

: Wszelkie porady techniczne i wskazówki oraz 
i inspekcja samochodów ю 

zupełnie bezpłatnie. 
Przymujemy używane samochody (DB SPEZEdAŻY 

ED» komisowej oraz do zamiany na nawe. 

„STUDEBĄAKERĆ 
Zwycięzca 11-tu ostatnich światowych rekordów w cenie 6-cio cylindrowych maszyn. 

Generalne Przedstawici:lstwo na wojew. Wileńskie I Nowogródzkie: Wilno, Mickiewicza 31. 

  

    

    
tctwa p. Helena 

Program uroczystości w dniu imienin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 

Program uroczystości w dniu imienin Marszałka Józefą Piłsudskiego przewiduje: 
Dnia 19 marca. Godz. 9.30—Nabożeństwo w Bazylice. Godz. 10.00 —Nabożeń- 

stwo dla garnizonu w kościele św. Kazimierza. Godz. 10.00—1200 -— Nabożeństwa 
w Świątyniach wszystkich wyznań. Godz. 11.00—Defilada wojskowa na placu Łukiskim 
Godz, 13.00 -Dekoracja w Pałacu osób Odznaczonych orderem Odrodzenia Polski 
i Krzyżem Zasługi: Godz. 14.00—Akademja w Uniwersytecie (transmitowana przez 
radjo) Godz. 15,30—Zabawa dla dzieci w Sali Miejskiej z udziałem artystów Teatrów 
Miejskich. Godz. 1630—Przedstawienie dla oddziałów garnizonu w Teatrze Wielkim na 
Pohulance. Godz. 20.00— Uroczyste przedstawienie w Teatrze Wielkim na 

treczystość więczenia odznaczeń ordóm „Odredzenia Polski” 
W dniu dzisiejszym, w południe odbędzie 

się w Białej sali Pałacu w obecności przedsta, 
wicieli społeczeństwa, władz, Uniwersytetu, 
organizacyj społecznych, szkolnictwa i t.d. u- 
roczystość wręczenia przez p. wojewodę Ra 
czkiewicza odznaczeń Odrodzenia oPiski. 

Odznaczenia otrzymają następujące 0so- 
bistości: 

Krzyż komandorski orderu Odrodzenia Pol: 
ski — ks. dr. Bronisław Żongołowicz, proi. 
USB za zasługi na polu pracy naukowej oraz 
przy organizącji Uniwersytetu Wileńskiego. 

Dr. Władysław Jakowicki prof. USB — 
za zasługi w dziędzinie organizacji i adminie 
stracji wojskowej służby zdrowia. я 

Krzyż oficerski orderu Odrodzenia Poiski: 
p. Leontyna: Iwaszkiewiczowa za zasługi 

na polu pracy narodowej i filantropijnej, 
p. Julja Rodziewiczowa, przełożona gimn. 

im. Orzeszkowej — za zasługi na polu pracy 
oświatowej i pedagogicznej. 3 ` 

p. Zofja Paszkowska, nauczycielka gimn, 
im. Orzeszkowej — za zasługi na polu pra- 
cy społecznej i tajnego nauczania. - 

ip. Helena Wilczewska — 2а zasługi na 
polu pracy narodowej i opiekuńczej. ł 

dr. Abraham Wirszubski, lekarz w Wilnie 
— za zasługi na polu pracy społecznej, zawo 
dowej i, publicystycznej. 

Krzyż Kawalerski orderu Odrodzenia Pol- 
Ski: 

p. Janina Bohdanowiczównoa, dyrektorka 
gimn. im. Czartoryskiego za zasługi na polu 
tajnej pracy oświatowej. 

. dr. Janina Klawe, przełożona Państw. 
Szk. Przem. - Handl. Żeńskiej im. E. Dmo- 
chowskiej — za zasługi na polu tajnego nau- 
czania oraz rozwoju szkolnictwa zawodowe- 
0. : 4 
p. Celestyna  Frydówna, kierowniczka 

szkoły, powszechnej w Wilnie — za zasługi 
na polu pracy społecznej i tajnego szkolni. 

Niementowiczówna, kiero- 
wniczka żeńskiej szkoły zawodowej św. Józe 
fa — za zasługi na polu tajnej pracy oświato 
wej i rozwoju rękodzielnictwa. 
_ p. Paolina Adolphowa nauczycielka Państ 
Szk. Rzemieśln. w Wilnie — za zasługi „na 

polu szkolnictwa tajnego. 
ip. Wanda Hejbowiczowa, b. nauczyciel- 

ka Liceum Filomatów. w Wilnie — za zasłu- 
gi na polu pracy kulturalno « oświatowej oraz 
w szkolnictwie ta,nem. 

p. Anna Mohlówna, b. nauczycielka Szk. 
Przem. Handl. Żeńskiej — za zasługi na po- 
iu propagandy przemysłu handlowego i pra- 
cy społecznej. | 

p. Zofja Stasiak, urzędniczka pocztowa— 
za zasługi na polu pracy niepodległościowej. 

p. Janusz Ostrowski, kierownik Wileńskie 
go Biura Informacyjnego „WILBI* za zasłu- 
gi na polu pracy społecznej j propagandowej. 

„ „P. Mieczysław Tomaszewski — nauczy= 
ciel Gimn. Państw. im. ]. Lelewela za zasłu 
gi na polu pracy narodowej. 

Złoty Krzyż Zasługi: 
p. prof. dr. Wacław Dziewulski — za za- 

sługi na polu wychowania fizycznego, orga- 
nizacji harcerstwa i pracy oświatowej wśród 
młodzieży. 

p. Stefan Wiśniewski, nacz. wydz. w u. 
rzędzie wojewódzkim — za zasługi na polu 
organizacji obrony państwa. 

Srebrny Krzyż Zasługi: 
jp. Michał Łukaszewicz, zastępca starosty 

wileńsko-trockiego, za zasługi położone przy 
likwidacji zatargu grąticy polsko - litew- 
skiej w roku 1926. : 

p. Bohdan Dowbor — za zasługi na polu 
wychowania fizycznego. 

p. Bohdan Matarewicz, nauczyciel szkoły 
powszechnej w Mickunach — zą zasługi 
na polu WF i PW. A 

Bronzowy Krzyż Zasługi. 
p. Karol Senk, aspirant P.P, — za zasłum 

gi w służbie bezpieczeństwa, 

| KTO CHCE KUPIĆ 
solidny towar po najniższej cenie, 
niech zobaczy u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy pończochy, skarpetki, ga- 
lanterje, różne gątunki płócien, fla- 
neli, satyn, jedwabie, kołdry watowe 

WILEŃSKA 27. 
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19 marca 
W. dniu dzisiejszym w kościele św. 

Piotra w Rzymie, na grobie Księcia 

Apostołów odprawia ks. kardynał Pom 

pili mszę św. „ekspi acyjną, błagalną i 

wynagradzającą za tak liczne i tak 

okropne zniewagi Boskiego Serca", po 

pełnione przez prześladowania religij- 

ne władz sowieckich. Odprawia on tę 

mszę Św. na rozkaz Ojca św. — odpra 

wia z całym przepychem i odwieczną 

dostojnością uroczystych nabożeństw 

Watykanu. I w tym samym dniu 19 

marca, jak świat długi i szeroki odpra 

wione zostaną wszędzie na takąż inten 

cję msze św w niezliczonych kościor 

łach katolickich, rozsianych po całej 

kuli ziemskiej od podbiegunowych pła 

szczyzn lodowych do dziewiczych la- 

sów podzwrotnikawych, od brzegów 

"mórz i oceanów do wydm  piaszczy- 

stych pustyń i dzikich zwałów niebo- 

tycznych gór. I w tym samym dniu 19 

marca do tego przeolbrzymiego ataku 

modlitewnego, rozwiniętego na' całym 

froncie katolickim, przyłączają się mo- 

dlitwy, wznoszone do Pana przez sze 

reg wyznań, kościołów i predominacyj, 

które dla tych lub innych przyczyn czy 

nieporozumień od wielkiego pnia chrze 

ścijańskiego się oddzieliły. Szereg Ko- 

ściołów protestanckich i prawosław- 

nych w rzeczy samej do inicjatywy Piu 

sa XI się przyłączył i nakazał swym 

w'ernym odprawianie modłów w ciągu 

bieżącego tygodnia na intencję prześla 
dowanych w Sowdepji. 

Zaiste w dniu dzisiejszym społecz- 

"ność chrześcijańska po raz pierwszy od 

szeregu wieków — łączy się prawie 
cała we wspólnym akcie modlitwy, mi- 
łosierdzia i jedności. 

Bo takim jest właśnie głęboki sens 

znanego listu Piusa XI w sprawie prze 

śladowań religijnych w Sowdepji. Jest 

on w sobie czynem niezwykle już do- 

niosłego znaczenia. Atoli  reperkursja, 

którą wywołał w całym świecie cywili 
zowanym zamienia go w czyn o nieobli 
czalnych wprost konsekwencjach dla 
przyszłości — w czyn, stający się po- 
niekąd punktem zwrotnym i punktem 
wyjścia wielc, bardzo wielu rzeczy.. 

Nie podkreślamy dłużej znaczenia 
listu dla całej społeczności chrześcijań- 
skiej jako takiej. W sposób najwy 
mowniejszy, jaki wystawić sobie tylka 
można zaznaczył on par exellence chrze 
ścijańską tezę: zasadniczą jedność ro- 
dzaju ludzkiego i solidarność, wiążącą 

4. wszystkie oddzielne części wielkiej ro- 

/ dziny ludzkiej, a to pomimo wszelkie 
różnice i podziały, mogące w niej ist- 
nieć. Wydobycie na wierzch tego właś 
nie momentu było bodaj tem głównem, 
co spowodowało ów głęboki oddźwięk 
z którym wszędzie się spotkało orędzie 
papieskie. Bo dawało ono namacalny 
czyn w dziedzinie tak powszechnej 
dziś tęsknoty za jednością tak bujnie 
rozrastających się dążeń ku wytworze 
niu jakiejś realnej postaci dla tej, solir 
darności międzynarodowej, potrzebę 
której wszyscy odczuwają, a której 
osiągnąć nie umieją. Orędzie Piusa XI 
tęsknocie tej dało wyraz, zaś dążenia 
te w ciało przybrało. Dla całego: świata 
katolickiego była ono jednak czemś je- 
szcze większem, bo daną z wysokości 
tronu Piotrowego wielką 'lekcją doktry 
nalną i wyznaczeniem drogi, po której 
nam, katolikom, kroczyć należy w uj- 
mowaniu i praktycznem wykonywaniu 
tych właśnie zagadnień jedności i soli 
darności socjalnych, gospodarczych i 
międzynarodowych, które nasza epoka 

''wysuwa na pierwszą linję swych zain- 
teresowań i które, jak się wydaje, sta 
ną się charakterystyczną cechą jej histo 
Si SF 

W niezwykle ostrych słowach Pius 

XI wypowiada się o prześladowaniach 
bolszewickich. Nazywa je  „zbrodnia- 
mi“, išwietokradztwem“, „bestjalstwa- 

„mi“ i. wzywa do modlitwy. Do modli- 
twy, a nie do żadnej krucjaty, ni inter 
twencji. Nie zwraca oczu ku brachium 
saecułare, lecz ku Opatrzności, kłtóra 
'w chwili przez nią wybranej przygotu- 
je i udzieli konieczne środki, by napra 
wić zniszczenie moralne i materjalne*. 
Przenosi on tu całą akcję na płaszczy- 
znę działania nadnaturalnego, z zgóry 
prekonizując niepodobieństwo zwalcza 

nia tego całego zła jedynie tylko ludz- 
kiemi siłami i godząc się, acz z bólem, 
na konieczność, że oddzielne członki 
cierpieć muszą dla uratowania zdrowia 
całego ciała. 

Nie wypowiada zresztą tej ostatniej 
myśli słowami z najdelikatniejszą sub- 
telnością ją jeno podsuwa i tem bodaj 

ę „„Najwiekszy akt miłosierdzia względem 

  

cierpiących naszych braci prawosław- 
nych spełnia, bo daje cierpieniom ich 
sens i cel, zaś znaczenie głębsze im 
przypisuje: cierpicie za wszystkich i 
dla dobra wszystkich. I myśl ta zasto- 
sować się da nietylko do nich, 'tam pod 
uciskiem czerwonej tyranji będących, 
lecz do wszystkich bez wyjątku 
obu stronach kordonu. Ba gdzież nie 
ma cierpiących ludzi? i gdzie: niema 
tych, względem których miłosierdzie 

dłazać należy? A kto mówi miłosier- 
dzie —— mówi miłość. 

I tak w liście swym Pius XI wzywa 
nas wszystkich do uczestniczenia w 
wielkim akcie zamanifestowania tych trzech rzeczy: potęgi modlitwy, dąże 
nia do jedności i potrzeby miłości, wy 
suwając je na czoło wszelkich naszych 
fdziałań kładąc. je jako fundatnenty 

h naszych poczynań. 

Dzień 19 marca pozostanie - dniem 
epokowym. „Nie dlatego tylko, że w 
dniu tym Pius XI wszystkie te rzeczy 
powiedział, lecz jeszcze dlatego, że zna 
lazły one na cąłym świecie i u wszyst 

Protest Polaków z Kresów Białoruskich 
Polacy z Kresów Białoruskich Zakordonowych zgromadzeni na Wal: - 

nem Zebraniu w dn, 16 marca 1930 r., przejęci bólem i zgrozą, ślą 
przekleństwo zbirom bolszewickim za sponiewieranie praw Boskich i ludz- 
kich, za męki i udręczenia współbraci naszych za kordonem, za wszystkie 
katusze i krzywdy, za potoki krwi męczeńskiej, wytoczonej z miljonów 
ofiar. 

Zanosimy protest przeciwko bezprzykładnemu uciskowi religji i swo- 
body przekonań, przeciwko niewolnictwu, torturom, 
wszystkim przykazaniom Boskim. 

zbrodniom, urąganiu 

Zwracamy się do całego Świata cywilizowanego, by stanął w obronie 
stumiljonowej ludności, 
opryszków! 

gnębionej 

Ufamy, iż liczne głosy protestu nie zostaną głosem 

przez bandę międzynarodowych 

„wołającego na 
piszczy a gdy nadejdzie chwila sprawiedliwości, chwila kary dla oprawców, 
staniemy w szeregu, jak 
Chrystusowej. 

  

jeden mąż do walki z wrogami Ewangelii 

  

Kiba ostatniego włamania nieuchwytnej bandy kasiarzy 
Dochodzenie władz śledczych w sprawie włamania'do sklepu jubilerskiego Per- 

kowskiego i Malinowskiego nie ruszyło z martwego punktu, bowiem dotychczas nie- 
raą żadnych posziak któreby skierowały Sledztwo na odpowiednie tory. 

Wzmożoną falą przestępczości na terenie naszego miasta zainteresowały się 
poważnie włacze sądowe. Należy podkreślić, że stan bezpieczeństwa w naszem mie- 
$:ie pozostawia dużo do życzenia. 

W sprawie włamania do Perkowskiego zdziałano ' jedynie tyle że przeprowa: 
tzono na mieście obławę i aresztowano znanych przestępców. Wszyscy Oni w liczbie 
około 30 wypierają się jakiegokolwiek udziału w rozbiciu kasy i starają się wyka- 
zač swe alibi. 

Również w sprawie zuchwałego napadu rabunkowego na ulicy Jezuickiej ofia:ą 
którego padłą przechodząca tamtędy żona kierowcy samochodowego Weronika Piet- 
kiewiczowa nie zdołano ustalić winnych. Do śledztwa w tej sprawie wciągnięto rów= 
nież i źandarmerję, bowiem ze słów Pietkiewiczowej można wywnioskować że uczest: 
nikami napadu byli osobnicy odziani w mundury kroju wojskowego. 

® 

Do wczorajszej wiadomości o włamaniu do Perkowskiego 'wkradt się bląd ko 
rektorski. Mianowicie wartość skradzionych 
cy złotych podczas gdy faktyczna wartość sięga 100 tysięcy. 

przedmiotów my! = >. na 10 tysię- 
c 

lamordował narzeczoną i sam popełnił samobójstwo 
Z Mołodeczna donoszą, że we wsi Domasze gminy lebiedziewskiej zostałą za- 

mordowana 17-letnia Anna Kostokówna, córka jednego z tamtejszych chłopów. 
Kostokówna miała od roku narzeczonego 24 letniego Bazylego Kochanowskiego 

z którym postanowiła wkrótce wstąpić w związki małżeńskie. 
Ostatnio jednak na skutek odradzań rodziny, dziewczyna postanowiła zerwać 

z narzeczonym jako nieodpowiednim dla siebie. 
Wiadomość ta tak dalece ubodła Kochanowskiego, że zażądał rozmówienia sią 

z narzeczoną usiłując wpłynąć na nią, by zmieniła swą decyzję. 
Gdy wszelkie namowy nie odniosły skutku Kochanowski wydobył z pod paltą 

abcięt karabin i oddał do Kostokówny kilką strzałów, Były one śmiertelne. Po do- 
konaniu morderstwa Kochanowski wybiegł z mieszkania narzeczonej i pobiegł w pole 
do stojącej zdala od wsi szopy, gdzie na własnym pasku powiesił się. 

a Gdy znaleziono trupa Kostokówny odrazu zrozumiano, że sprawcą ząastrzelenia 
nie może być nikt inny jak Kochanowski, o którego miłości wszyscy wiedzieli. 

Narazie poszukiwania za zaginionym nie dały pożądanego rezultatu i powszech- 
nie poczęto sądzić, że utopił się w sadzawce. Dopiero po kilku godzinach przypadko- 
wo zajrzano do stojącej bez użytku na pół a szopy, gdzie też i znaleziono 

© zastygłe zwłoki zabójcy i samobójcy. 
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ŠRODA 
19 Dziś | | Wschód sł & 5 о 43 
Józefa Zachód sł. g. 5 m. 45 
Jutro 

Archippa у = 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 
U. S.B. w Wilnie 

z dnia 18 — III. 1930 r. 

Ciśnienie 
us 153 

Temperatura | 
koda 1 
Temperatura najwyższa: -- 19C. 

Temperatura najniższa: — 490. 

Opad w milimetrach: 

Wiatr 
przeważający 
Tendencja barómetryczna: stan stały: 

Uwagi: pochmurao, Śnieg. 

) Potudniowo-wschodni 

  

ŽALOBNA. 
Nabożeństwo żałobne za spokój du- 

szy śp. józefa Montwiłła. Jutro, we czwar- 
tek 20 bm. o godz. 9.30 rano ks. Biskup K. 
Michalkiewicz odprawi w Bazylice Metropo- 
litalnej nabożeństwo żałobne za spokój du- 
szy Józefa Montwiłła. Podczas nabożeństwa 

pienia żałobne wykona chór „Lutni* wileń- 
skiej. 

URZEDOWA 

— (y) Z posiedzenia wydzialu w0Ojewodz 
kiego. W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się 
pod przewodnictwem wojewody Raczkiewi- 
cza posiedzenie wydziału wojewódzkiego, na 
którem: rozpatrzono jedną sprawę z dziedzi- 
ny przepisów o zwalczaniu alkoholizmu, 11 
odwołań od dokonanego przez Magistrat m. 
Wilna wymiaru podatków, zatwierdzono u- 
chwałę Rady Miejskiej m. Wilna z 27 łute- 
go rb. w przedmiocie przeniesienia  kredy- 
tów w budżecie roku 1929 — 30 i dodatko- 
wy budżet dziśnieńskiego powiatowego zw. 
komunalnego, zatwierdzono, normy podatku 
wyrównawczego na rok 1930 — 31 w gmi- 
nach pow. oszmiańskiego i dziśnieńskiego. 

Poddano następnie szczegółowemu rozwa 
żeniu sprawę odciążenia urzędów gminnych 
i magistratów miast niewydzielonych z  za- 
dań poruczonych, rozpatrzono i zatwierdzo 
no uchwałę sejmiku dziśnieńskiego w przed 
miocie uchwalenia spółdzielni Rolnik w 'Głę 
bokiem gwarancji do wysokości 100000 zł. 
celem umożliwienia tej spółdzielni kontynuo- 
wania akcji Iniarskiej tudzież sprowadzenia 
na teren pow. nawozów Sztucznych oraz bud 
żet postawskiego związku komunalnego па 
rok 1930 — 31. 

MIEJSKA 

— (0) Posiedzenie Rady miejskiej. Jak 
się dowiadujemy najbliższe posiedzenie Ra- 
dy Miejskiej odbędzie się we czwartek dn. 
27 marca. 

— (0) Posiedzenie miejskiej komisji re 2 
jwizyjnej. Dnia 21 marca odbędzie się posie 
dzenie miejskiej komisji rewizyjnej. Na pe- 
rządku dziennym sprawozdania specjalnych 
podkomisyj, wyłonionych do przeprowadze- 
nia rewizji poszczególnych działów gospodar 
ki miejskiej. 

— (0) Chorby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu m. 

ilna, w ubiegłym tygodniu zachorowało w 
ilnie: na tyfus brzuszny 1 (1 zm.) plami 

sty 1, czerwonkę 1 (1 zm.), płonicę 12, bło- 
nicę 5 (3 zm.) zapalenie opon mózgowych › 
2 (2 zm.) odrę 4 (z zm.), różę | (1 zm.) 
krztusiec 7 (2 zm.) gruźlicę 15 (12 zm.) gry 
pe I, drętwicę karku 2, razem 50 osób z któ 
rych 26 zmarło, 

A i ZAWODOWE 

kich takie zrozumienie j taki ogromny 
oddźwięk. Stoimy tu wobec niezaprze 
czonej oznaki jakiegoś głębokiego i 
nadwyraz zastanawiającego procesu, 
który się odbywa w łonie duszy zbioro 
wej naszej społeczności polskiej. 

NIKA 
WOJSKOWA. 

— (0) Zasiłki dla powołanych na ćwi- 
czenia. W związku z tegorocznemi ćwicze» 
niami wojskowemi ukaże się również zarzą - 
dzenie w sprawie zasiłków, wypłacanych rok 
rocznie rodzinom osób powołanych na ćwicze 

nia, Stawki, według których dotychczas wy- 
płacano zasiłki, są bardzo małe i wynoszą 
90 gr., 1 zł. 10 gr j 1 zł. 30 gr. za dzień. 
Rzecz jasna, że te rodziny, którym na ćwicze 
nia zabrano jedynego żywiciela, nie są w 
stanie wyżywić się z tych zasiłków. Projek» 
tuje się podwyższenie stawki. Pozatem cała 
procedura pozostanie ta sama i osoby, sta- 
rające się o wypłatę zasiłków, będą musiały 
zgłosić takież udokumentowane i umotywo- 
wane podanie, jak w latach poprzednich. Ce- 
lem ułatwienia składania podań będą wydru 
kowane szablony. 

AKADEMICKA . 

— Z koła polonistów. Zarząd Koła Polo 
nistów zawiadamia niniejszem, że w dn. 20 
3. br. (czwartek) o godz. 9 rano w kościele 
po Bernardyńskim odbędzie się żałobne nabo- 
żeństwo za duszę śp. Stefana Sosnowskie- 
go b. kierownika Sekcji Twórczości Oryginal 
nej Koła Polonistów. 

— Staraniem Polski 
Przyrodników im. K 
ków USB w Wilnie w sobotę dnia 22 marca 
br. o godz. 7 wiecz. w Auli Kolumnowej 
USB zostanie wygłoszony odczyt na temat 
„O przedłużaniu życia u zwierząt* przez dr. 
Jana Dembowskiego profesora Wolnej Wsze 
chnicy w Warszawie. Niezmiernie ciekawy te 
mat, poruszający najaktualniejsze. zagadnie- 
nia, jak również osoba prelegenta niewątpii 

(0 _ Towarzystwa 

wie ściągnie licznych słuchaczy. Bilety w ce 
nie 1 zł. i dla uczących się 50 gr. można na 
bywać przy wejściu na salę w dniu odczytu. 

— Kasa Chorych przy Bratniej Pomocy 
P. M. A. U. S, B. Na zebraniu w dn. 14. 3. 
br. ukonstytuował się*nowy zarząd Akade- 
mickiej Kasy Chorych w sposób następujący 
Prezes — kol. Felicjan Michałowski, Wice 
prezes — kol. Tadeusz Opoczyński, Sekre- 
tarz — kol. Stanisław л 
Babicki, skarbnik Donat Stankiewicz, członek 
zarządu — kol. Witalis Chromiński, kandydat 
— kol. Władysław Kwit, kandydat —kol. Do 
nat Massalski“. 

— Harcerska drużyna akademicka USB 
zwołuje na dzień 20 bm. we czwartek o godz 
20 w lokalu chorągwi męskiej, Wielka Pohu 
lanka 32 m. 2 ogólne zebranie harcerek i 
harcerzy akademików w sprawach organiza- 
cyjnych. 

KOMUNIKATY. 
"— Staraniem Akademickiego Koła  Piń- 

szczan został zorganizowany 3 dniowy kurs 
światy pozaszkolnej który prowadzi dyr. 

Macierzy Szkolnej w Wilnie p. Stani 
iozda. 

Kurs rozpoczyna się dn. 20 marca rb. o 
godz. 8 wiecz, w sali I gmachu głównego 
USB ulica Świętojańska. Wstęp wolny. — 

      

— (k) Zebranie organizacyj Katolickich. 
Zebranie konferencji św. Wincentego a Pauło 
7-mej parafji po Bernardyńskiej odbędzie się 
20 marca o godz. 5 pp. u p. wiceprezeski. 

_ Zebranie kongregacji Ill zakonu św. Fran 
ciszka parafji po Bernardyńskiej _ odbędzie 
się 23 marca w niedzielę po nieszporach. 

Zebranie konierencji św. Wincentego a 
Paulo żeńskiej H, odbędzie się.20 marca w 
domu p. Mineykowej. 

Zebranie Stowarzyszeń MP dn. 23 marca 
o godz. 15 odbędzie się zebranie plenarne 
SMP im. Wł. Reymonta parafji Niepokalane- 
go poczęcia NMP, @ 

RÓŻNE 

— (0) Wypłata z tytułu likwidacji daw- 
nych banków ziemskich. W swoim czasie po 
dawaliśmy do wiadomości decyzje komitetu 
likwidacyjnego przy Min. Skarbu w sprawie 
b. jednostek prawnych prywatnych, likwido- 
wanych na podstawie odpowiedniej ustawy. 
Wchodziły tu w rachubę banki ziemskie, czyn 
ne przed wojną na terenie Rzeczypospolitej, 
którym się należą wielkie kwoty z tytuły" 

udzielonych pożyczek, a pozatem _ których 
obligacje są w posiadaniu wiełu osób w Pol 
sce. Przeprowadzona rejestracja długów į 
wierzytelności ustaliła współczynnik, według 
którego wypłaty będą dokonane. Wypłaty 

juka ; Koła Medy_- 

te nastąpią już w miesiącach najbłiższychą 
Wileński Bank Ziemski, którego obligacjami 
płacić się będzie, odesłał już pierwszy pakiet 
obligacyj na ręce Banku Gospodarstwa Kra 
jowego i w najbliższym czasie: Bank Gosp. 
Kr. w porozumieniu z komitetem likwidacyj- 
nym przystąpi do wypłat. 

— (0) W sprawie badania sytuacji gospo 
darczej na Wileńszczyźnie. Jak się dowiadu- 
dujemy zapowiedziany przyjazd delegata Min 
Skarbu celem zbadania sytuacji gospodar 
czej na Wileńszczyźnie w związku ze złożo- 
nem przez kupców wileńskich memorjałem w 
sprawie ostrego kryzysu w handlu i przemy» 
słu został odroczony do końca marca rb. 

— (y) Dziennikarz francuski interesuje 
się losem uciekinierów z Rosji Sowieckiej. 
W dniu wczorajszym przybył doy Wilna z 
Paryża p. Jules Chancel, korespondent prasy 
francuskiej i po zwiedzeniu Wilna i wycieczce 
do Trok udaje się w dniu dzisiejszym do 
Stołpców. Dziennikarz francuski interesuje 
się głównie sprawą ucieczki t.zw. „kułaków* 
z Rosji Sowieckiej i wyjazd jego do Stołp- 
ców jest właśnie w związku ze zbadaniem tej 
Sprawy na same granicy. Ze Stołpców p. 
Chancel via Warszawę i Gdynię odjedzie z 
powrotem do Paryża. 

— (a) Znowu bezrobotni przed wojewó- 
dztwem. Wczoraj w południe przed gma 
chem Urzędu Wojewódzkiego zebrała się licz 
na grupa bezrobotnych pozbawionych pracy 
i zasiłków. Delegaci zebranych porozumiewa 
li się w sprawach ich obchodzących w opiece 
społecznej z przedstawicielami, którzy od- 
byli dłuższą konferencję. Nieco potem 
miało miejsce zebranie kobiet. 

Podczas obu zgromadzeń spokój nie zo- 
stał zakłócony. 

SPROSTOWANIE. 

Do artykuliku p. t. „O działalności zagra 
nicznych towarzystw ubezpieczeniowych w 
Polsce'* zamieszczonego w N-rze niedzielnym 
„Stowa“ z dn. 16 b. m. wkradł się błąd ko- 
rektorski, polegający na podaniu daty 29 
kwietnia 1929 r. jako dnia wydania królew 
skiego włosciego dekretu w sprawie Tow. 
Ubezp., zamiast jak winno być dnia 29 kwiet 
nia 1923 .r., co niniejszem prostujemy, 

TEATR I MUZYKA. 
— Teatr miejski na Pohulance. Przedsta. 

wienie uroczyste ku uczczeniu dnia imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś o godz. 
8 w. w teatrze Miejskim na Pohulance odbę- 
dzie się uroczyste przedstawienie ku uczcze- 
niu dnia imienin Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Wystawioną zostanie 
po cenach zniżonych barwna į melodyjna 
opera narodowa W. Bogusławskiego i J.N. 
Kamińskiego „Krakowiacy i Górale'* urozma- 
icona okolicznościowemi piosenkami. 

— Ostatnie przedstawienie sztuki „Broad, 5 

opłat do 5 g. za jedno i tyleż za drugie way“. Jutro fascynująca sztuka amerykań- 
ska „Broadway*”, która niebawem schodzi 
już zupełnie z repertuaru. Najbliższą premje 
rą teatru na Pohulance będzie ostatnia no- 
wość głośna sztuka wojenna Franka „Karol 
i Anna“. 

— Teatr miejski Lutnia. Dzisiejszy wy. 
stęp H. Ordonówny i E. Bodo. Ulubieńcy pu- 
bliczności znakomici artyści warszawscy H. 
Ordonówna i Bodo wystąpią dziś w teatrze 
Lutnia w nowym: bogatym repertuarze. Po- 
czątek wyjątkowo o godz. 9. m. 30 

— „Miłość czy pięść* komedja Fijałko- 
wskiego i Dunin Markiewicza, która zdoby- 
ła sobie olbrzymi rozgłos i cieszy się nadzwy 
czajnem powodzeniem ukaże się w” teatrze 
Lutnia w dniu jutrzejszym. 

— Przedstawienie dla wszystkich. W po- 
niedziałek najbliższy odbędzie się w teatrze 
Lutnia wieczorne przedstawienie przeznaczo- 
ne specjalnie dla osób niezamożnych po ce- 
nach wyjątkowo niskich od 30 -gr.-do 80 gr. 
(parter 1 rząd). Przedstawienie powyższe or 
ganizuje Dyrekcja Teatrów Miejskich w po- 
rozumieniu z Magistratem w celu uprzystęp 
nienia widowisk teatralnych niezamożnej lu- 
dności miasta. W dniu tym wystawione zo- 
stanie jedno z arcydzieł literatury polskiej 
nieśmiertelna komedja A. Fredry „Dożywo- 
cie”. Bilety już są do nabycia w kasie za- 
mawiań. 

— (Claudio Arrau w Wilnie. Staraniem 
Wil. Tow. Filharmonicznego, we wtorek 25 
bm. wystąpi w teatrze Miejskim na Pohulan 
ce znakomity pianista światowej: sławy Clau 
dio Arrau. W pragramie: Bach, Beethoven, 
Debussy, Szuman i Strawiński, 

— Przedstawienia popołudniowe. W obu 
teatrach miejskich odbędą się w nadchodzącą 
niedzielę popołudniowe przedstawienia po ce 
nach zniżonych. W teatrze na  Pohulance 
„Krakowiacy i Górale', w teatrze Lutnia 
„Gdybym chciała”. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Ognisko — Cyrk Royal. 
Kino miejskie — Gwiazda morza. 

- _ Piecadiliy — Żywy trup- 
Śwłatowid — Szeik Fazil. 
Helios. — Dzika miłość. 
Hollywood —.Największa ofiara kobiety. 
Światowid — Noc w New Jorku. 

* 1» Lux — Łódź |wodna. 
Wanda — Gdy mężczyzna kocha. 

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

15 do 17 bm. do godziny 9 rano zanotowano 
w Wilnie różnych wypadków ogółem 100. 
W tej liczbie było kradzieży 11, zakłóceń 
spokoju publicznego. i nadużycia alkoholu 
26, (nic dziwnego, dzień bezalkoholowy), 
przekroczeń administracyjnych 45. Resztę wy 
padków podajemy w skróceniu w tej samej 
rubryce. 

— (c) Przykra przygoda wybrańca for- 
tuny, który wypił aide Podczas ostat- 
niego ciągnienia państwowej loterji klasowej 
wygraną 20 tysięcy zł. padła na numer biletu 
posiadaczem której okazał się jeden z loka- + 
torów domu nr. 6 
M-ski. 

Gdy wiadomość o tem doszła do wybrań” 
ca tej całkiem niezłej i. rtunki ten tak się tem 
ucieSzył, że  przedewszystkiem postanowił 
pójść na kolację. Gdzie był i z kim niech to 
pozostanie jego słodką tajemnicą dość, że 
gdy na drugi dzień p. M-ski otworzył oczy 
stwierdził ku swemu wielkiemu przerażeniu 
brak szczęśliwego losu, który* był mu zapo- 
wiedzią beztroskiej i różowej przyszłości. O 
swej przykrej przygodzie powiadomił na” 
tychmiast policję i kolekture w której Din 
let był kupiony uprzedzając o zaginięciu losu 
Tem samem wypłata wygranej została od- 
łożona do czasu wyjaśnienia całej sprawy. 

— (e) Wypadki samochodowe. Na placu 
Orzeszkowej autobus nr. 14179 najechał na 
stojące przy chodniku auto należące do Ku 
ratorjum Szkolnego wskutek czego w samo 
chodzie została pogięta karoserja. 

Na ulicy Mickiewicza na przejeżdżającego 
rowerem Józefa Kruszyna ze wsi  Puciszki 
gminy rzeszańskiej wpadła taksówka nr. 
14142. Kruszyn spadł z roweru lecz nie do- 
znał poważniejszych obrażeń. Natomfhst ro. 
wer uległ częściowemu zniszczeniu. 

— (c) Nożem w oko. W ubiegłą niedzie- 
lę kolo kościoła św. Rafała przy ulicy Wił 
komierskiej wynikła sprzeczka pomiędzy dwo 
ma przechodniami w trakcie której jeden z 
nich wydobył nagle nóż i zadał przeciwniko- 
wi cios w oko wybijając je z upełnie. Ran- 
nym okazał się Wiktor Stecki (Wiłkomierska 
135). Po udzieleniu pierwszej pomocy odwie- 
ziono go do szpitala św. Józefa. Sprawca zdo 
iał narazie ukryć się, lecz został szybko od 
naleziony i ujęty. Nożownikiem okazał się 
W. Żwirko mieszk. wsiPabjaniszki gm. rze 
szańskiej. _ 

— (c)Usilowanie otrucia się. Z niewyjaś- 
nionych narazie przyczyn usiłowali p 
samobójstwo przez wypicie spirytusu skażo 
nego Piotr Jodziewicz (Legionowa 3) i Hele 
na Jakóbczyk (Tatarska 12) Obu despera- 

przy ul. Rudnickiej p. 

    

Zs spokój duszy S. p. STANISŁĄWĄ ŁAWRYNOWICZA 
odbędzie się Msza Święta w dniu 
w kofciele Św. Piotra i Pawła. 

20-ga marca b. r. o godzinie 8 rano. 

O czem zawiad: miają 

koledzy i współpracownicy 
z Wydziału Rolnictwa i Weterynarii. 

- RADA MIEJSKA 
(Dokończenie) 

Jedną trzeba oddać sprawiedliwość 
poniedziałkowemu posiedzeniu Rady 
Miejskiej, .mianowicie tę, że było ono 
naprawdę ożywione. 

Każda niemal sprawa,  figurująca 
na porządku dziennym wywoływała dy 
skusje. : i 

Tak np. w sprawie zaprojektowanej 
przez Magistrat bocznicy kolejowej 
przy ul. Legjonowej 2 przemawiało 9 
radnych. Ostatecznie przekazano ją ko- 
misji technicznej do zbadania. 

Jest to uchwała niewątpliwie słusz 
na, jeśli się uwzględni stan obecny ul. 
Legjonowej, pociętej torami -kolejowe 
mi, położonemi przez wojsko, ca oczy” 
wiście na bezpieczeństwo tej arterji ko 
munikacyjnej nie wpływa, zwłaszcza 
wobec wzmocnionego ruchu, jaki jej da 
ła szosa Grodzieńska. 

WODA. 

Następną sprawą, która znowuż dy 

skusję wywołała, była sprawa wody. 
Dotąd miasto obliczało należności 

swe za wodociągi i kanalizację w staw 

kach dostosowywanych do wiadra, ja: 
ko jednostki miary, Obecnie przecho” 
dzi się na system obliczeń w metrach 
kubicznych. 

Magistrat skorzystał z okazji, aby 
z tem przejściem „zaokrąglić* także i 

opłaty. 
Stawki dotychczasowe dawały w 

przeliczaniu, cenę gr. 52 za metr kubi- 
czny wody i tyleż opłat za kanalizację. 

Magistrat wniósł o podwyższenie tych 

świadczenie. 
Odczytano memorjał Zw. Wł. Nie- 

ruch. w tej sprawie i zaczęła się de 
bata. 

Chodziło o to, że opłaty za wodo” 
ciąg i kanalizację są we wszystkich 
większych miastach Polski niższe niż 
w Wilnie. Pozornie wydawać się mo- 
że, że Magistrat nasz urządza spekula: 
cję na wodzie, tymczasem wcale tak 
nie jest. 

Ekspertyza podkomisji i komisji te 
chnicznej wykazała, że miasto do tych 
„ągend swych dokłada. 
* Wynika to stąd, że poza kosztami 
eksploatacyjnemi istnieje oprocentowa” 
nie pożyczek, które na wodociągi i ka 
nalizację zaciągnięto i to powoduje nad 
mierne obciążenie. 

Przy sprawie wody znowuż zabie: 
rali: głos liczni mówcy. Odezwał się na 
wet, milczący zazwyczaj, endecki 
„spec* od spraw technicznych — rad 
ny Kubilus. Ę 

Jak na „speca', przemówienie jego 
była dość demagogiczne. To też następ 
nie wywody inż. Kubilusa zostały zde- 
mentowane przez radnych Jensza, jako 
prezesa kom. technicznej oraz... radne- 
go Korolca, jako przewodniczącego ko: 
misji finansowej. 

Ostatecznie, po przemówieniu rad- 

nego Zasztowta, który obrazowo przed 
stawił istotę różnic w stawkach ża 
wodę i kanalizację, wniosek Magistra- 

tu o podwyższenie opłat z 52 groszy 
za jedno i 52 groszy za drugie, na 55 

groszy za każde ze świadczeń  miej- 
skich, uchwalono. 

INNE SPRAWY. 

Następnie Rada upoważniła Magi 
strat do zamiany działek ziemi miej” 
skiej z działkami należącemi da Kasy 
Chorych, umorzyła niejakiej pani Z. 
Kiewczynis jej dług wobec miasta, z 
tytułu podatku hotelowego w kwocie 

zł. 500. 
Do komisji szacunkowej do spraw 

podatku dochodowego przy II urzędzie 

skarb. wybrano p. Abrama Nefla (tak 

wypadło z klucza partyjnego). 

Pa wyjaśnieniu przez ławnika dr. 
Maleszewskiego spraw związanych z 
tworzeniem przy Magistracie  instytu- 
cji t.zw. opiekunów społecznych, wy- 
bory na nich odłożono. 

WNIOSKI NAGŁE. 

Wyczerpawszy porządek dzienny, 
przystąpiono do spraw nagłych. 

Było ich 3. Pierwszy, Koła Ch. Nar. 
w Sprawie wstrzymania wywożenia z 
Wilyna dzieci jaglicznych i chorych u 
mysłowo, drugi Koła Żydowskiego w 

sprawie komisji opinjodawczej dla re” 
kursów i podań w sprawach podatko- 
wych i 3$-<i, PPS w sprawie ostatniej 
kampanji prasowej „Dziennika* (ten, 
którego nagłość na początku posiedze 
nia uchwalona została.) 

Odpowiadając na wniosek Klubu 
Chr. Narodowego p. ławnik Maleszew- 
ski zaznaczył, że zarządzenia sekcji 
zdrowia, dotyczące wywożenia  pew- 
nych kategoryj chorych, pozostają w 
związku z rozporządzeniami władz w 
tej sprawie, zresztą w zrozumienia Ma- 
gistratu wchodziły w zakres normal 
nych jego uprawnień, co jak praktyka 
wykazuje, nie było uprzednio kwestjo 
nowane. 

Dr. Maleszewski prosił o niekrępo” 
wanie Magistratu uchwałami Rady w 
zakresie spraw administracyjnych. 

Mimo to wniosek mec. Engla i to 
warzyszy, wzywający Magistrat do 
wstrzymania wywożenia chorych jagli- 
cznych i umysłowych z Wilna aż de 
czasu zajęcia w tej sprawie stanowiska 
przez Radę (ca ma nastąpić na najbl. . 
posiedzeniu) przeszedł. 

Z wnioskiem koła żydowskiego roz 
prawił się ławnik Żejmo, który wyka 
zał. zbędność tworzenia komisji opinjo” 
dawczej, tak, jak tego chcieli żydzi. 

P. Żejmo wskazał, że w ciągu 2 lat 
(1928 i 1929) organy podatkowe miej 
skie rozpatrzyły około 20 tysięcy re 
kursów, przychylając się w 90 proc. 
do próśb osób odwołujących się. 

Operując takiemi cyframi ławnik Żej 
mo mógł zapytać wnioskodawców, ja- 
kie mogą dać gwarancje, że propono 
wana przez nich komisja zdoła równie 
intensywnie pracować. 

Ostatecznie Rada zwróciła się do 
Klubu Żydowskiego z prośbą o sprecy” 
zowanie jego projektu, dotyczącego ko 
misji opinjodawczej dla spraw podatke 
wych, w drodze przedstawienia regu 
laminu. ; 

Žydzi obiecali to zrobič. 

JESZCZE RAZ ROBOTY KANAL. - 
WODOCIĄGOWE. 

Przypominam mym czytelnikom mc 
ment, który wczoraj, w swem sprawo* 
zdaniu podkreśliłem. Chodzi mi o zy” 
gzakowatą taktykę endeków w Radzie. 

Pepesowcy zgłosili wniosek nagły 
w sprawie artykułów „Dziennika, er- 
decy oświadczywszy, że są przeciwni 
nagłości, oświadczyli następnie, Że... 
owszem, Są za nią i za nią głosowali. 

Gdy sprawa miała być już, już roz 
patrywaną, powiedzieli znowuż, że pro 
ponują odroczenie jej do najbliższego 
posiedzeniał 

Takich hocków - klocków nie robił 
jeszcze chyba nikt nigdzie i nigdy. 

_ Wydaje się oczywiście słusznem sta 
nowisko, że skoro najbliższe posiedze: 
nie Rady (ma się odbyć w przyszły 
czwartek) ma się zastanawiać nad cało 
kształtem sprawy robót kanalizacyjno- 
wodociąg., to sensu niema rozważanie 
jej fragmentów wcześniej: Ale w takim 
razie, po co te chwiejności? Paco ska 
kanie ze stanowiska na stanowisko? 

Oj, te przyszłe wybory, wybory! 
Sprawę zlikwidował prezydent Fole 

jewski, który stwierdziwszy opinję ko 
misji rewizyjnej, że nadużyć na robo 
tach kanal. wodoc. nie było, zgłosił 
propozycję odłożenia dyskusji. | 4 

Wniosek ten przeszedł. i 
Na tem zakonczono debaty. 
Zabrał jeszcze głoś p. wice prezy- 

dent Czyż w sprawie osobistej, wyjaś- 
niając swój stosunek do niejakiego Ku 
czerowa (okazuje się, że moje. zwraca 
nie uwagi na tego pasażera jeszcze w 
grudniu r. ub. dobry skutek miało), 
sprawę zaliczek wydawanych związko 
wemu przedsiębiorstwu kanalizacyjne 
mu, wreszcie dementując zarzut „Dzien 
nika* o poleceniu inżyneram miejskim 
sporządzenia sprawozdania z działalno 
ści sekcji technicznej w świetle dodat- 
nim 

  

Na zakończenie p. prezydent Fole 
jewski, powołując się na przepisy ogło 
sił iż Magistrat zawiesza świeżą uchwa 
łę Rady w sprawie słynnego „manco*. 

Wywołała to zdziwienie i niezado- 
wolenie wśród radnych PPS, którzy by 
li inicjatorami przekazania tej sprawy 
prokuratorowi, a przeciw którym, w 
danym wypadku, wystąpili socjalistycz= 
ni członkowi Magistratu — pp. Czyż i 
Żejmo. Kim. 

AIK KAS NTA © EROZJI IKON OE 000 

tów w stanie ciężkim odwieziono do szpita- 
ia św. Jakóba na dalszą kurację. 

— (c) Kradzież cennego futra. Leonardo 
wi Telmaszewskiemu zamieszkującemu przy 
ul. M. Pohulanka 2, skradziono futro damskie 
wartości tysiąc zł. AR 

Futro wisiało w przedpokejw i zostało 
skradzione najprawdopodobniej przez jedne 
go z włóczących się po domach rzekomych 
żebraków, którzy włóczą się po domach i wy 
patrują by cóś sciągnąć. 

— (c) Zatrzymanie „pajeczarzy“. Na 
kradzieży bielizny na szkodę Tekli Bohdano 
wiczowej (Nadleśna 1) ujęto Aleksego į Ka 
zimierza Koralkowych zamieszkałych przy. ul. 
Subocz 49, Mikołaja Kisiełowa zamieszk. sta- 
le przy ul. jerozolimskiej 42. Również are- 
sztowano Edwarda Piechowicza (Kijowska 
63) który skradł koło transmisyjne u Lejby 
Chonesa (Nowogródzka 81). 

— (c) Miła sublokator ka. Irenie Para- 
monowej (Legjonowa 167) od pewnego cza- 
su poczęŁy ginąć z mieszkania różne rzeczy. 
Gdy kradzieże nie tistawaly, Paramonowa 
poczęła bacznie śledzić i ustaliła że kradzie- 
ży dopuszcza się jej sublokatorka Elżbieta 

Świerkowska. Gdy powiadomiona o tem po» 
licja zrewidowała rzeczy Świerkowskiej, zna 
lazła ukryte głęboko w koszu garederobę do 
której. Paramonowa przyznała się jako do 
swej własności. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Wiwulskie- 
go 12 znaleziono podrzutka p łci męskiej w 
wieku około 3 miesięcy wraz z przypiętą 
kartką „na imię Henryk Bolesław". Dziecko 
ulokowano w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— (c) Ukaranie symułanta. Donosilišmy | 
o symulowanym napadzie pod Jaszunami © 
czem doniósł policji ajent fabryki maszyn do 
szycia Kagan. Wobec stwierdzenia, że Ka- 
gan kłamał, sąd skazał go na miesiąc wię 
zienia za wprowadzenie władz w błąd. —— 

— (c) Chcieli lecz nie mogli. Na dzień 
wczorajszy były zapowiedziane wystąpienia 
komunistyczne, które miały być odpowiedzią 
na akcję protestacyjną przeciwko prześlado 
waniom religijnym w Rosji Sowieckiej. 

„W związku z tem policja wzmożyła czuj- 
ność wysyłając na miasto bardziej liczne pa. 
trole. 

Komuniści mimo wysiłków nie _ zdołali 
zorganizować żadnej demonstracji wobec zu-_ 
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tą jszy minął zupełnie spokojnie. 

— (c) Zatrzymanie iwanego. 

szej straży ogniowej. Г : 

— (c) Duży pożar w majątku. Onegdaj 

w majątku Projektowicze gminy, cyryńskiej 

własność p. Heleny Przygodzkiej wybuchł 

groźny pożar, który zniszczył stodołę ze zbo 

Żem i inwentarzem martwym. Straty wyno” 

szą około 50 tysięcy zł. Ź jakich przyczyn 

pożar powstał dotychczas niewyjaśniono. 

° — (c) Niezwykły samobójca. W Mika- 

szewiczach pod Baranowiczami targnął się 

1a życie 50 letni Piotr Hnaciuk w sposób do- 

tychczas nie praktykowany. Umyšliwszy SO- 

Sie zadanie śmierci Hnaciuk udał się do lasu 

zabierając z sobą granat. Tu rozpalił ognisko 

wbił wpobliżu krzyż a sam ułożył się wpo” 

bliżu wrzucając poprzednio do ognia przynie- 

iony granat. Siłą wybuchu samobójcy urwar 

lo obie nuogi. jeszcze żyjącego znalezli go 

pobliscy robotnicy, którzy skierowali go do 

szpitala do Łunińca. Sg) 
(c) Zderzenie się pojazdów. „Jadący 

ulicą Kościuszki z nadmierną szybkością Sa- 

mochód prywatny 14454 kierowany przez 

szofera Antoniego. Wiśniewskiego (Mickiewi 

cza 48) wpadł na sanie powożone przez Ka- 

zimierza Gordę z Niemienczyna. Sanie uległy 

rozbiciu jak również przód samochodu do 

znał uszkodzenia. $ 

Również na ulicy Zawalnej taksówka nr. 

14056 prowadzona przez Mieczysława Klima 

szewskiego (Szyszkińska 13) zderzył się Z 

dorożiką konną Mejera Klejna (Nowogródz- 

ka 83) W taksówce zostały „wybite przednie 

łatarnie, w dorożce zaś złamany d szel. 

— (c) Targnęła się na ży arja Za- 

rzecka lat 18 (Mętna 48) w celach samobój 

czych wypiła esencji octowej. Zarzecka z€- 

znała, że skłoniła ją do tego niechęć do życia 

że postanowiła, otruć się Ria 

й razem z koleżanką o. nieustałonym bliżej 

adresie, odnałezienie której napotyka na zna 

° стте trudności. Stan zdrowia młodocianej sa 

| mobójczyni nie jest groźny. 

| OFIARY. 
; Z powodu odznaczenia orderem Polski 

odrodzonej a Rodziewiczówej, dyrek 

torki gimn. im. E. Orzeszkowej, grono nau 

/_ czycielskie tegoż gimnazjum składa do Jej 

|. dyspozycji zł. 50. х 

| RADJO 
k środa, dnia 19 marca, 1930 r. 

11.55—12.05: Sygnał czasu z. Warszawy. 

12.05—13.10: Muzyka polską z płyt gramof. 

13.10.—13.30: Kom. meteorolog. z Warsza- 

wy. 14.10—15,00: Transm. 2 Auli Kolumnos 

wej U.S.B.: Uroczysta, akademia ku uczcze 

niu imienin Marszałka J. Pasuda IE80: W pro 

| gramie przemówienia: rektora. U.S. X. Cz. 

Falkowskiego, płk. dypl. Furgalskiego i prof. 

Br. Rydzewskiego oraz iczęść muzyczna. 

   

    

pełnej objętości nawet pozostającej pod ich 

wpływami „Lewicy związkowej”. Dzień wczo 

Poli- 
cja ujęia Konstantego Stryjewskiego poszu- 

«wanego przez policję w Holszanach za kra 

dzież klarnetu na szkodę orkiestry tamtej- 

GIEŁDA 6 WARSZAWSKA 
z dnia 18 marca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolar 8.90 — 8,89 — 8,91 — 8,87. Lon- 
dyn 43,365 — 4347 — 43,26. Nowy Jork 
8,906 — 9,926 — 8,886. Paryż 34,893 34,98 
— 3481. Praga 26,45 — 20,40 — 26,37. 
Szwajcarja 172,59 — 173,02 — 172,06. Wie- 
den 125,65 — 125,96 — 125,34. Włochy 
46,71 — 46,83 — 46,59. Berlin w obr, pryw. 
212,73. 

Papiery procentowe: 

Poż. inwestycyjna 126,75 — 127. Prem. 
dol. 75 — 76,25 5 proc. konwers. 54. 7 proc. 
stabilizacyjna 87. 8 proc. L. Z. B.G. Kraj. 
i B. Rroln. obligacje B.G. Kraj. 94. Te same 
7 proc. 83,25, 4 proc. ziemskie 44. 4% proc. 
ziemskie 54 — 54,50 — 54,25. 7 proc. ziem 
skie dol. 75. 8 proc. ziem. dol. 96. 5 proc. 
warszawskie 57. 8 proc. warszaw. 75,75 — 
71 — 16,75. 
. Akcje: 

B. Polski 168. Sp. Zarob. 78 — 77,50 
— 78,50. Firlej 37,50 — 3850. Wegiel 54. 
Modrzejów 13,75. Starachowice 21 — 21,50 

2428 
iR + 

=" GIEŁDA WILEŃSKA. 
z dnia 18 marca 1930 r. $ 

Złoto: 
Ruble 47,10 — 47.00 

SA, procentowe: 
8 proc. L. Z. Wil. Banku Ziemskiego 100 

dol. — tranzakcje 89. 
8 proc. Towarz. Kredyt. m. Wilna war- 
NRA 10 Ozł. — tranzakcje w zł. 

CENY W WILNIE 
z dnia 18 marca 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 33 — 34, żyto 18; 
— 19, jęczmień na kaszę 19,5 — 20,5, owies 
18 — 19, gryka 25 — 30, wyka 29 — 30, 
otręby pszenne 17 — 18, żytnie 13 — 15, 
ziemniaki 7 — 8, siano 8 — 10, koniczyna 
12 — 13, słoma 7 — 8, koniczyna 12 — 13 
słoma 7 — 8, makuchy Iniane 35 — 36. Ten 
dencja na żyto nieco mocniejsza, na resztę 

zaś produktów wyczekująca, 
Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 

25 — 27, pytlowa 36 — 38. t 
Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 

— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg, 
manna 100 — 140. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 

320, słonina świeża 380 — 400, sołona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy I 

420 — 440. 
Nabiał: mieko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za 1 kig. 
ser O 160 — 180,. masło niesolone 
600 — 650, sołone 500 — 550. 

15-—15,30: Transm. z Warszawy. Audycja aja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 

żołnierska ku, uczczeniu imienin  Marsząłka | W wa; go polny 40 — 60, fasola 

- Piłsudskiego. 15.3016: „Dzieci wileńskie biała 100 — 120,. kartofle 9 — 10 kapusta 

Dziadkowr* audycja ku uczczeniu imienin 

Marszałka Józefa Piłsudskiego - I 
przez majmłodszy zespół Polskiego, Radja. 

Transm. na wszystkie polskie stacje. 16.5— 

17: Koncert kwartetu pod dyr. prof. Francisz 
ka Tchorza: 1. wiązanka pieśni legjonowych, 
2. Urbach: Valce Caprice, 1. Mikulski — Ko 

chać nie wołno, 4. K. Namysłowski — Siwe 
oczy — mazur, 5. Moniuszko — Polonez z 

op. „Hrabina” 6. Osmański — Wiąząnka me - 
lodyj swojskich, 7. Pierwsza Brygada. 17— © 
17.15: Chwilka. strzelecka. 17.15—17.40: „Wi 
leńskie Tow. Artystów Plastyków" Il odczyt 
p. t. „Pejzaż — jamontt, Rouba i inni“ wygł. 

Koncert 

kiej z Warsz: ork..|P,R. pod dyr. 
(śpiew). 

wadrans akademicki. 19.5—19. 

30: „Kalosze“ zradjofon. komedja J. Al. Fre 
dry (syna). 19.30—19.45: Język włoski dr. 
J. Rostkowska 19.45—205: Czas i rozmaito 

: pad filmo 

(|. wy. Antoni Bohdziewicz. 20. 21.30: Kon 
z Warszawy: prof. Z. Rabce 

jerzy Wyszomirski., 17,45—18:45; 
muzyki 
J. Ozimiūskiego i H. Jaroszowna 
18.45—19.5: 

šci oraz program. 20.5—20.30 Prze; 

cert solistow 
wiczowa (fort.) w programie: Chopin (So» 

Stołow (skrz.) przy fort. 1. Szabsaj I. 1. Vi- 
valdi — koncert skrz. a) Allegro, b) Largo 
<) Presto. 2. Lalo — pieśń rosyjska 3. Grana 
dos — Kreisier — Taniec hiszpański, 4, Szy 
manowski „Narcyz. Il. 1. Dworzak-Kreisler — 
taniec słowiański, 2. Suk — Un poco triste 

  

  

      

  

ZKJŃGK оТН | kąsa 

© Żółty ptak 
— Jestem kobietą, nie odważą się 

zrobić mi nic złego. Zresztą, jako Ame 

" rykance, nie odważą się nic zrobić. Nie 

"mają prawa mnie aresztować. Nie 

uśmiechaj się, Cyrylu! Mówię zupełnie 

poważnie. Musisz uciekać... natych- 
miast... w tej chwili... 

Pogładził jej ręce z uśmiec 

— Traktujesz mnie jak 

  

hem. 
dziecko. 

wić. Czyż nie dowiodłam ci już, że nie 

jestem tchórzem? Popatrz na mnie, Cy 

_" rylu. Nie jestem wcale zmęczona. Go- 

- towa jestem stanąć przed von Stromber 
giem i powiedzieć mu: „Jestem spró 
bujcie uwięzić mnie!* Może krzyczeć, 
grozić, *tupać na mnie nogami, ja się 
go nie przestraszę. Najważniejszą jest 
dla mnie świadomość, że tobie niebeż- 

pieczeństwo już nie grozi. Cóż on mo- 
że mi zrobić? Co może powiedzieć? 
Ameryka nie wojuje z Niemcami. On 

_ się nie odważy podnieść rękę na mnie! 
| Ach, Cyrylu, błagam cię, uciekaj.. Obie 

/.__caj mi, że zaraz uciekniesz, 
Wpatrywała się mówiąc w jego 

oczy, ale widziała, że wyraz ich się nie 

zmienia. Uśmiechał się pobłażliwie, słu 

chając jej gorących prośb. 
— O... ja widzę, że nie chcesz się 

zgodzić, że mi odmawiasz! — zawoła 

ła, zakrywając twarz rękami i wybucha 

jąc płaczem. 
Nie trzeba, Doris, na miłość Bo 

- ską nie płacz — szeptał zmieszany, — 
muszę zebrać teraz wszystkie siły, po- 

  

        

wykonana 

; nata hamoll, Szymanowski,, Rožycki i Zaremb 
“ski. 21.30—22.10: Koncert z Wilna II. Ignacy 

3. Ries — Suita a) Moderato b) Adagio non 
troppo, c) Perpetum mobile. 23—24: Muzy 
ka popularna Z kina „Hollywood“ w Wilnie, 

    

| świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15. — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 

kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 

zł, zą 100 sztuk, cebula 40 — 50, 

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

18 — 20 zł. 
Ryby: liny żywe 500 — 550, śnięte 380 

— | szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 

350 — 400, leszcze żywe 500, — 520, śnię-. 

te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnięż 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), šniete 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 
— 400, wąsacze żywe 500 — 550, śnięte 

380 — 400, sielawa 320 — 350, sumy 300— 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 

— 380, Śnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 

sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 
220, drobne 80 — 100. : 

Nasiona: koniczyna czerwona 180, biała 
250, szwedzka 250, tubin —, seradela 25—26 

Len: Len włókno surowe I gat: 18 — 20 
zł. zą pud, len trzepany 26 — 27 zł. za pud. 
Siemię lniane o czystości 87,5 proc. 11—11,5 
zł. za pud, (n). 

ОАБ СА З ПН Н 5 
- zdolnych i inteli- i 8 ” 

! Pardo) gentnych do 
sprzedażyartykułu 
łatwego do zbytu 

za stalą pensję lub prowizję 
POSZUKUJEMY 

zgłaszać się do Biura Ogłoszeń 
S$, Jutana, Wilno, ul. Niemiecka 4 

į Sznury, szpagat, liny ko- 
nopne i manilowe, 

WOJŁAKI do budowy i do 
chomątów 

poleca sklep 

' 8, Rabinowicz. 
Wilno, W. Stefańska 3. 
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Niezwykłe rozpowszechnienie maszyn do pisania „ROYAL“, % 
(RRC ATA T EINIKIS SRO BLT KAA INTA 
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Trudnoby? bylo odnaleźć miej- 

  
  

  scowość kulturalną, chociażby 
nikłego znaczenia, gdzieby nie moż- 
na nabyć maszyny do pisania 
„ROYAL“. Rzeczoznawcy  orzekli 
  

jednomyślnie, że niezrównany tryumf 
tego istotnie dobrego produktu 
osiągnięty został dzięki temu, że 

„ROYAL* jest wyrazem ostatnich 

    
zdobyczy technicznych, zastosowa- 

          

  

    
do pisania.     nych w nowoczesnych maszynach m 2 Z > p
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„PACIFIC* i 
Warszawa, Al. Jerozolimskie 25. Tel. 117.80 i £0 si m 

Upoważnione Przedstawicielstwo na Województwa: Wileńskie i 
Biuro Techn.- Handl. Inż. KIERSNOWSKI i KRUŻOŁEK — SKA Wilno, dh OCS, tel. 5-60 

    
      
  

  

  

  

  

Od dnia 17 do 20 marca I 

„GWIAZD 
(Wyspa straceńców). Dramat w 10 aktach. Z najw 
Henry KRAUS, Jean MURAT i Suzanne CHRISTI. N 
w 1 akcie, W dniu 19 marca r. b. kasa czynna od godz. 5 
Nastepny program: „DAMSKI PIESZCZOSZEK*. 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul, Ostrūbramska S. 

    

śl Dawno niewidziana 
plomienna gwiazda 

DZIKA AMI 
Wytw. „United Artists“ 

Kino-Teatr 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

         

    

     

roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

  

MORZA 
bitniejszymi aktorami ekranu francuski 
ad program: „KRONIKA FILMOWA P. A. T. 

m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 

  

  

    

w wielkim dramacie 
rozpętanych namiętności 

Seansy 0 godz.4, 6. 8 i 10.15 

      iękniejsz: w obrazie » 

KINO-TEATR | gylarėų ekranų Billie Daus * 7 „NAJWI . KOBIEY” 
HEbLYWOGD* ramat osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afery gubernatora Francji w Indochinach, która w 

s { przeciągu 2 lat była głośna na całym świecie 
Mickiewicza 22. Partnerami BILLIE DOVE są: piękny Antonio Moreno i brutalny Hoah-Beery 

Specjalna ilustracja muzyczna _;Peczątek o godz. 4, 6, 8 i 10.25 w. 

  

    

POLSKIE KINO ! Hali Gałne'a p. t. 
D z i Ś! wielki niebywały program! Droga Hańby podług powieści słynnego aktora 

"ante" | CIERNISTA DROGA UCZCIWEJ Kobiety Paramał w JO aktach "roli mównej Piją egr] ŚMIECHU! Tempo... tempo coraz prędzej! 
HAROLD LLOYD w najnowszej swej kreacji „Gwałtu co się dzieje z teściową* komedja-farsa w 8 aktach. 

śklep I pracownia mhlorów wojskowych | cywilnych @ 
|" Juijan NOWIiCHi i Syn 

i Wilno, ul. Wielka 24, tel. 2-92. 

Przyjmuje zamówienia z własnych i powierzonych ma- 
' terjałów. Wykonanie solidne podług najnowszych fasonów. 

Pracownia pod kierownictwem krojczego, b. pracownika 
: pierwszorzędnych firm zagranicznych. ; 

— WIELKI WYBÓR NOWOŚCI SEZONOWYCH. — & 
Pra L All С i 

Gabinet 
ki Leczni NE! lina, 

OBWIESZCZENIE. GREEEBNEG. U: 

Komornik Sądu Grodzkiego rewiru .2-g0 13000-8 0 0 0 jej 
z siedzibą w Wilnie przy uł. Jakóba UB 
skiego 1 m. 3 zgodnie z. art. 1030. U.P.C.    

    

н 
Racjonalnej Kosme- 

Mickiewicza 31 m. 4. 
kobiecą kon- 
serwuje, dosko= 

jeża, usuwa 
skazy i braki, 

Masaż twarzy i ciała 
panie). Sztuczne opa- 

Myślisz, że nie można mnie samą zosta 

trzeba mi twej pomocy i całej twej ad- 

wagi. Byłaś tak mężną i silną... opanuj 

się i nie bój się o nic. Uciekniemy stąd 

bądź tego pewną! 
— Oni ciebie złapią... jeśli tu Z0- 

staniesz? 
— Nie, nie mogą nas tu znaleźć. Te 

go się wcale nie obawiam. Możemy tu 

przeczekać nawet dłuższe oblężenie: 
mamy wodę i suchary. Tymczasem Od- 
poczniemy, a potem ruszymy w dalszą 
drogę w odpowiedniej chwili. Czyż my 
ślisz, że mógłbym zostawić cię tutaj 
wśród wrogów? Ładnieby to wygląda- 
ło! Za nic na świecie, nawet dla Anglji 
nie zostawiłbym ciebie tutaj, Doris, — 
dodał serdecznie. 

— Ja... ja wiem... Ale takbym chcia 
ła żebyś: mnie usłuchał, — szepnęła 
obejmując go. 

Pocałował ją i zapytał 
chem: 

-— Poddajesz się? 
— Taki... tak! 
Długo siedzieli nieruchomo, objęci. 

Włosy Doris rozplotły się, okrywając 

złotym płaszczem jej szczupłe ramiona. 

— laz połóż się, — rzekł wreszcie 

Cyryl, gładząc jej miękkie włosy, — 
sprobuj zasnąć. Żakiet twój prędko 
wyschnie, ale tymczasem nakryję cię 
własną kurtką. Nie płacz, nie myśl o 
niczem i postaraj się zasnąć prędko. 
Jutro rano będziesz potrzebowała dużo 
sił i energji. Nie wiemy jeszcze, ca nas 
czeka! 

— Postaram się, — odpowiedziała 

posłusznie. 
Doris położyła się na łóżku z sosno 

wych gałęzi i suchych liści. Cyryl na- 

z  uśmie- 

krył ją i zebrał liście pod głowę i, 
śmiejąc się zapytał: 

— Czy wygodnie? ; 
— Tak... bardzo — westchnęła z 

ulgą młoda dziewczyna. — Ale obieca 
łeś mi opowiedzieć o dokumentach. 

— O, nie teraz! Jutro rano. 
— Teraz! Nie jestem zmęczona. 

Zdążę jeszcze wyspać się. Chcę” sły 
szeć twój głos Cyrylu. Może zasnę, za- 
nim skończysz mówić. 

— Więc dobrze, —- odpowiedział, 
biorąc jej rękę i gładząc szeroką dłonią 
to jest bardzo ofekawa historja. Opo 
wiem wszystko po kolei... Przed trze 
ma laty w Schóndoriie miała miejsce 
tajne spotkanie sześciu mężów stanu, 
„zaproszonych tam przez cesarza nie 

mieckiego. Nikt wtedy jeszcze nie spo- 
dziewał się wojny, ale cesarz niemiecki 
układał już wtedy plan przebudowy Eu 
ropy siłą niemieckiego oręża. Tajne 
narady miały cele polityczne, ale zebra 
ne osobistości nie występowały jako 
pełnomocnicy swych państw, lecz jaka 
osoby prywatne. Wszyscy zebrani byli 
osobistymi przyjaciółmi cesarza i obie 
cali uu pomóc w zakresie wpływów, 
jakie każdy z nich w swem państwie 
posiadał. Byli ta wybitni dyplomaci: 
niemieccy, austrjacki i dwuch  Angli- 
ków. ł 

Doris słuchała chciwie imion, które 
„Cyryl wymieniał kolejno. 

— Zjechali się ci ludzie incognito i 
bez świty. W Schóndorfie spotkał ich 
człowiek zaufany, przysłany przez von 
Stromberga i odwiózł do leśniczówki. 
Spędzili tam dwie doby i równie cicho 
rozjechali się. 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyfło. 

— Cóż oni tam robili? Nie rozu 
miem... 

Hammerslay zapalił spokojnie fajkę 
od ognia świecy. 

— Cesarz niemiecki planował zni- 
szczenie i zagarnięcie Francji... 

— Francji? — zdziwiła się Doris. 
— Ależ Anglja nie była wrogiem Fran 
cji, a obecnie są sojusznikami! 

— Przed trzema laty inne były kon 
junktury polityczne, — zaprzeczył Cy- 
ryl. — W każdym bądź razie dwaj An 
glicy, zajmujący obecnie wybitne stano 
wiską w rządzie, brali wówczas udział 
w tajnej konferencji, skierowanej prze 
ciw teraźniejszej sojuszniczce. Obec- 
ność ich na tej konferencji byłaby już 
dostatecznie ciężką obrazą dla Francji.. 

— Ale skąd wiesz o ten  wszy- 
„stkiem? Nie rozumiem... 

, — Opowiedziano mi to pod wielką 
tajemnicą. Obaj dygnitarze, którzy byli 
w. Schóndort obecnie, jak wiesz są mi- 
nistranii i przedstawicieiami nólityki 
wręcz przeciwnej tej, jaką m "na 
celu tajna konferencja. (dyby p. 
ich zachwiała się, mogłaby cała 
runąć. 

— W czasie konferencji jeden z An 
glików robił notatki, a przedewszyst- 
kiem wyliczał jakie s'ły należałoby 
brać przeciw Francji i Anglji. Po sko: 
czonej konferencji wszystkie notatki zo 
stały spalone w kominku, prócz wieś 
nie tych, o których wspomniałem. 

Notatki te* późniejszy minister scho 
wał razem z kopią nieoficjalnego proia 
kułu zebrania do kieszeni. Następnego 
dnia Anglicy, jadący do Londynu, z: 
ważyli, że wszystkie ich dokumenty 

     
LYKE 

Anglija 
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zginęły nagle. Natychmiast wrócili do 
leśniczówki, ale żadne poszukiwania 
nie odniosły skutku. Kradzieży dokonał 
miezwykle zfęczny złodziej! Dyplomaci 
powrócili do Anglji z nadzieją, że do 
kumenty nie wpadły do rąk nieodpo- 
wiednich... 

— A tymczasem papiery?.. 
Cyryl skinął głową: 

, — Aby nie przedłużać zbytnio opa 
wiadania, powiem ci krótko, że udało 
mi się wreszcie odkryć, gdzie się znaj 
dują te papiery. W tym celu właśnie 
latałem kilka razy do Niemiec na „Żół 
tym ptaku*. Teraz rozumiesz już wszy- 
stko? Dokumenty doszły do rąk cesa 
rza, który postanowił oddać je prezy- 
dentowi republiki trancuskiej... sojusz- 
niczce Anglji! Gdyby treść tych: doku 
mentów poznano we Francji, wywoła 
łoby to katastrofę. Francuzi straciliby 

zaufanie do Anglji. Rozpoczęłyby się 
nieporozumienia i tarcia i koalicja mo- 
„głaby się rozpaść. 

— Kto przechowywał te papiery w 
ka. ciągu trzech lat? 

— Trudno mi było znaleźć jakiś 
ślad. Po długich poszukiwaniach, wpa 
dłem na ślad socjalisty Gotzałky, miesz 
kającego w Schóndori. Popierów da 
starczył mu strzelec. cesarski, który 

i usługiwał w leśniczówce, w czasie kon 
eneji. Nie dowiedziałem się, czy zna 

jazł je przypadkiem, czy też ukradł. 
Odszukałem go jednak i nastraszyłem; 
przyznał mi się, że oddał papiery Got 
załce, który zdążył przesłać je do Ber 

a. Gdy przyszedłem do niego, papie 
w już nie było. Gdybym się wtedy 

nie był spóźnił, nie byłabyś dziś tutaj 
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Drukarnia „Wydawnictwo Wiłeńskie" Kwaszelna 23, | 

handlową średnią, ź0 - 
naty z dwojgiem dzie- WMENRKWUWYMMANA 
cii znajdujący się ZGUBY rozpaczli* 

podaje do wiadomości publicznej, że w dniu - dolarów enie ce. Wypa: ) е wem položeniu, po- 
21 marca 1930 r. o godz. 10 rano w Wilnie sagė ry. pe | ' с szukuje į iek SUS sa! 

21, marca 1680 1. 9 goda; 10 Tano MS | ulokujemy gotów- | le, włosów „1 tu- HręgrerkaSmiałowya Ogrodnik aš biurowej lub zgj aubioną -ksiątkę 
z licytacji należącego do Mojżesza Dugow-. | К& na solidną jie kom ao kwalifikowany przyj- innej t. p. Adres: Po” wojskową, rocz" 

skiego, majątku ruchomego składającego się | _ _ hipotekę ciónalne orax Gabinet Kosme- muje wszelkie prace stawy, ul. Parkowa Nr nik 1602, wyd. 
z pianina; oszacowanego na sumę zł. 3.000. | Dom, HK. Za” | dziennie od g,10—8. pei usuwa zmar sezonowe. Adres w 8 (dom p. Tarąsewi- przez P. K. U. . 

Komornik Legiecid. | į cheta“ Mickiewi- Elennis OC 0-5. szczki, plegi, wą2Y, adm. „Šlowa“.  —0 cza) — ma imię Jana Potac- 
3821—VI—0 cza 1, tel. 9-05: į | ——21.F1.29- Inpias, brodawki, ko kiego, unieważnia się. 
z ы : - rzajki, wypadanie wło- . | 

SF SA RSS S WZRRĘSOKNW CHZUDSRYWKA WER 
Doris... 

— Ale w jaki sposób dowiedziałeś 
się o zamiarach cesarza wykorzystania 
tych kompromitujących dokumentów 
dla doprowadzenia do zerwania mię: 
dzy dwoma sojusznikami? 

O, nie trudna było się tego domy= 
Ślić. Nasze ministerstwo spraw zagra 
nicznych żyło w ciągłej trwodze, czeka 
jąc na ogłoszenie kompromitujących 
ministra notatek. Wszyscy nasi tajni | 
agenci byli zmobilizowani. Jeden z nich | 
przysłał nam ważne informacje: dzięki 
temu, wyjeżdżając z Anglji, wiedzia- 
tem | że dostarczyć dokumenty do 
rąk Francuzów ma generał von Strom- ‚ 
berg. Reszty dokonał los! Lindberg + 
dzięki mikrofonowi w ścianie podsłu- 
chał rozmowy generała z kapitanem 
Wentzem ii w ten sposób broń chytrego 
Niemca obróciła się przeciwko niemu 
samemu. Chciałem odebrać dokumenty 
z rąk Wentza, w drodze do granicy 
francuskiej, ale sytuacja zmieniła się 
nagle. 

— To moja wina, Cyrylu, — jęknę 
ła Doris. — Ja nie wiedziałam! To ja 
ciebie zdradziłam! 

Cyryl roześmiał się. 
— Haczyk, na który zostałaś złapa 

na został już dawno wymyślony, ale 
dotąd jeszcze jest skuteczny! 

On mnie przestraszył, — tłoma 
czyła się młoda Amerykanka. — Myśla 
łam, że ta depesza była naprawdę wy 
słana przez Macswella. 3 

— „Macswell nie mógł jej wysłać, 
gdyż A go już na świecie. 

o ŁONYT "ZA I je RE cie. pytała z przestra:   
  

  


