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PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
yłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O, 
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Redakcja rękopisów nie 
Rao udówide umieć © do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
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Kronika reklamowa miimetr 60 gr. 

Žagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoczenie cytrowe i tabelary: 
miejsca. Terruny druku mogą pyc przez. Adrrenistrację zmiere nę dowolnie. Za dostarczenie numeru dowadowego 20 gruszy. 
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Londyńska konferencja morska 
Już dwa miesiące trwa konferencja 

morska w Londynie. Im dłużej obradu” 

ja tam przedstawiciele Anglji, Stanów; 
Japonii, Francji i Włoch, tem mniej 

jest nadziei na pomyślne jej zakoń- 

czenie. Dziś, w sobotę 22 marca raz 

jeszcze przyjedzie p. Tardieu do Lon- 

dynu, ale tylko jakaś duża niespodzian 

ka mogłaby rozbrojeniową  konferen- 

cję uratować. Rozbije się ona bez re 

zultatów, przeciwnie, skieruje baczniej- 

szą uwagę potęg morskich na zbroje- 

nie się na morzu. Ściśle rzecz biorąc 

kie była to nigdy konferencja „,rozbro 

jeniowa”. Nawet frazes pacyfistyczny 

nadużywany tu nie był. Inaczej się tu 

mówiło niż w Genewie. Była to kon- 

ierencja polityczna, której celem było 
doprowadzenie do pewnego modus vi- 

vendi pomiędzy Ameryką i Anglią, w 
kierunku zbliżenia obu potęg morskich 

i uregulowania wzajemnego swej siły 

na morzu. Ale Stany mają  Japonję, 

Anglja ma Europę. Przedtem niż Ame 
ryka i Anglja mogłyby ułożyć się o 

bezpieczeństwo wzajemne od siebie 
samych, musiałyby zabezpieczyć swo- 

je boki, swoje skrzydła, to jest Amery 

ka musiała zabezpieczyć się od strony 

Japonji, wymusić na tem baństwie od- 
powiedni dla swoich interesów  pro- 

gram budowy floty, 'a Anglja zrobić to 

samo w stosunku do europejskich swo- 

ich sąsiadów. Otóż na konferencji nie 

doszło do żadnego porozumienia, ale 
konferencja rozbija się na sprawie eu- 

ropejskiej, na rywalizacji "pomiędzy 

Francją, a Włochami. 

W r. 1922 konferencja Waszyrg- 
tońska tistafiła; jak wiemy, taki stosu- 
nek sił potęg morskich w dziale pan. 

derników: Anglja 5, Ameryka 5 (termi- 

nem Ameryka oznaczamy Stany Zjed- 

noczone A. P., które właśnie teraz, 

podczas konferencji londyńskiej po raz 

pierwszy tego terminu na określenie 

własnego państwa użyły, co się nie 

Spotkało z protestem ze strony rządu 

Króla Jerzego V, który jest przecież 
Panem i Dziedzicem Kanady, ani z 

żadnej inriej strony)  Japonja 3,25, 

Francja 1,75, Włochy 1,75. 

Skąd się wzięły te cyfry? Baczniej 

przyglądając się im, zobaczymy, że 
mają one pewien związek z zasadą 

Anglji przedwojemnej, że flota brytyj. 
ska powinna być tak silna, aby stawić 
czoło dwum połączonym najbardziej 

silnym po niej flotom. Anglja zrezygno 
wała z tej zasady na rzecz równości z 

Ameryką, ale utrzymała ją w stosunku 
da innych państw. Tak więc 3,25 przy 
znane Japonji i 1,75 pozostawione 
Francji dają w sumie cyfrę 5, mającą 

Anglji w 
dziale pancerników. ° 

Mając już uregulowaną sprawe 
pancerników Ameryka chciała dojść 
do porozumienia także i w innych dzia 

łach floty. Było to przedmiotem konie- 

rencji genewskiej z kwietnia 1927 r. 

zwołanej za inicjatywą ówczesnego 

prezydenta Stanów p. Coolidge'a. Kon 
ferencja ta poniosła całkowite fiasco. 
Jak dostał się w roku zeszłym do rzą- 
du p. Mac Donald umyślił sobie zrobić 
z uregulowania sprawy zbrojeń na mo 
rzu instrument zbliżenia angielsko - a- 
merykańskiego i dlatego energicznie 
pchnął sprawę naprzód. 

Wynikły oczywiście różne sprawy 
do załatwienia trudne, jak omawiana 
już nieraz na tych szpaltach sprawa 
krążowników. Ameryka mająca wszy- 
stkie swe terytorja w kupie i stosun- 

kowo do Anglji niedużą linję brzegów 
lądowych do obrony, uważa za stoso- 

wne budować duże krążowniki ponad 
10.000 tonn. Natomiast Anglja mają: 
cą rozsiane posiadł ości po całym glo 
bie i fantastycznie: wielką ilość dróg 
morskich do obrony, chce budować 

małe krążowniki, lecz w wielkiej ilości. 
Wiązałą się z tem kwestja samego 
przedmiotu konferencji, czy mówić 0 
ustaleniu cyfry tonnażu dla każdej flo 
ty jako całości czy też określić osobno 
tonaż każdej kategorji okrętów wojen- 
nych, czy też trzecia kombinacja kom- 

promisowa: określić według kategorji, 

lecz z prawem przenoszenia pewnej 

ilości tonn.ż jednej kategorji do dru- 
giej. Nie będziemy nad femi sprawami 

dłużej się zastanawiać, nie dlatego, że 

interesują one mniej czytelnika polskie- 
go, lecz dlatego, żeby dojść jaknajprę” 

dzej do sprawy, na której rozbija się 

konferencja to jest do sprawy franko- 

włoskiej rywalizacji. Wspomnijmy tyt 

ko, że była jeszcze sprawa łódek pod- 

wodnych. Mianowicie Włosi chcąc do- 

kuczyć Francji wystąpili z propozycją 

całkowitego zakazu łódek podwod- 

nych. Obliczali w efekcie tego gestu 

na niepopularność, na którą sobie 16 

ki podwodne zasłużyły w opinii angiel 

skiej podczas ostatniej wojny, a także 
na niepopularność tej broni w Amery- 

ce. Francja uważa łódki podwodne za 
broń defensywną i zadanie to podzie- 

la Japonja. Propozycja włoska upadła 
bez wywołania tych politycznych efek- 

tów, których spodziewali się Włosi, a 

obawiała Francja. Charakterem londyń 

skiej konferencji, gdzie decydowali An- 

glo - Sasi i Japończycy, była to, że by- 

ła to konferencja poważna, i wibracje 
opinji publicznej dokoła niej także były 

poważne. Anglik od pieluszek  przy- 

zwyczajony jest do brania rzeczy, któ 

re się dzieją na morzu za bardziej po- 

ważne od drobnostek inogących się 

wydarzyć na lądzie. 

Wróćmy jednak da cyfr konieren 

cji Waszyngtońskiej. Widzimy, że u 

staliła ona równość pomiędzy traticu- 

skiemi a włoskiemi pancernikami. Jest 

to ten grzech pierworodny waszyngtoń 

ski, który zawisł nad dałszym rozwo 

jem francusko - włoskich stosunków. 

Raz otrzymawszy tę równość w dziale 

pancerników, Włosi zapragnęli mieć 
ja wogóle co do całości floty. Jest to 

bardzo ciekawe obserwować stosunki 

pomiędzy temi dwoma bratniemi naro- 

dami. Nasuwają one moc psychologicz 

nych uwag. Francuz jest młodszym 

bratem Włocha, kto wie, może nawet 

mniej utalentowanym. Ale ten młodszy 

brat od dawnych czasów prowadził się 

lepiej od starszego: był bitny, śmiały, 

odważny, pracowity, był bohaterem * 

robotnikiem. We Włoszech prastara 

kultura kierowała w stronę Odpo- 
czynku, unikania śmierci, szukania in- 

nych wrażeń, lubowania się sztuką pięk 

mą. Tetaz gdy w XIX i zwłaszcza XX 
w. Włoch powraca właściwie do ro- 
dziny wielkich narodów, Francuz stara 
się go nie wi dzieć, udaje, czy też na 
prawdę mało jest skłonny do spostrze- 
gania, że rasę łacińską nietylko Fran- 

cja, lecz i Włochy mogą reprezento- 

wać wśród wielkich potęg. Zwracano 

mi bardzo często uwagę na ten fakt 
ignorowania Włoch przez Francję, co 
doprowadza Włochów do wściekłości. 
Teraz Włosi zażądali parytetu floty 
francuskiej z włoską. Na tem konferen- 
cja się rozbija, bo prawdę powiedziaw 
szy, istotnie to żądanie jest dla Francji 
nie do przyjęcia. Co Włosi mają na 
morzu Śródziemnem? Marny Tripolis, 
a pozatem drobniutkie zaledwie kolo- 
nijki. Francuzi mają olbrzymie Imper- 
jum kolonjalne, drogi do nich do 
obrony i wreszcie Niemców na morzu. 
(A trzeba wiedzieć, że Niemcy jakkol 
wiek nie biorą udziału w konferencji i 

mają przez traktat Wersalski bardzo 
ograniczony tonnaż floty, to jednak, 

dziękii swej wynalazczości odegrywają 

wielką rolę nawet w dziedzinie równo- 

wagi zbrojeń na morzu, o czem napi- 

szemy za chwilę). To też Francuzi mó 

wią do Włochów: „Panowie! parytet 

włosko francuski oznacza właściwie 
niesłychaną supremację Włoch na mo- 
rzu Śródziemnem, zwłaszcza, że my 

Francuzi, nie wiemy, coście tam z Hir 
Szpanami ułożyli w 1926 i zwłaszcza, 

że Jugosławja, ten antywłoski czynnik 
na morzu Śródziemnem, nie może być 
'pod względem floty brana w rachubę". 
Istotnie, supremacja Włoch na morzu 

Śródziemnem byłaby w razie 
parytetu zbyt wyraźna, a jeszcze wyra 
źniejsze są cele Włoch, dla których 
„Włochy dążą do tej supremacji. Oto 

przecież obok nic niewartego włoskie- 

go Trypolisu, leżą bogate wspaniałe 

protektoraty i prowincje francuskie Tu; 

terencja kona pomału, jeśli ktoś 

mie żastrzyknie jakiegoś 
środka. 

jej 
cudownego 

czne i różnorodne. Przedewszystkiem na to inteligencja studentów - ende- 

Mac Donald. jak Chamberlain związał ków maszerujących na odczyt Conden 

swe nazwisko, swą  karjerę i swoje hove. Gdy się zaczynała konferencja 

stronnictwo z układem morskim fran nisu, Algieru i Marokka. Oczywista, że 
ekspansja Włoch w tę stronę się zwra 3 

ca. Żądaniu więc włoskiemu parytetu 
Francja przeciwstawia żądanie Locar 

na Śródziemnomorskiego i gwarancji 

Właściwie na temby można było 

skończyć artykuł będący  merytorycz- 

nym, a powierzchownym przeglądem 

konferencji londyńskiej i przyczyny jej 

rozbicia, ale mam chodzi właśnie o to, 

pomocy zbrojnej angielskiej, w razie 

jeśli Włochy ją napadną. Ale na to o- 

statnie nikt zgodzić się nie chce i kon 

aby dač obraz skutków, jakie da rozbi- 
cie konferencji, a także jej obrady, jej 
istnienie długotrwałe. Skutki te są li 

  

Dlaczego Briand trzasnął drzwiami 
Depresja w kołach konferencji 

LONDYN, 21. Ill. PAT. W kołach konferencji morskiej panuje głębo- 
ka depresja. Delegaci francuscy postanowili powrócić do Paryża po widze- 
niu się z Grandim dziś wieczorem Jak podają ostatecznie postanowiono, 
że Tardieu i Briand nie powrócą do Londynu, dopóki nie zostaną wyst- 
nięte nowe propozycje. 

WYJAŚNIENIE SYTUACJI W SENSIE NEGATYWNYM. 
* LONDYN. Tardieu nie przybędzie do Londynu na weekind, nie widząc poź 
rokowań w obecnem stadjum konferencji. Wobec tegą sytuacja zaczyna się as 
fintywnie w sensie negatywnym. Niewątpliwie wyjazd Brianda coraz wyraźniej, mimo odmiennych zapewnień. angielskich, zaczyrłą wyglądać na trzaśnięcie drzwiami, aczkoł-' 
wiek Briand: zachował niejaka pozory, spożywając pożegnalny obiad z Mac Donaldem. W każdym razie niema mowy, chwilowo o Swhajcja Brianda T Tardieu, co równa się za- 
wieszeniu konferencji. Wiadomości z Rzymu o uchwałach naczelnej rady faszystowskiej 
również niepomyślną dla konierencji, albowiem, jak wiadomo, rada faszystowska zajęła 
nieustępiiwe stanowisko w sprawie parytetu Sił morskich Francji i Włoch. 

"NIEMA POROZUMIENIA MIĘDZY AMERYKĄ A JAPONIĄ. 
Wbijew bałamutnym informacjom iangielskiej i amerykańskiej,  szerzonym 

przed tygodniem nawet przez Reutera, BG žadnegą porozumienia między, Ame 
ryką i japonją. W tym stanie rzeczy trudno Oczekiwać leszcze pomyślnego wyniku kon. 
ferencji, chybażą w ostatniej chwili Anglicy przyjdą do przekonania, że jednak należą do 
Europy i zgodzą się na udzielanie gwarancyj bzpieczeństwa. ^ RE 

PUBLICYSTA ANGIELSKI BRONI TEZY FRANCUSKIEJ. 

g пу jest dzisiejszy artykuł w dzienniku „News Leader" 
2 publicysty Labour Party Braiistirda, ktory broniac: śmiało. tezy. francuskiej, 
j a ej, stwierd: Fi iają wszelkie powody do żądania zwiększenia 
gwarancyj bezpieczeństwh, zwłaszcza, wobjec, zmian w polityce brytyjskiej. Zdaniem Brails- 
fordą takie fakty, jak zachowanie sią Snowdeną w Hadze i akcja Mac Donalda w Ame- 
ryce, przesadza pielęgnowanie aljansu narodówłanglo saskich oraz  anglo-amerykanskiej 

ji w świecie, wszystko zdaję wpajać przekonanie, że Anglja oddała się od Euro 
py i że literj Ligi Narodów aczyną odegrywać już tylko drugorzędną rolę w polityce 
Anglji. Protokuł genewski, — to rodzone dziecię Labour Party. — pisze Brailstord — jest 
już nem zaniedbaniu, a dawny entuzjazm dla paktu Ligi Narodów osiadł na mie- 
ližnie. D) go W. Brytanja cofa się przed udzieleniem swojej gwtrancji na morzu 
Śródziemijem, tak jak gwarantowała demilitaryzację Nadrenji? Po raz pierwszy w histo- 
rji — woła Brailsford — został zaproponowane uczynienie moralnego użytku z posia- 
dania Gibraitaru i zamiast czuć się pochlebionymi, Anglicy są rozgniewani. Podobnia 
znany poseł Labour Party Kenworthy w artykule pod tyt, „Powiedźcąa narodowi prawdę" 
podkreśla, że two konferencji zostania spowodowane niq postulatami Francji i 
Włoch, lecz uchyłeniem się Anglji i Ameryki od rozważania zagadnienia wolności mórz i 
od w: ną morzu na wypadek wybuchu wojny, — Oba te głosy są bardzo zna 
mienie i warto je przytoczyć jako antytezę pewnch czynionych z innej strony usiłowań 
przerzucenia odpowiedzialności za niepowodzenie konierencji ła Francję lub Włochy, 

/ ty 
omitegą 

jako uz: 

Narada Tardieo, Rrianda | Reynanda nad zagadnieniami polityki zagranicznej 
PARYŻ, 21, Ill. Tardien, Briand i Paul Reynaud odbyli naradę. Nara- 

da ta stoi w związku z zapowiedzianem wystąpieniem ich na posiedzeniu 

zjednoczonych komisyj finansów i spraw zagranicznych w Sprawie ratyti- 

kacji planu Younga. 
Prócz tego Briand scharakteryzował przebieg ostatnich rozmów 'lon- 

dyńskich. Tardieu powróci do Londynu z chwilą, gdy okoliczności będą 
tego wymagały. 
PORE CUJO i a p i i o i i i ii aa i t ia 

Dalsze Konferencje prof, Szymańskiego 
WARSZAWA, 21. Ill. PAT. Sekretarjat p. marszałka Senatu komuni- 

kuje: Marszałek Senatu prof. Szymański, kontynuując rozpoczęte wczoraj 
rozmowy, w związku z powierzeniem mu misji tworzenia rządu, przyjął 
dziś o godz. 10 min. 30 przed południem członków prezydjum P. S, L. 
Wyzwolenie w osobach prezesa klubu Wyzwolenia wicemarszałka Sejmu 
Róga oraz prezesa klubu senackiego sen. Januszewskiego. 

O godzinie 12 marszałek odbył konferencję z prezydjum Klubu 

Ukraińskiego w osobach prezesa klubu sejmowego dr. Lewickiego oraz 
posłów Celewicza, Chruckiego i Błażkiewicza. 

O godz. 1:ej p. marszałek konferował z posłem  Jeremiczem, jako 

przdstawicielem Klubu Białoruskiego. ST 
O godz. 16-ej p. marszałek przyjmuje prezydjum Klubu Narodowego 

w osobach prezesa klubu sejmowego posła yRybarskiego, prezesa klubu 
senackiego sen. Głąbińskiego, wicemarszałka Sejmu Czetwertyńskiego oraz 
postów Jasiukiewicza, Wierczaka, Winiarskiego, Zalewskiego „i sen. Wa- 

siutyńskiego. 

Wyrok Sądu Obywafelskiego w sprawie b. min. 
- Miedzińskiego 

WARSZAWA. 21.III (Tel. wł. „Słowa”). Sąd obywatelski powołany 
dla, rozpatrzenia zarzutów postawionych przez prasę opozycyjną b, mi- 
nistrowi Poczt i Telegrafów p. Bogusławowi Miedzińskiemu po czterech 
miesiącach ukończył rozpoznawanie zarzutów, badanie świadków i zapozna- 
wanie się z dokumentami i dziś doręczył b. ministrowi -Miedzińskiemu 
orzeczenie, podpisane przez gen. Rydza-Śmigłego, jako przewodniczącego 
i pp. generała Sosnkowskiego, Anusza, Boguckiego i prof, Władysława 
Zawadzkiego, jako członków. 

Orzeczenie umotywowane jest na 7-miu stronach pisma maszynowe" 
go I kończy się konkluzją, że b. minister p. Bogusław Miedziński nie uchy- 
bił zasadom honoru. 

< ROBOTY PAIR EOT 

Prof. H. Wilk odkrył znowu kometę 
KRAKÓW, 21 III. Pat. Prof H. Wilk, adjunkt obserwatorjum krakowskiego, od- 

krył 21 marca wieczorem „nową kometę 7 wielkości w gwiazdozbiorze Ryb, w pobliżu 
.gammy Barana. O odkryciu obserwatorjum krakowskie zawiadomiło obserwatorja kra- 
j owe i zagraniczne. 

ko-angielskim, tak Mac Donald związal 

się, a może jeszcze bardziej z próbą 

„dojścia do pokojowego porozumienia 

z Ameryką poprzez układ morski. Mac 

Donald ma rywali we własnym stron- 

nictwie, które właściwie rozpada się 

na trzy grupy: 1) grupa ideowa rzą 

dząca, 2) grupa związków  zawodo- 

wych, 3) grupa lewa, o sympatjach ko 

munistycznych. Mac Donald robi hee 

roiczne wysiłki, aby zakończyć konte” 

rencję sukcesem, bo jej niepowodzenie 

psuje mu tak dobrze obmyślony plan: 

wygrać konferencję, wzmocnić tem 

prestiż Labour Party w dziedzinie po- 

lityki międzynarodowej, a potem wyko 

rzystać wewnętrzne tarcia u konserwa 

tystów i liberałów i wyzriaczyč now 

wybory na tato 1930 r. wyjść z nich z 

większością bezwzględną i rozpocząć 

rządzić już. na prawdę, bez oglądania 
się na liberałów. * 

Jest to ten wewnetrzno - angielski 

skutek nieudania się konferencji. Lecz 

potem są skutki o wiele ważniejsze. 

Przedewszystkiem uporczywość z jaką 

na konferencji przez długie tygodnie 
walczono o każdą niemal armatę, o ka- 
żdą tonnę, może nawet największym 
tumanom otworzy oczu na to, jak da- 
lece takie rzeczy jak pakt Kelloga nie 
są przez nikogo brane na serjo. Prze” 

ciwnie mistyk by powiedział, że histo 

rja lubi wyczerpywać wszlkie możliwoś 
ci i że ostatnia, wielka wojna była 
wojną lądową i europejską, więc, że te- 
raz nadchodzi czas wojny morskiej i 
miedzykontynentalnej. Bój! — oto 
ta stawka w emocjonalnym systemie 
człwieka, rzecz tak istotna i silna i nie- 
rozerwalnie z życiem związana, jak i 
miłość. Podczas wojny ludowej tysią- 
ce przyczyn odsuwają moment boju, a 
napaw ają człowieka okolicznościami 
nie mającemi nic wspólnego z psychiką 

boju, które potem zbiera Remarque 

dla pacyfistycznej propagandy. Jest to 

brud i wszy, okopy, okrad anie ludnoś 

ci cywilnej, wreszcie te wszystkie spur 

stoszenia, które czyni wojna lądowa 
nietylko wśród ludności  cywil- 

nej, lecz co straszniejsze, wśród arcy- 

dzieł sztuki, wśród skarbów kultury lu- 

dzkiej. Na morzu niema tego - wszyst- 

kiego, ludność wojująca jest pozosta- 

wiona sama sobie. Można być także i 

umytym i ubranym i po dobrym „break- 

fast" gdy się daje komendę  pierw- 

szych strzałów do nieprzyjaciela wi“ 

dnego na toniach oceanu. Wreszcie in: 
na jest rola wodza na morzu. Na ią- 
dzie siedział Hindenburg na Śląsku i 
telefonem rozmawiał z wschodem i za” 

chodem, z generałami wojsk stojących 

we Francji, Włoszech, Polsce, Bałka 
nach, a ci generałowie znów byli od- 

dzieleni dziesiątkami kilometrów od li- 

nij frontowych. Tutaj wódz najwięk- 
szej floty stoi na mostku admiralskim, 
prowadzi w bój naprawdę, bierze w 

mim udział taki sam, jak ostatni  żoł- 

nierz. Emocje boju chwytają tu serce 

wodza w zupełności i oddany on im 

jest bezpośrednio. Podobnie jak w woj 
nie powietrznej, gdzie bój aeroplanów 

przypomina harce średniowiecznych ry 

cerzy gdzie jednostka rozstrzyga, gdzie 
następuje wyzwolenie jednostki z pęt 

massy i okoliczności. 

„Rozbrojeniowa“ konferencja mor 

ska wskazuje więc na przygotowania 

do wojny morskiej i międzykontynental 

nej. Każda formuła „ideowa'* rzucana 

w międzynarodowe stosunki jest tylko 

znakiem algebraicznym, który da się 

otworzyć i odczytać. Tak np.,pacy- 

fizm' oznacza nic innego, jak tylko, 

niezdolność Francji do prowadzenia 

wojny lądowej. Tak np. Paneuropa, 

gdy ją Briand wymawia, oznacza 

wszecheaurorrejską solidarność w obro- 

nie przed amerykańską supremacją. 
Mówimy oczywiście o znaczeniu tych 
słów prawdziwem, politycznem, 'a nie 

© tem, które im przypisuje dajmy zje. Cat. 

_gami racji stanu nie niemieckiej, 

morską mówiono mi: „Francja odegra 

w niej wielką rolę*. Nie rozumiałem 
dlaczego,—Francja jest dla Ameryki о- 

mal że „quantitć negłigeable*, Francja 

wydawała się być w początkach kon- 

ferencji zastraszona tym problemem ło- 

dzi pod wodnych, Francja była atako- 

wana z dwuch stron: przez Labour 
Party i Włochy, — „Któż będzie jej 

jusznikiem — Japonja?'* — pytałem. 

eraz rozumiem, że całą mechanikę 

uregulowania zbrojeń morskich mogła 

zburzyć Francja, gdyż Anglja nie mo 

że iść na”żadne unormowanie swych 

zbrojeń, bez uprzedniego osiągnięcia 

odpowiedniej równowagi w stosunku 

do państw europejskich. 

Francja nie mogła się zgodzić na 

zasadę parytetu z Włochami. Wydaje 

mi się to dość jasne. Ale wyjdzie z 

konferencji bez sukcesu. Bo oto, 

„pacyfizm i „paneuropa“, są wymo” 

czy 
innej, lecz właśnie francuskiej. Francja 

potrzebuje pokoju i Francja chciałaby 

mieć solidarność europejską, aby jej 
przewodniczyć. Po obu tych ideach, 

będących, jak już powiedziałem tylko - 

algebraicznemi znakami pewnych okre 
ślonych polityk, konferencja londyńska 

uderzyła mocno. Nie wyglądało, aby 

brała „pacyfizm* choć przez chwiłę 

na serjo, a solidarność europejską dość 

żle wygląda gdy rozbicie konierencji 

następuje na punkcie europejskim z po 

wodu rywalizacji zbrojeń pomiędzy 
Włochami, 'a Francją. Ь 

To pewne, że niepowodzenie kon- k 

ferencji londyńskiej nie osłabi we Fran 

cji tendencji do ugody z Niemcami. To 
pewne także, że dla osiągnięcia tej ш- 

gody potrzebna jest Francji Polska ja- 

ko idealny sojusznik, bo milczący, | 
skromny i niewymagający. 

Niemcy, z któremi Francja też mu: 

4 

К 

1 

si się liczyć w swoim programie budo- | 

wy floty wprowadziły do zagadnień 

wożenno - morskich nowy czynnik. Do- 
tychczas czynnikami były: ilość armat, i 

szybkość, grubość panderza. Niemcy 
wprowadziły jeszcze czwarty czynnik 

mianowicie małość okrętu wojennego. 

Ograniczeni przez traktat wersalski ma 

łą ilością tonnażu Niemcy zaczęli budo” 

wać pancerniki małe, które małością 

swej przestrzeni zabezpieczają się | 

    

przed pociskami aeroplanów. Te małe © 

pancerniki zyskały nazwę „kieszonkor 

wych drednoutów". W ten sposób ten | 

ną chwały wytrzymałością nerwów po 

A 
4 

naród uczonych i robotników z godr i 

3 przegranej wojnie wstrząsa całą 

chniką morską skutkiem swego wynala 
zku. ( 

A Polska. 

Poza wyciągnięciem wniosków po. | 

litycznych z konferencji morskiej w. 

Londynie przed opinją polską powinna | 

stanąć tęsknota do potęgi. Oto tam 

wspaniała Anglja, wzbogacona Amery- | 

ka, piękna Francja, słoneczne Włochy, ' 
daleka Japonja układają się jak rzą- 

dzić światem. Nas tam niema. Ze zdzi- 
wieniem spoglądanoby 

я rza polskiego, gdyby się tam zjawił SAB 

Drogę na morze mamy odciętą. Lecz | 

mamy inną drogę, inny większy ocean 

do zdobycia. Jest nim powietrze. Przee | 
strzenie, które nas otaczają to prze- | 
strzenie lądów. Zbudować tak wielką 
ilotę powietrzną, aby dążyć do odz 

Skania stanowiska, które Polska posia. 

dała w Europie w XVI i XVII wieku — | 
oto jest wielki program. Ale zamiast. 

wykorzystać programy naprawdę wie 

kie, my nie umiemy załatwić tego, 04 

czego zacząć trzeba. Od lat czterech 

kontynujemy naszą konstytucję, w ró: 
žny sposób, 'a dać sobie ustrój któ. 

ryby umożliwił mocarstwowy rozwój 

Polski nie jesteśmy w stanie, chociaż 

można to zrobić jednym ruchem jednej 
ręki. Tracimy czas, marnujemy czas i 

dlatego, aby nie odleciały od mas wszy: 

stkie mocarstwowe możliwości i oka- 

te- 2 

na dziennika” 
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ECHA STX OLICY m pulia Państwowa Lotórja Klatowa 
5.а klasa — 13 dzień ciągnienia. 

ECHA KRAJOWE Dyplomacja i cło 

  

  

Krajoznawstwo „Duiónnika Wileńskiego” 
W dodatku „naukowo popularnym 

Dziennika Wileńskiego*z dn. 16 marca 
w artykule zatytułowanym „Groby 
Wielkich Polaków* znajdujemy taką 
wzmiankę. 

„Niewielu z nas wie, iż w rozmai- 
tych małych nawet miejscowościach 
prowincjonalnych znalazło wieczne od 
pocznienie wielu wybitnych synów 
Polski. Leżą oni w zaklęsłych mogi 
łach po cmentarzach lub w kościołach 
farnych. Przejeżdżamy i przechodzi 
my przez, miasteczka j wsie owe, nie 
wiedząc nawet o tem, iż złożyć tu 
hołd należy cieniom wielkich Polaków 
Pragnąc część przynajmniej owych 
zapomnianych wielkich przypomnieć, 
podajemy spis ich: 

W Kochaczewie (wol.  Wileńskie) 
spoczywa snem wiecznym szlachetny 
Tomasz Zan przyjaciel Mickiewicza”. 

O ilebyś, czytelniku, pobudzony 
",„narodową* przemową Dzien. Wiileń. 
wzdłuż i wszerz przeszedł całe woj. 
Wileńskie i, chcąc złożyć hołd cieniom 
Wielkiego Filarety, zajrzał do wszy- 
stkich zaklęsłych mogił cmentarnych 
nietylko woj. Wileńskiego, lecz nawet 
— Nowogródzkiego i Poleskiego, ni- 
gdzie „KOchaczewa“ nie znajdziesz. 
Mało tego nie znajdziesz też i grobu 
Tomasza Zana, gdyż pochowano „go 
w Ziemi Mohylowskiej. Tam w Mohy 
lowszczyźnie na paratjalnym cmenta- 
rzu Smolańskim o siedem wiorst od - 
rodzinnego majątku Kochaczyna spo- 
czywa snem wiecznym Wielki i Szla- 
chetny Filareta. A grób Jego sztanda 
rowy mąż narodowej demokracji Stani 
sław Grabski w Rydze jako „wrzód 
Polski wyciął'. 

Zaiste „niewielu* warszawiaków 
 orjentowało się i orjentuje po za linją 
Bugu, zaliczając nas w czambuł do 
Rosji... i dzikich pól, gdzie ani geogra 
fi, ani historja nie obowiązuje. 

Z ŻYCIA WSI 
Zagadnienie kulturalnego poaniesienia na- 

szych wsi absorbujące dziś czynniki państwo 
wo - twórcze zatacza coraz szersze kręgi. W 
dziedzinie uspołecznienia szerokich mas wol 
no, lecz systematycznie posuwamy się na- 
przód. Niepoślednie miejsce w tej dziedzinie 
Zajmują już i samorządy gminne dobór któ 

" rych szczególnie podczas wyborów do Rad 
gminnych np. na terenie pow. święciańskie- 
go wypadł dość pomyślnie. Rady gminne te 
go powiatu przy uchwalaniu budżetu na rok 
1930 — 31 pomimo ciężkiej sytuacji gospo- 
darczej rolnika wykazały iż potrafią powiązać 
jego ciężki stan materjalny z potrzebami gmi 
ny. Z zadowoleniem musimy stwierdzić, że 
w fonie Rad gminnych widzimy coraz więk- 
sze zrozumienie dla spraw oświatowych. Bu- 
dżety szkolne niemal we wszystkich: gmi 
nach dochodzą do 30 proc. ogólnych wy- 
datków, prócz tego znajdujemy w nich je- 
szcze sumy na wychowanie fizyczne i przy- 
sposobienie wojskowe, oświatę pozaszkolną, 
koła młodzieży, bibljoteki i t.d. Pisząc o owo 
cnej działalności Rad Gminnych naszego po 
wiatu nie mogę pominąć pracy rady gminy 

Kołtyniańskiejo ada gminy Kołtyniańskiej 
pierwszy raz powołana do Życia od czasów 
niepodległości, aczkołwiek z początku nie ro- 
kowała wiełkich nadziei z powodu  nieprze- 
jednanego stanowiska Litwinów to jednak o 
becnie doszło w jej łonie prawie do całko- 
witego porozumienia, a prace dokonane na 
ostatnich posiedzeniach wykazują, że przy 
zgodnej współpracy łatwiej można dojść do 
wspólnego celu, jakim jest dobro całej lud 
ności zamieszkującej dany teren. jako przy- 
kład owocnej działalności Rady gminnej koł 

_ tyniańskiej może posłużyć fakt uchwalenia bu 
_ dowy jednoklasowej szkoły powszechnej w 

Łuszni, na który to cel asygnowano w robo- 
ciźnie i materjałe 5.000 zł., kupno budynku 
pod urząd gminy, wybrukowanie ulic w mia- 
steczku Łyngmianach, Kołtynianach i wsi Ru 
dziany. Rada gminy Kołtyniańskiej nie pożo- 
stała również w tyle w uznaniu zasług 
Wskrzesiciela Niepodległości Pierwszego Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego, uchwalając Mu 
obywatelstwo honorowe, a na posiedzeniu 10 
marca br. dokonała podpisu dyplomu honoro 
wego ozdobionego rysunkiem 0 motywie re- 
gionalnym przedstawiającym starą dzwonni- 

_ «ę kościoła w Połusz u. Rada gminna uzna- 
jąc zasługi żyjącego Bohatera Józefa Pil- 
sudskiego pamiętała również o tych, co prze 
lewali krew w walkach o wolność i ginęli 
nie doczekawszy się niepodlegości Ojczyzny. 
Oto na posiedzeniu w dniu 12 lutego br. u- 
chwalono wzniesienie pomnika w uznaniu za 
sług bohaterki powstania listopadowego E- 
milji Plater, która jako wódz oddziału po- 
wstańczego stoczyła bitwę z Moskalami w 
lasach kołtyniańskich, a w miejscowym ma 

  

  

jatku miała szpital dla rannych. Szlachetna 
inicjatywa rady gminnej w Kołtynianach za- 
sługuje na uznanie, gdyż ona pierwsza po- 
myślała o uczczeniu zasług dziewicy bohate- 
ra, która położyła swe młode życie za wol 
ność wspólnej Ojczyzny Polski i Litwy. 

m. j: Ś. 

3 BARANOWICZE 

— Obchód imienia Marszałka Piłsudskie 
go. pcz: obchód z okażji imienin Mar 
szałka, Budowniczego Państwa, Twórcy 
Armji i Wodza Narodu obchodzono w roku 
bieżącym poraz pierwszy nadzwyczaj uro» 
Czyście. 

W wigilję imienin t. j. w dniu 18 marca 
b. r. zaczął się właściwy obchód przez urzą 
dzenie capstrzyków w mieście i na terenie 
kolejowym przez orkiestry wojskową, kolejo 
wą i straży pożarnej. ь 

Z тапа 19,Ш vuvyty, się naboženstwa o 
godz. 9 w kościele parafjalnym, które odpra 
źwił ks. kanonik Zołądkowski, o godz. 9 min. 
30 w synagodze rabin Wejcel, w cerkwi o 
godz. 10 ks. Mackiewicz. O godz. 11 mszę 
polową na placu Legjonów odprawił kape 
lan KO.P.u ks. Wojtyniak. 

Po mszy św. przemawiał do wojska 
«dowódca dywizji generał Pożerski, wznosząc 
okrzyk na cześć Marszałka į Rzeczypospo- 
litej. 

di Naśtepnte wojsko, hufce szkolne, orga- 
nizacje społeczne, odmaszerowały pod pom 
nik Nieznanego Żołnierza gdzie gen. Pożer 
ski przyjął defiladę. Po defiladzie wojsko 
odmaszerowuje do koszar, a muzyka straży 
koncertuje przed gmachem magistratu, gdzie 
odbywa się uroczyste posiedzenie Rady Miej 
skiej w obecności p. p. generała Pożerskiego 
i starosty Przepałkowskiego. 

P. burmistrz oznajmił, iż jakkolwiek Ra 
«da Miejska nadała honorowe obywatelstwo 
p. Marszałkowi w dniu 11 listopada 1924 r., 
ło p nie został wysłany p. 
«Marszałkowi dyplom, wobec czego dyplom 
ten w dniu dzisiejszym został wydrukowany 
i proponuje p. burmistrz o podpisanie, co i 
uczynili radni. > 

Na tem posiedzenie Rady Miejskiej za- 
kończono. 

O godz. 13 w sali kina Apollo odbyła 
się uroczysta akademja. Sala wypełniona po 
przegi, biletów wstępu dostać nie można. 

Akademię zagaił p. burmistrz Mackie- 
wicz wygłaszając przytem okolicznościowe 
przemówienie. : : 

Następnie przemawiali z iście żołnierską 
prostotą p. gen. Pożerski, w imieniu ludno 
ści. białoruskiej p. Nazarewski, w imieniu 
ludności żydowskiej p. Prass, referaty o dzie 
jach i czynach komendanta „zawodowi mów 
cy“ p. p. Bojarska i Pośniak. 

Okrzyk wzniesiony przez p. gen. Pożer 
skiego „Niech żyje Marszałek Piłsudski” 
był entuzjastycznie podchwycony przez 
salę. 

Po przemówieniach nastąpiła część wo 
kalno koncertowa, chór gimnazjum państw. 
odśpiewał „Młodzież szkolna w dniu imienin** 
uczenica VII ki. gimnazjum Szelickiej Ba- 
sensenówna deklamowała „On Wódz, po- 
czem chór gimnazjum państwowego Śpiewał 
„Jedzie, jedzie na kasztance* harcerki gimn. 
państwowego tańczyły krakowiaka, uczeni 
ca gimn. państw. Kosteczkówna deklamowa 
ła „Wodzowi“, chór gimnazjum Szulickiej 
śpiewał „My pierwsza brygada”, uczeń gi- 
mnazjum państw.  Glabik. deklamowaŁ 
„Przed portretem Piłsudskiego" i maleńka, 
10-letnia uczenica gimnazjum Szulickiej Ma 
tusewiczówna „Dziecię do Komendanta". 

Akademję zakończyła orkiestra 78 p. p. 
marszem. 

W dalszym ciągu programu o 
w sali Ogniska Kolejowego odbyła 
demja także urozmaicona. 

Akademię zagaił prezes komitetu kolejo 
wego p. inż. Layman, wygłaszając dł uższe 
przemówienie, w końcu którego wzniósł 
okrzyk na cześć Marszałka, spontanicznie 
jpodchwycony przez salę. 

Następny mówca p. Bojarska w dłuż. 
Szym referacie scharakteryzowała życie Ko- 
mendanta i Jego zasługi dla kraju, poczem 
odbyła się część: wokalno-muzyczna: koncert 
orkiestry kolejowej, deklamacja p. Łańcuc- 
kiego, chór uczni szkoły powszechnej A. 
Mickiewicza, na zakończenie programu ode 
„grano przez amatorów kolejarzy dramat 
„„Za wolność Polski* z życia więźniów poli 
tycznych na Syberji, napisany przez p. Lan- 
cuckiego. 

godz. 19 
się aka- 

Reżyserował sam autor, to też gra ama 
torów była podobna raczej do zawodowców 
i u widzów wyci$kała Łzy. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje p. 
Gierdo (Janina), p. Łańcucki i Michałowski. 

Na zakończenie tego uroczystego dnia 
w sali straży ogniowej o godz. 21 odbył 
się koncert—raut, który znów zgromadził 
tak wielką ilość publiczności, iż zabrakło 
miejsc. $. G. 

  

Nieodwołalnie 3 ostatnie 

przedstawienia Szopki 
Wielka 24 w Ognisku 

w niedzielę 16 i 18.30, 
w poniedziałek 20.15. 
  

Włochy przeciwko programowi międzynarodowych 
rokowań gospodarczych : 

GENEWA, 21. III. PAT. Na dyplomatyczneį konferencji rozejmu cel- 
nego przewodniczący włoskiej delegacji podjął akcję, w której przeciwsta- 
wił się opracowywanemu obecnie na konferencji planowi ustalenia wielkiego 
programu prac międzynarodowych rokowań gospodarczych, Zażądał on 
mianowicie skreślenia wszystkich dotychczas przewidywanych terminów, 
dotyczących przeprowadzenia ankiety wśród rządów oraz poszczególnych 
stadjów przyszłych rokowań międzynarodowych. 

Rokowania te, jak wiadomo, mają na celu usunięcie wszystkich 
przeszkód, tamujących międzynarodowy obrót handlowy oraz stopniowe 
obniżenie taryf celnych. Stanowisko delegacji włoskiej poparte zostało 
przez przewodniczącego delegacji francuskiej ministra handlu  Flandina. 

Natomiast angielski delegat wystąpił z krytyką stanowiska włoskiego, 
żądając przytem, ażeby najbliższa konierencja delegatów rządów zebrała 
się najpóźniej na początku przyszłego roku w celu opracowania szczegó: 
łowego planu prac międzynarodowych rokowań gospodarczych, Wobec za- 
rysowania się tak poważnych różnic pomiędzy dwiema  wysuniętemi w 
ciągu obrad tezami wyłoniona została podkomisja, która ma za zadanie 
uzgodnienie tych dwóch sprzecznych stanowisk. 

Groźba przesilenia rządowego odpadła 
Izba odrzuciła poprawkę konserwatystów w sprawie cen 

: \ na węgiel 
LONDYN, 21.Il. PAT. Wczoraj wieczorem, podczas czytania projektu 

rządowego ustawy węglowej konserwatyści wnieśli poprawkę do części 

ustawy o cenach węgla. 

Poprawkę lzba odrzuciła w pierwszem czytaniu większością 45 gło” 

sów, w drugiem — większością 54 głosów. Zgodnie z zapowiedzią libera- 
łowie głosowali przeciwko poprawce a częściowo powstrzymaliłsię od gło- 
sowania 

Obecnie klub parlamentarny stronnictwa naradza się nad zajęciem 

stanowiska w. trzeciem czytaniu billu, które odbędzie się we wtorek 

przyszłego tygodnia. : 

Llogu George zabiega © sojasz z rządem Mac Donalda 
LONDYN. 21.III. Pat. Krążą tu pogłoski, że Lloyd George prowadzi 

rokowania z rządem. Członkowie lewego skrzydła Labour Party o Świad- 
czyli, że celem. tych rokowań jest utworzenie umiarkowanej koalicji, w skład 
której weszliby przedstawiciele Labour Party i stronnictwa liberalnego, łą- 
cząc się w celach obrony wolnego handlu. Pozwoliłoby to rządowi zlikwi- 
dować trudności, których źródłem jest postępowanie lewicy, 

Szósta zmiana wysokości procentu dyskonfa w Angijl 
LONDYN. 21.II1. Pat. Bank Angielski obniżył dzisiaj stopę procento- 

  

wą z 4 na 3 i pół proc. Przed dwoma tygodniami Bank Angielski obni: 
żył stopę do 4 proc. Jest to zatem już szóstą zmiana wysokości procen- 
tu dyskonta, przeprowadzona przez Bank Anglelski w ciągu roku. 

Nominacja JE. Kardynała Wawrzyńca Lauriego 
CITTA DEL VATICANO, 21.II1. Pat. Odpowiedniem breve apostol- 

sklem Papież Pius XI mianował byłego nuncjusza w Polsce kardy- 
nała Wawrzyńca Lauriego wysokim protektorem S. S. N. M. P. Laskawej 
w Warszawie. że ь 

UKE ATS 

P. Hanau uparcie głoduje w więzieniu 
Zapowiedziany zabieg sztucznego odżywiania pozostał 

bez wyniku 
PARYŻ, 21 Ill. Pat. P. Hanau poddano dziś rano zabiegowi sztucznego odży= wiania. Udało się jej jedoak przeciąć zębami sondę, dzięki i 

wprowadzanych do organizmu pokarmówe ZR e 

Tbnntowani chłopi atakują żandarmów poszakających przemytników 
W REZULTACIE REWOLTY CHŁOPSKIEJ W CENGERBAGOT 20 RAN- 

3 NYCH I 20 ARESZTOWANYCH. 
BUDAPESZT. 2V. 3. (PAT). W Cengerbagot chłopi zaatakowali żandarmów, po. 

szukujących przemytników tytoniu. Do piero. po przybyciu posiłków żandarmi zdołali 
przy użyciu broni palnej opanować rewoltę chjopską. 20 osób raniono, 20 aresztowano. 
Chłopi twierdzą, jakoby żandarmi bik ich kijami i sprowokowali ludność do wałki. 
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Katastrofa podczas roból kanalizacyjnych w stolicy 
Wskufek dopływu gazu zafruło się 16 rohofników, w tem frzech 

' na šmierė 
WARSZAWA. 21.lil. Pat. Podczas przeprowadzania rob6t Ка- 

nalizacyjnych na rogu ul. Wolskiej i Połockiej wydarzyła się 
dziś po południu wstrząsająca katastrofa. Do kanału podziemne- 
go, gdzie pracowało kilkunastu robotników, przedostał się, 
wskutek uszkodzenia rury idącej z gazowni, w większej ilości 
gaz, w skutek czego 3 robotników uległo śmiertelnemu zatru- 
ciu: Józef Gałązka, Adam Śmigacz, Stanisław Sommerfeld. Ciało 
jednego znich wyłowiono z kanału blisko 0 półtora kilotn. od 
młejsca wypadku, a mianowicie na rogu ul. Karolkowej. Innych 
trzech robotników, ciężko zatrutych umieszczono w szpitalu ży- 
dowskim. Stan ich jest bardzo ciężki. Ponadto lżejszemu za. 
truciu uległo 10 robotników. których opatrzyło Pogotowie na 
miejscu. Ё ' 

Posiedzenie komitetu ekonami- 
gznego ministrów 

WARSZAWA. 20. 3. (PAT). 20 
bm. m. odbyło się pod przewodnict- 
wem p. prezesa Rady Ministrów prod. 
Bartla posiedzenie komitetu ekonomi 
cznego ministrów. Na posiedzeniu tem 
między innemi rozpatrzone zostały 
sprawy, związane z dalszem uspraw- 
nieniem i unormowaniem handlu zbo 
żem, sprawy związane z opieką nad e- 
migrańtami i polepszeniem przewozu 
emigrantów linjami transatlantyckiemi, 
wreszcie sprawa zabezpieczenia prze 
mysłu oczyszczania olejów roślinnych 
przed nadmierną rozbudową. Pozatem 
komitet ekonomiczny po wysłuchaniu 
szczegółowego sprawozdania ministra 
przemysłu i handlu o wykonaniu uch 
wał komitetu ekonomicznego z dnia 
4 lutego rb., dotyczących wykorzysta” 
nia zamówień i inwestycyj rządowych 
i samorządowych w celu złagodzenia 
ciężkiej sytuacji w przemyśle, stwier- 
dziła, że prace, podjęte przez rząd w 
tym kierunku, posuwają się pomyślnie 
naprzód. Część obstalunków  rządo- 
wych została już przesunięta z dal 
szych okresów budżetowych na pierw 
szy i drugi kwartał br., co winno ułat 
wić sytuację niektórych przemysłów. 
Komitet ekonomiczny postanowił nad- 
to, by akcja powyższa była prowadzo 
na w dalszym ciągu, wobec czego mi 
nisterstwa zostały wezwane do przed- 
łożenia Ministerstwu Przem. i Handlu 
materjałów, obejmujących plany Mini- 
sterstwa na okres przyszłych 2 — 3 
lat. 

Sprawa kolel Kołomyja—Żahie 
WARSZAWA, 20 Ill, Pat. P. mini- 

ster komunikacji przyjął wojewodę 
śląskiego Grażyńskiego, zarząd Zrze- 
szenia Techników Kolejowych oraz 
delegację w, sprawie budowy kolei 
Kołomyja—żŻabie. : 

(Tabela  nieurzędowa). 

Przed przerwą. 

75000 zł. wygrał Nr. 38346. 
Po 5000 zł. wygrały Nr. Nr.: 137579 

145690. 
Po 3.000 zł. wygrały Nr. Nr.: 42416 

89239 103435 111304. 
Po 2.000 zł. wygrały Nr. Nr.: 34774 

100726 172341 184886. 
Ро 100 zł. wygrały Nr. Nr.: 17494 22671 

39440 58486 68317 124200 126086 142643 
159582 191344 196511 197973. 

Po 600 zł. wygrały Nr. Nr.: 1765 1217 
19897 51247 67012 67553 69650 81371 93146 
113948 132490 153109 154699 164496. 

Po 500 zł. wygrały Nr. Nr.: 1868 9831 
15796 16591 18477 20844 24195 40479 42896 
57091 59423 63433 64712 70643 71676 
71926 72438 74395 76341 84866 87204 
88411 89468 89855 902517 93413 94681 
1000233 100746 102526 107429 111888 
112135 113856 121493 122740 122917 
123312. 124572 127322 129661 130852 
131716 133189 137398 141519 142264 
145291 149527 153424 154938 155350 157208 
175742 177496 180032 183317 185367 187136 
188854 192113 193469 195285 196091 196262 
163687 166396 166436 166816 167099 174947 
201475 201856 202581 202941 204739 204963 

Po przerwie 

> o Ša psarał nr.: m. a 
o zł. wygra n-ry: 3267 

Lai 30000 zł s, ‚ o zł. wygrały nry: 10174 

R, 2000 zł i : sd 1832 o zł. wygrały n-ry: 241 60 
208237, х ? 

Po 1000 zł wyzrały n-ry: 18198 54733 
56734 69591 69943 76197 71846 90183 154743 
181274 195361, : 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 15711 42442 
42742 51404 73638 74837 88509 108*66 
109603 111706 123470 138930 144007 145656 
150404 173485 177403 182395 187476 175268 
201503 205890 203995, 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 771 3672 14344 
' 1653! 19166 20049 23277 25040 27283 27921 
29770 30722 31043 32850 33955 36176 37687 
40936 41626 42008 45153 45883 56482 60619 
63290 71897 80790 89462 90122 91223 91442 
91615 93261 96047 96776 97163 98499 98529 
100829 100147 116215 116290 116348 119-70 
124308 128824 132432 154525 163726 164921 
167581 170290 172793 175823 176069 176418 
180648 187845 192229 194056 195436 197750 
J 199173 204105 206870 207679 208570 
209272. 

  

Min. Zaleski jako przewodniczący bigi Narodów 
wysłał depeszę kondolencyjną do Hendersona z powodu 

zgonu Balfoura 
WARSZAWA. 21.II1. Pat. Z. powodu Śmierci Balfoura minister Zaleski, 

jako przewodniczący Rady Ligi, przesłał na rece sekretarza stenu Hender- 
-sona następującą depeszę: 

Imieniem Rady Ligi proszę wyrazić 

Brytanji nasze najgłębsze współczucie i żał z powodu Śmierci Wielkiej 
rządowi j. K. M. i narodowi 

lorda Balfoura. Jako przedstawiciel Anglji w Radzie i na Zgromadzeniu 

Ligi Narodów, w pierwszych latach 

jej prace Świetnością swego umysłu, 

sie wielkich zagadnień, nieskazitelnością :swego charakteru, 

istnienia Ligi, kierował on i ożywiał 

ogromnem doświadczeniem w  zakre- 

niezmiennem 
poczuciem sprawiedliwości oraz niesłabnącem oddaniem sprawie pokoju 

i współpracy międzynarodowej. Jestem. przekonany, że przyszłe pokolenia 

będą uważały pracę dokonaną przez niego dla Ligi po 70 roku życia za 

jedną z najpiękniejszych kart jego 

będzie z wdzięcznością wspominana 

karjery, i pewnem jest, że praca ta 

przez wszystkich, którzy widzą w Li- 

dze Narodów utrzymanie Światowego pokoju. 

Podpisanie dodatkowego układu kolejowego 
między Polską, Rumunją i Czechosłowacją 

WARSZAWA, 21. Ill. PAT. Dnia 18 marca ;1930 roku podpisany 
został w Koszycach dodatkowy układ do konwencji z dnia 9 listopada 
1929 r. o tranzycie rumuńskim przez terytorium Rzeczypospolitej i 'Repu- 
bliki Czechosłowackiej, na linji 
Zamcze — Woronienka — Jasinu i 

Grygore — Ghica Voda — niatyń — 
Valea:Visaului. 

Układ ten, zawierający postanowienia wykonawcze głównie z dziedzi- 
ny kolejowej,Z zostały podpisany przez przedstawicieli centralnych zarzą- 
dów kolejowych Polski, Rumunii i Czechosłowacji. Otwarcie ruchu nastąpi 
po wymianie odpowiednich not rządowych i zatwierdzeniu powyž- 
szego układu dodatkowego przez panów ministrów komunikacji uma- 
wiających się państw. 

Pogrzeb ks. biskupa Julien w Arras 
W pogrzebie wzięły udział organizacje górników polskich 

ARRAS, 21 Ilis Pat. Odbył się tu wczoraj pogrzeb zmarłego przed kilku dniami 
miejscowego b'skupa ks. Juliien, komandora orderu „Polonia Restituta" W pogrzebie 
wzięły udział władze rządowe, kilkunastu arcybiskupów i biskupów, wybitni przedsta” ; 
wiciele społeczeństwa z marszałkiem Petain na czele oraz kilkunastotysięczny tłum 
w którym uwagę powszechną zwracały barwne sztandary licznych organizacyj górni- 
ków polskich. Rząd polski reprezentował konsul Rzeczypospolitej w Lilie p. Brzeziń- 
ski. Zwłoki zmarłego na jego żądanie pochowane zostały w bazylice, wystawionej na 
znanem 2 czasów wojny wzgórzu Lorette, gdzie padło w czasie krwawych bojów kil” 
kaset tysięcy żołnierzy. 

on 

- Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI 
Jadwiga Wokulska „Płonący Dom“ 
Wilno. Nakładem i drukiem Ludwika 

Chomińskiego. 

Przyniesiono mi tomik wierszy, a 
ja powiedziałem, że o nich napiszę. 
Zawsze gniewa mnie fachowość w 
sztuce i to nietylko od strony związ- 
ków zawodowych literatów, które 
uważam za nonsens. Związek zawoda 
wy powstał dlatego, że istoty słabe, w 
słabości równe między sobą, jedno- 
czyły się przeciwko tytanom kapitaliz 
mu, aby jednostkom silnym przeciwsta 
wić spójnię istot słabych. Jakiż do dja 
bła może być związek zawodowy lite- 
ratów, kiedy w sztuce każdej wszy- 
stko polega na talencie, a więc na nie 

_. równości. Rzeźbiarzem jest Rodin i 
rzeźbiarzem jest p. Pietrzykowski z 
Ossowca, czy dlatego mają równemi 
głosami wybierać zarząd, aby bronić 

_ wspólnych interesów? | jakie mogą 
być wspólne interesy: tytana i mierno 
ty, talentu i snoba, pegaza.i glisty, 
która nieproszona włazi na wysokie 
ściany artyzmu. 

Tak mnie gniewają same założe- 
nia, na których oparte są związki za- 
wodowe literatów, że wspomnienie o 
nich najodleglej poruszone, wyprowa 
dza mnie z równowagi. Chciałem pi- 

_ sać o fachowości w sztuce właśnie nie 
od strony związku literatów. Zapomi- 
na się czasem, że są ludzie, którzy 
nie dmą w saksofon, nie grają na cy- 

wa
" 

    

        

trze, nie malują, nie rzeźbią, nie ukła 
dają mozaik i nie strzygą wycinanek, 
'ale którzy są naprawdę artystami, cza 
sem o większej, pełniejszej, głębszej 
kulturze artystycznej niż niejeden twór 
ca. Mówię o tych artystach biernych, 
o ludziach którzy przejmują się wzru- 
szeniami aitystów aktywnych i biorą 
je za swoje. Bez nich, bez ich zachęty, 
pomocy, współdziałania, teatr pozo- 
stałby bałaganem, jakim był w przed- 
moljerowską epokę, a kino nie ruszy- 
łoby z miejsca od bałaganiastych iil- 
mów w początkach kina nakręcanych. 

Widzimy często przykłady odwrotne. 
Widzimy, jak masa amerykańskich tu- 
rystów obniża wymagania artystyczne 
Europy, obniża repertuar teatrów, w 
Paryżu ładne rzeczy zachlapuje się 
urywkami, przeznaczonemi ma — Коп- 
sumpcję dla amerykańskiego gościa. 
Nie uważam bynajmniej epoki drugie- 
go Cesarstwa za epokę wielką, ale 
sympatycznie jest patrzeć na dokład- 
nie tradycyjne widowisko, w którem 
mic nie zmieniono z czasów, kiedy Eu- 
genja de Montijo patrzyła na nie z 
zachwytem, gdy Henryk de Rochefort 
na nią patrzał ze zgrozą; miło i przy- 
jemnie jest patrzeć na związane z so 
bą, wytrzymane w epoce widowisko, 
aż tu je dla potrzeby amierykańskich 
turystów pstrzy się niemrawemi dow- 
„cipami i wygląda to jak błoto na fal- 
banach sukni. Wpływ, współdziałanie, 
zachęta sztuki, naprawdę na równi 
postawić można z pracą samych arty- 
stów. Wspomnijmy na rolę, którą ode 

grali w różnych wiekach mecenasi lepszem świadectwem dla szkoły, jak- dziwić dokładnością naśladownictwa; ki, którego zwrotki zaczynają się od 
sztuki — dla kaplicy sykstyńskiej, trze 
ba była nietylko Michała Anioła, lecz 
i Juljusza Il-go a naodwrót dla zohy 
dzenia Rynku Krakowskiego  pomni- 
kiem Mickiewicza znów trzeba było 
nietylko twórcy tego szkaradzieństwa, 
lecz i niekulturalnego magistratu, któ 
ry na to zezwolił. To, że zamek w 
Nieświeżu oświetlony jest świecami, 
co tak sprzyja oddaniu wrażenia, jakie 
zamczysko czynić powinno i to, że cud 
ne wizje witraży kościoła Marjackiego 
w Krakowie zostały zniekształcone 
zawieszeniem, tak tam niestosownych, 
lampjonow elektrycznych, — to wszy- 
stko zależy od otoczenia, od ilości hi- 
dzi o kulturze artystycznej znajdują 
cych się wpobliżu. Prawdziwy podziw 
można mieć dla ludzi kochających 
sztukę. Jak to w początkach XIX stu- 
Jecia wyrywał się ktoś zagranicę od 
nas, z Litwy, jechał po złych drogach, 
łamał osie, miał tysiączne kłopoty z 
paszportami, aby zobaczyć cuda arty- 
styczne i gdy zobaczył, ta jak się do 
nich niodlił! Jak patetyczną jest ta le- 
genda o wielkim artyście renesansu, 
który, nie znając języka. greckiego, 
umierając głaskał starogrecki rękopis. 

Cały ten ustęp napisałem dlatego, 
żeby pówiedzieć, jako pierwsze słowa 
uznania autorce wierszy, że znać u 
niej przedewszystkiem miłość poezji i 
kulturę artystyczną. Autorka jest ucze 
nicą naszego wileńskiego uniwersytetu 
Zamiłowanie do poezji, które swoim 
tomikiem wierszy objawia, jest jaknaj 

najlepszem świadectwem dla uczenicy. 
Znać kult słowa, miłość słowa. Oczy- 
wiście jest w tych pierwszych  wier- 
szach pewne nie — odrywanie się od 
ideałów, jak to: 

gdzie się podziały myśli moje dumne 

albo: к 

ciche Pamiętam morze, kiedyś 
sennym świcie 

w 

Wpływ wielkiego morza zbyt wy- 
raźny, aby go podkreślać, ale znowuż 
nie mogę powiedzieć, aby  oryginal- 
ność w poecie była wszystkiem. Prze- 
ciwnie, czytając wiersze p. Wokulskiej, 
przyszła mi refleksja, że kto wie, czy 
dla autorki nie otwarta jest droga sty- 
lizowania pewnej epoki, pisanie wier- 
szy nie wychodząc ze ścisłych ram 
powiedzmy końca XVIII w. czy innej 
jakiej epoki. Sztuka ma swoje rozmia- 
chy i sztuka ma swoją pedarterje. 
Czemże jest malowanie minjatur? — 
Kto wie, czy nie odpowiadałoby indy- 
widualności autorki „Płonącego domu“ 
i czy nie mogłaby prawdziwych sukce 
sów tu zdobyć. Posiada przecież łat- 
wość haftowania słowem, posiada kul 
turę artystyczną, posiada - subtelne 
zrozumienie epoki i nastrojów, które z 
daną epoką są związane, jak to wy» 
kazuje, chociażby w bardzo ładnym 
wierszyku „Serwantka. Wszystko 
przemawia za tem, że nie zrobi kleksa 
przy wyprowadzeniu właściwej archi- 
tektonicznie linji, gdy zechce pewną 
epokę oddać, nam ją powtórzyć, za- 

muzykalność jej wiersza przekona nas, 
że napewno fałszywego tonu nie wnie 
sie. 

Autorka poszła inną drogą. Pa 
przez gęstwinę słów, zwrotów i pojęć 
które narzucili jej szkoła kochani poe- 
ci i własne może bezwiedne uleganie 
autorytetom, chce się wydostać, chce 
sama przeżywać, nanizywać nastroje 
na sznury, jak paciorki. Jest to 
najtrudniejsze, bo tego nie można się 
nauczyć. Nastrój jest to taka mecha- 
nika w literaturze, która polega na 
tem, że się kilkoma słowami określają 
cemi punkt jeden, oddaje zhłarmonizo- 
wanną całość. Kiedy się mówi „w dzie- 
ciństwie, pamiętam pokój, w którym 
pachło jabłkami", — wywołuje: - się 
wrażenie słonecznego, jasnega  dzie- 
ciństwa, chociaż chłopiec pamiętający 
pokój z zapachem jabłek, mógł być 
właśnie synem ogrodnika i mógł być 
bity i kopany codzień przez , swego 
ojca, alkoholika nałogowego. 

Pani Wokulska poszła więc samo- 
dzielńą drogą szukania impresji i na- 
stroi i nie zawsze się jej to udaje, Cza 
sami w jednym wierszu wywołane są 
nastroje różne, sprzeczne z sobą, cza- 
Sami znowuż wiersz rozsypuje się na 
linijki, z których każda oddaje nastrój 
inny. Niektóre jej poezje mieszczą w sa 
bie nawet ślicznotki, ale całość 

za mie udana. Są więc paciorki, 
ale sęnurek jest zćrwany i paciorki leżą 
rozsypane. W niektórych widać wzru 
szenie bliższe i silniejsze, jest tam ta- 

        

  1 

wyrazów: krzesło, stół, lampa, sufit, — 
wiersz opisuje pokoik panieński, „pow 
szedniość, miłą, znajomą i starą” i to 
wszystko, cały ten obraz pokoiku zmą 
cił się w wirze pierwszych obrotów 
tanecznych. To już pulsuje krwią praw 
dziwą. 

Pisać o lirykach poetki i to o pier- 
wszym tomie poezji — jakaż to trudna 
rola. Trzeba szanować ambicje ładne 
i brać te rzeczy do rąk, tak, aby nie 
zmiąć nic z tego, co jest delikatne i 
miękkie. Wiem, że tego robić nie po- 
trafię, że pióro moje, przywykłe jest 
do wertepów, wyboi, bajorów i złych 
dróg, że cała mentalność moja nie 
umie się poruszać w  pokoikach ze 
szkła. Widziałem przed wojną w rosyj 
skiem wielkiem mieście, gdy ktoś zmie 
niał mieszkanie, jak zajeżdżały wozy 
ciężarowe 
„bitiugi“ i jak „artiel* takich „łomo- 
wików*, — chłopów ogromnych, nie- 
zgrabnych, w dziegciówych butach, z 
ogromnemi, niezgrabnemi łapami, za- 
bierała się do pakowania rzeczy. I o 
dziwo! — te ogromne łapy pakowały 
najostrożniej każdą drobnostkę, każdy 
krzyształ, każdą figurynkę, chociaż 
zdawałoby się od samego przybliżenia 
takiego łapska pęknąć powinien nawet 
kieliszek co-cieńszego szkła. Myślę o 
tych mużykach i całą niższość swoją 
przed nimi czuję dokładnie. St. M. 
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Podatek dochodowy w rolnictwie 
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(Dokonczenie) + 

Wprost drażniącą rzeczą jest okre- 

ślanie dochodu rolnika z używalności 

domu mieszkalnego i tych produktów, 
które spożywa na miejscu. Gospodarz 
jest kierownikiem swego warsztatu i 
jako taki musi mieć dach nad głową i 
nawet wedle brzmienia ustawy nie po- 
winien od wartości lokalu podatku opła 
cać, — jednak urzędy „dochód'* z do- 
„mu mieszkalnego obliczają również 2а 
te trochę żyta, kartofli, kapusty i cebuli 
(as często gospodarz własnemi obra 

iał rękami. Są to tak zwane po francu 
sku impót vexatoires t.j. podatki draż” 
niące, które państwu dają grosze a 
wywołują rozgoryczenie. ; 

Za pracę nieraz b. ciężką i nie ośmio 
godzinną, ale przeważnie 16—18 go- 
dzinną, gospodarz nie otrzymuje żadne 
go wynagrodzenia i nawet mu wolnego 
dachu nad głową skąpią, a cóż on za tę 
pracę ma? Jakiż procent otrzymuje od 
kapitału, który tkwi w jego ziemi? Je- 
żeli przed wojną 1 proc. od wartości, 
mie licząc kapitału obrotowego był nor 
malnym dochodem, to dziś nie o docho 
dzie się mówi, ale a ogromnych stra- 
tach, o zaprzepaszczeniu kapitału obro 
łtowego, o długach od których proc. nie 
ma z czego płacić i o likwidacji gospa 
darstwa już mowa a nie o meljoracjach. 

Pomimo takiego stanu rolnictwa 
wogóle a naszego tu na Kresach 
Wschodnich w szczególności, nacisk 
podatku od dochodu nie pomniejszy się 
gdyż dochód z tego tytułu jest w budże 
cie zafiksowany a więc wydobyć go 
trzeba. i 

Że nasze gospodarstwa stoją nad 
brzegiem przepaści, to wątpliwości nie 
ulega, również jak nikt nie wątpi, że 
jedną z głównych przyczyn jest obcią 
żenie podatkami Ssamorządowemi a 
szczególnie podatkiem dochodowym. 
Dużo się mówi o (tych lub awych ul- 
gach o kredytach rolniczych, o rozter 
minowaniu opłat, cóż to jednak pomo 
że gdy udzielone kredyty idą na pokry 
cie podatków a rozterminowanie prze* 
ciąga agonję. 

Tyle płacić ile nasze rolnictwo pła- 
ci jest dlań niepodobieństwem: rąbać 
sęk na którym dobrobyt Państwa sie- 
dzi, jest najwyższą lekkomyślnością. 

W rolnictwie winien być opodatko* 
wany li tylko dochód czysty pieniężny, 
bo ten jest tylko jedynie słuszny. 

Od rozchodu odlicza się sumy wkła 
dane w meljoracje, pod pretekstem, że 
to jest powiększeniem wartości mająt- 
ku, jak naprzykład wybudowanie oii- 
cyny w mieście lub nowego oddziału 
fabryki. 

Tymczasem w gospodarstwie tak 
nie jest, jeżeli stawia się nawy budy- 
nek, lub kopie rów, wydobywają się 
kamienie lub kupuje inwentarz żywy 
czy martwy, to nie powększa się tem 
właściwie wartości majątku (przy 
sprzedaży budynki prawie się nie ce- 
nią) ale ponosi się ten wydatek dla mo 
żności ekspleatacji bez czego orać i 
siać dobrze nie Sposób, zboża lub ziar- 
na nie ma gdzie przechować, lub nie 
ma czem pracować i wozić a nieodpra 
wadzona woda powoduje wymoknięcie 
plonów. Dobry gospodarz, z ujmą dla 
własnej doraźnej korzyści wkłada do 
gospodarstwa mając na widoku przysz- 

„łą wydajność majątku, a więc i jego 
rentowność, przez co wzbogaca nie tyl 
ko siebie ale i całe Państwo. Nie może 
być państwo bogatem, gdy jego obywa 
tele są biedni; możliwym natomiast 
jest krótki tylko okres, w którym skarb 

państwowy jest pełny a korzenie oby- 
wateli są puste. 

Mądra gospodarka państwowa win 
ua polegać na popieraniu  wszelkiemi 
sposobami rozrostu warsztatów produk ° 
cji. Opodatkowanie inwestycyj przez 
niezaliczanie ich do rozchodów jest na 
czem innem jak tamowaniem rozbudo- 
wy gospodarstw. Jeżeli rolnik za swą 
pracę i wyrzekanie się wygód życia 
jest karany podatkiem od ulepszenia 
gospodarstwa, wówczas machnie ręką 
na przyszłość beznadziejną i będzie się 
starał najwięcej wyciągnąć z ziemi a 
nic jej nie dać. Tak się doprowadzi do 
ruiny i gospodarstwo i samo Państwo. 
Są ludzie naiwni, którzy twierdzą, że 
gdyby inwestycje nie opodatkowywać, 
to wszyscy rolnicy wszelkie dochody 
pakowaliby w meijoracje i nigdyby po- 
datku dochodowego nie płacili. Gdyby 
awe! tak było, to należałoby się cie 

7 szyć Państwu, że kraj tak się w kultu 
rze podnosi i bogacieje, że tylu ludzi 
znajduje robotę, nie obciążając Skarbu 
jaka bezrobotni, że fabryki mają zbyt w 
gospodarstwach a produkcja wzrasta, 
wpływając dodatnio na bilans handlo- 
wy, Skarb zaś ma korzyści pośrednie. 

Ale nie można przypuszczać, że 
wkBzyscy rolnicy są podobni do tego 
malca, który — na złość mamie uszy 
sobie odmraża. Wszyscy ludzie chcą 
korzystać z owoców pracy a więc bę- 
dą meljorowali o tyle by się te meljo 
racje przyczyniły do normalnej eksplo 
atacji a przecie część dochodu zużyją 
dla siebie i z tej części podatek do- 
chodowy opłacą, 

Widzimy z powyższych rozważań 
że podatek dochodowy, stosowany do 
zolnictwa w formie i zakresie obecnym 
jest dla gospodarstw rolnych wprost 
zabójczy. 

Urzędy podatkowe najczęściej nie 
chcą uwzględniać pokrycia deficytu z 
gospodarstwa rolnego dochodem z la- 
Su, choć ustawa czyni wyjątek tylko 
przy dochodzie z wyrębów nadzwy- 

czajnych. Przy daninie leśnej musieli 
rolnicy opłacać podatek dochodowy 
od sumy, którą wnosili do skarbu, co 
wywoływało zupełnie uzasadnioną kry 
tykę a krzywdę dla płacących poda- 
tek od skarbowych dochodów. 

Przy naszych warunkach politycz- 
nych, klimatycznych i komunikacyj 
nych, dochodowość gospodarstw rol- 
nych jest zawsze problematyczna. 

Mieliśmy sześć lat z rzędu nieuro 

dzajnych i nawet katastrofalnych. 
Ostatni rok, prócz 3 powiatów, dał na 
Wileńszczyźnie urodzaj, ale spieniężyć 
go nie można, alba sprzedać za 50 
proc. ceny kosztu. Zginął kapitał obro 
towy, urosło zadłużenie. Wiele lat do 
brej konjunktury sprzedażnej i dobre- 
go urodzaju potrzeba by pokryć po- 
niesioqe straty z dochodów gospodar 
stwa? Dziesięć lat nie wystarczy na- 
pewno ale gdyby rok jeden wypadł 
pomyślny, to Skarb by podatek docho 
dowy ściągnął a deficyty i straty obcią 
żyłyby nadal rolnika. Spółka, w któ- 
rej jeden kontrahent zabiera zyski a 
drugi ponosić musi wszystkie straty, 
kończyć się musi bankructwem tego 
ostatniego. 

Ze wszystkich przedsiębiorstw naj 
bardziej ryzykownem jest bezwzględ 
nie gospodarstwo rolne: jeden rok kię 
skowy może zrujnować rolnika, a nie- 
podobna zamknąć warsztatu rolnego 
tak jakby się zamknęło fabrykę i zwol 
nić robotników do lepszej konjunktu- 
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NABOŽENSTWA 

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

ma, -ceiebruje ksiądz prałat  Hanusowicz, 

kazanie — ksiądz kanonik Jasiński, — 
godz. 15.30 — wykład Pisma św. godz. 16 
uroczyste komplety. z kazaniem ks. proi. 
Sopoćki. 

Kościół Ostrobramski, godz. 6 — Pry- 

marja, godz. 8 — Msza św. w kapiicy, godz. 
9 — wotywa uczniowska w kościele, godz. 
10 — Msza św. uczniowska, godz. 11 — Sl- 
ma, godz. 16 — wykład z Pisma św., godz. 
6,30 Nieszpory w kościele, godz. 17 — Li 

tanja do Matki Boskiej w kaplicy. Zaraz po 

sumie będą obchodzone stacje Męki Pań 
skiej. W ciągu całego tygodnia od godz. 5 
będzie odbywać się spowiedź. : 

Kościół św. Jana. Godz. 6 — Prymarja, 
godz. 9 — Msza dla dzieci, godzina 10 — 
Msza św. akademicka recytowana z kaza- 
niem, godz. 10 — Msza św, uczniowska, 
godz. 1l — suma, godz. 16.30 — wykład z 
Pisma św. godz. 17 nieszpory — w dniu tym 
23 -татса Stowarzyszenie Ma Chrześcijań 
skich ma swoją Mszę św. i zebranie wieczo- 

    

  

rem. 
Kościół po Bernardyński. Godz. 6 — Pry- 

marja, godz. 8 — Msza cicha, godz. 9 — 
Msza św. uczniowska, godz. 11 — 7 < 
— suma, po sumie odbędzie się droga krzy 
żowa z udziałem kapłana, godz. 16.30 — 
nieszpory i wykład z Pisma św. w czasie 
Wielkiego Postu, co sobota będą odprawia 
ne uroczyste komplety 0 godz. 5 p. p. z kam 
zaniem. 

Kościół św. Ducha, godz. 7 Prymarja, g. 
8.30 — wykład z Pisma św. godz. 16 — 
Nieszpory. Dnia 25 marca o godz. 4 pp оф- 
prawione będą uroczyste komplety z wysta- 
wieniem Przenajświętszego Sakramentu i od 
powiednią nauką pasyjną, początek o godz. 
4 

    

p. p. 
PikOściół św. Raiała. Godz, 6 — Prymarja, 

godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św. godz, 17 — nieszpory. 

Kościół św. jakóba. Godz. 6 Prymarja, 
godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 11 
— suma, godz. 16.30 — wykład z Pisma 
św., Komplety co święto będą odprawiane o 
godz. 6 p. p. Gorzkie żale o godz 5 p. p. 

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

Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Godz. 7 — Prymarja, godz. 10.30 suma, g. 
15.30 wykład z Pisma św., godz. 16 — Nie» 
szpory. Zaraz po sumie będzie obcho- 
dzona: Droga Krzyżowa. We wszystkie sobo 
ty Wielkiego Postu o godz. 6 wiecz. będą 
odprawiane uroczyste nabożeństwa pasyjne 
z kazaniem i odśpiewaniem suplikacyj. 

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

ł św. Ignacego. Godz. 8 — Msza 
św. w kaplicy Chrystusa - Króla, godz. 9 — 
Msza św. dla wojska, godz. 12 — Msza św. 
cicha z kazaniem. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6 — Pry-/ 
marja, godz. 9.30 .— wotywa uczniowska, 
godz. 1i — Msza św. czytana z kazaniem. 

Kościół Wszystkich Świętych, godz. 5 — 
Prymarja, godzź 6 — Wotywa, godz. 11 — 
suma, godz. 15.30 — wykład z Pisma sh. 
godz. 16 — Nieszpory, zaraz po Nieszporąch 
będą śpiewane Garzkie Żale. Uroczyste kom 
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ry. Cóż dopiero mówić o tym pow- 
szechnie znanym takcie, że wymierza 
ją się podatki dochodowe od fikcyj- 
nych dochodów gdy  skonstatowana 
klęska i dochody rachunkowe wskazują 
na wyraźny deficyt? 

Zrujnowane rolnictwo kresowe jest 
obarczone pięciokrotnie większemi po 
datkami niż to było przed wojną, do cze 
go nie dochodzą podatki dochodowe 
(tych nie było), świadczenia socjalne, 
oraz podatki ukryte w cenach wszyst- 
kich narzędzi i tomasów przez rolni- 
ków nabywanych a także wzrost płac 
robotniczych. 

W tych warunkach 0 rentowności 
gospodarstw rolnych marzyć nie mo- 
żna. 

Tu nie pomogą paljatywy, tu rady. 
kalne odciążenie podatkowe może dać 
wyniki dodatnie, przy warunkach kre 
dytu długoterminowego i pewności, 
że praca i pieniądze w gospodarstwo 
rolne włożone nie pójdą na marne a 
sam warsztat nie będzie, na mocy 
ustaw dawnych i nowych na wzór 
wschodni uchwalonych, pewnego dnia 
odebrany. 

Niech więc ci, od których losy kra 
ju i rolnictwa zależą wnikną w treść 
położenia rolnictwa. Pokładamy wiel 
kie nadzieje w głębokiem znawstwie i 
sile przekonań obecnego ministra rolni 
ctwa. Oby udało Mu się zwalczyć te 
ciemne siły, które zaprzysięgły tego 
rolnictwa i Państwa zgubę, lub do 

niej nieświadomie dążą przez zachłan 
ność i zawiść stanową. 

St. Wańkowicz 

WRTEIEPOWRBZ S TRAKAI 

plety z kazaniem odprawione będą 28 marca 
godz. 5 p.p. będą odprawione uroczyste kom 
plety z kazaniem, we wszystkie piątki Wiel 
kiego Postu o godz. 16 będą odchodzone w 
kościele stacje Męki Pańskiej. 

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

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

Kościół św. Stefana. Godz. 6 — Prymar- 
ja, godz. 9 — Msza św. uczniowska, godz. 
11 suma, g. 16 nieszpory i wykład z Pisma 
św. 

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

Kościół Bonifratrów. Godz. 6.30 — Pry 
marja, godz. 8 — Msza św. cicha, godz. 10 
— suma, godz. 17 — Nieszpory i litanja. | 

„__ Kościół św. Michała: Godz. 10.30 —Msza 
św. czytana. 

„_ Kościół św. Kazimierza, godz, 6 — Msza 
św. cicha, godz. 7 — Prymarja, godz. 8— 
Msza św. cicha, godz. 9 M św. czy- 
tana, godz. 10 — Msza św. uczniowska, g. 
11 — suma, godz. 17 — Nieszpory. 

— Rekolekcje w kościele św. Jerzego dla 
pań z inteligencji rozpoczną się w onie - 
działek 24 bm. o 5 godz. wieczór. 3 

. MIEJSKA 

— (o) Posiedzenie miejskiej komisji kul 
tuarino oświatowel. W poniedziałek, dnia 
24 marca odbędzie się posiedzenie miejskiej . 
Komisji kulturalne - oświatowej, z następu 
jącym porządkiem dziennym: 1) preliminarz 
budżetowy wydziału kultury j oświaty Ma 
gistratu na rok 1930 — 31, 2) wolne wnio 
Ski. 

— (0) Sprawa II Targów Północnych w 
Wilnie. Dnia 20 marca odbyło się posiedze- 
nie Komitetu Wykonawczego I Targów Pół 
nocnych w sprawie ustalenia terminu otwar 
cia ll Targów Północnych. Na posiedzeniu 
tem został przyjęty wniosek urządzenia Tar 
gów w terminie od dnia 14 do 28 września 
rb. W związku z tem, prezes Izby Przemy 
łowo - Handłowej w Wilnie, p. Ruciński wy 

hał do Warszawy, gdzie przedstawi pro- 
jekt komitetu wykonawczego do decyzji 
Min. Przemysłu i Handlu. Po ostatecznem u 
staleniu terminu otwarcia Targów, rozpocz- 
ną się prate przygotowawcze. _ 

— (0) Budżet miejski. Dnia 20 marca 
odbyło się posiedzenie miejskiej komisji fi- 
nansowej w sprawie projektu preliminarza 
budżetowego m. Wilna na rok 1930 — 31. 
Wobec tego, że całokształt preliminarza bud 
żetowego jeszcze dotychczas nie został о- 
pracowany przez Magistrat, komisja rozpa- 
trywała poszczególne działy tego prelimina- 
rza. 

  

   

   

  

— (0) Sprawa wysyłania chorych do 
szpitak zamiejskich. Na czwartkowem posie- 
dzeniu miejskiej komisji sanitarnej debato- 
wano nad sprawą wysyłania umysłowo cho- 
rych i dzieci jaglicznych do szpitali zamiej- 
scowych. Ostatecznej decyzji nie powzięto i 
załatwienie tej sprawy odłożono do następ- 
nego posiedzenia. Również zostało odłożone 
rozpatrzenie budżetu miejskich zakładów 1е- 
czniczych. 

— (y) A dorożek konnych i wo. 
zów ciężarowych. |ak się dowiadujemy, do- 
roczny przegląd dorożek końnych w roku 
bieżącym ma się odbyć do dnia 1 ma ja rb. 
zaś przegląd wozów ciężarowych į dwuko- 
łek zarobkowych do dnia 15 kwietnia rb. Da 
ty i miejsce 1 porządek przeglądów będą o- 
gioszone dodatkowo w najbliższym czasie. 
Właściciele wozów ciężarowych oraz dwuko 

ctóre uprawiają swój zawód przewoz* 
w w celach zarobkowych, oraz wszyscy 
którzy ma iar uruchomić wozy cię 
owe i dw tym celu, winni zgło 

  

    
    

           
k 

go Starostwa Grodzkiego, ul. 
go 4, okienko nr. 2, 

Żeligowskie- 
od godz. 10 do 12 ce- 

lem otrzymania karteczek rejestracyjnych. 
Karteczki: rejestracyjne należy okazać  ko- 

w czasie przeglądu. Bez karteczek re- 
jestracyjtych wozy ciężarow nie będą dopu 
szczone do przeglądu. 

    

  

1 POCZTOWA 
: ą ( Dyrek 

cja Poczt ; Telegrafów komunikuje, iż wy 
danie urzędowego spisu abonentów sieci te 
lefhnicznej okręgu wileńskiej dyrekcji Poczt 
i*Telegrafów na rok 1930 powierzono p. 
Janowi Dyszkiewiczowi, zam. w Wilnie przy 
uł. Wielkiej 14, tel. 12,34. Każdy abonent 
posiadający jedną stację główną ma pra- 
wo do jednorazowego bezpłatnego zamiesz- 
czenia jego nazwiska w spisie. Aparaty do- 
datkowe będą wykazane przy odnośnych a- 
paratach głównych. Za oso ną opłatą na. 
zwisko wzglednie firma abonenta mogą być 
zamieszczone w spisie kilkakrotnie pod ró- 

— (y) Nowa książka telefoniczna. 

  

ietnia rb. do Wilenskie-- 

CHODZĘ PO MIEšCIE.. 

„PRZESTĘPCA“ 
Bylem kilka dni temu šwiadkiem takie 

go zajšcia: 

Stal sobie na skraju chodnika przy ulicy 

Mickiewicza mały jakiś chłopczyna. Lat miał 

nie więcej, jak z osiem, może dziesięć. 
Trząsł się cały z chłodu, od którego nie 

mogła go chronić dziurami przeświecająca 
kapota, napewno po starszym bracie odzie 
dziczona, ani też powykrzywiane i niemniej 
dziurawe „bosonoż'** wdziane trzewiki. 

/Ot, taki to sobie był człopczyna, jak 
wielu innych, w potocznej mowie zwanych 
„żulikami*. Tyle się może od innych odzna 
cza, że miał na swej wychudzonej twarzycz 
ce, wyraz jakiś szlachetniejszy. 

Dwuch zdań być nie mogło, że sympa- 
tyczne wrażenie robił. 

Chłopiec, jak się rzekło, stał na skraju 
chodnika i trzymał w garści kilkanaście gałą 
zek wierzbowych z „kotkami“. (Proponowai 
je przechodniom za cenę kilku groszy. 

Wszystko było w porządku. Ten i ów 
mijał chłopca, ktoś inny kupował jego to- 
war. 

I taki stan rzeczy panował do czasu, aż 
w pobliżu ukazał się stróż « bezpieczeństwa. 
Podszedł on do malca i z dającym się prze 
widzieć zamiarem, usiłował go ująć zą koł 
nierz. 

Chłopiec uchylił się zręcznie i nim poli. 
cjant zdołał zorjentować się, wziął nogi za 
pas, 

Rozpoczęła się gonitwa, uwieńczona 
schwytaniem „złoczyńcy* i odprowadzeniem 
go do komisarjatu. Incydent tedy władza 
zlikwidowała. 

,Przyszło mi na myśl pytanie: jaki cel 
miało robienie, w każdym razie, zajścia? 

Nie myślę, żeby policjant działał tu na 
własną rękę, z własnej inicjatywy i' tembar 
dziej, dla własnego upodobania. Widocznie 
tak, jak postąpił, nakazywały mu postąpić 
przepisy. Wiemy wszyscy dobrze, jak poli- 
cja polska strzeże i honoruje rozporządzenia 
władz. Od tego zresztą jest. 

Otóż właśnie chodzi o to, poco istnieją 
przepisy policyjne, nakazujące zatrzymywa» 
nie ulicznych sprzedawców tak niewinnego 
produktu, jak — kotki wierzbowe? 

Chłopiec, który naraził się władzy, jest 
mojem zdaniem typem dodatnim. Wolał po 
starać się, z pewnym trudem, o wierzby, 
niż poprostu, bez tego zachodu, wyciągać 
rękę po jałmużnę, jak to praktykuje wielu z 
jego, może nawet kolegów. 

Przecież dość jest wyjść wieczorem na 
ulicę Mickiewicza, aby zobaczyć, ile to dzie 
ciarni wystaje na chodnikach i wyciąga 
rękę. 3 

A na dodatek często ma się wraženie, 
że ci malcy bynajmniej na chleb nie potrze 
bują, a że im raczej chodzi o zebranię kilku 
dziesięciu groszy na kino. 

Czyż w zestawieniu z niemi, z temi że- 
brzącemi dziećmi, chłopiec sprzedający wierz 
by, nie wygląda sympatyczniej, nie wygląda 
uczciwiej? 

Czemuż więc prześladuje się go? 
I teraz powstaje taka kwestja: Utarł 

się już w Wilnie zwyczaj, że wczesną wio- 
sną, prócz sprzedawców „kotków wylega= 
ją na ulice sprzedawcy pierwszych kwiatów 
wiosennych —— pierwiosnków, potem fijoł. 
ków. Są nimi również  malcy — chłopcy, 
dziewczęta. 

Jest to jedna z tradycyj wileńskich. 
Jeżeli się aresztuje młodocianych sprże- 

dawców wierzb, to wypadnie aresztować 
również młodocianych sprzedawców  kwia- 
tów, którzy kosztem wielkich nieraz trudów 
farażania się na choroby, grzebią w. Śniegu 
po” łasach podmiejskich dla kiłkudziesięcio 
groszowych zarobków, nie zdając sobie pew 
nie z tego sprawy, że są kapłanami tradycyj 
naszych. 

Trzeba to jakoś uporządkować. Nie 
można karać malców na to, że ciężką pracą 
chcą zdobyć zarobek. To nie są żebracy, 
oni nie wyciągają rąk 0 wsparcie, o jałmuż 
nę, oni w uczciwy sposób starają się zarc- 
bić. Za pracę nikogo karać nie wolno. Mik. 

  

*% krotie w kinie „KHELIOS* 
  

żnemi oznaczeniami. W interesie abonenta le- 
ży, aby adres jego w księdze abonentów fi 
gurował prawidłowo. Wszyscy zainteresowa 
ni abonenci winni zatem podać w żądanem 
brzmieniu nazwę telefonu. Abonenci miasta 
Wilna w ciągu marca br. w kancelarji sta- 
cji, telefonicznej, św. Jańska 13, w godz. od 
8 do 15, tel. 14, natomiast abonenci innych 
sieci do dnia 1 maja rb. w miejscowych u- 
rzędach (agencjach) pocztowych. 

UNIWERSYTECKA. 

— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 22 
o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwer- 
sytetu odbędą się promocje na doktora 
wszechnauk lekarskich następujących osób: 

Pieściukówny Rozalji, Szpilewskiego Wa 
cława i Finkelsztejna Chaima - Borucha. 
Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 
w Wilnie pow: iadamia, że w niedzielę, dn. 
23 marca rb. o godz. 5 wiecz. — w sali 
Chrześc. Domu Ludowego przy ul. Metropo 
litalnej nr. 1 (parter) — odbędzie się kolej- 
ny odczyt p.t. „Postęp. w chemji w ostat- 
nich czasach”, który wygłosi p, prof. Zyg 
munt Hryniewicz. Wstęp wolny. 

Ostatnie dnie wystawy Kilimow arty. 
stycznych. Związek Pracy Obywatelskiej Ko 
biet komunikuje, iż w niedzielę dn. 23 mar- 
ca rb. o godz. 9 Wystawa Kilimów w 
Pałacu Reprezenta m zostanie zamknię 
ta. Wobec tego dziś i jutro będą to ostat- 
nie dni, kiedy można będzie zwiedzić tę ze 
wszechmiar ciekawą wystawę. | 

— Koią Krajoznawcze gimn. im. Ad. Mi. 
ckiewicza i seminarjum naucz. żeńsk. im. 
kr. Jadwigi organizują dn. 29 i 30 — III 
przedstawienia „Nad Niemnem* w _ insceni- 
zacji kol. S. Jedrychowskiego, Początek o 
godz. 8 pp. 3ala gimn. Ad. Mickiewicza 
ul. Dominikańska 3. 

— (k) Kursa dla zarządów SMP. Dnia 
23 i 24 marca odbędzie się w  Oszmianie 
kurs dla zarządów SMP Oszmiana, Powiaże, 
Bomaszkowszczyzna, O. Murowanka, Siemiu 
ny, Graużyszki, Gudziemiszki. Na kurs mają 
Be conajmniej zarządy wymienionych 

RÓŻNE 
— (y) Nie było demonstracji przy ul. 

Portowej. W prasie miejscowej ukazały się 
wzmianki o demonstracji ko munistycznej, 
która się miała rzekomo odbyć w dniu 18 
bm. na ulicy Portowej, przyczem  demon- 
stranci śpiewali międzynarodówkę i wybili 
kilka szyb w gmachu Sądu Okręgowego. 
Informacje te nie odpowiadają prawdzie, bo 
wiem w tygodniu bieżącym demonstracje 
komunistyczne przy ul. Portowej nie miały 
miejsca. W dniu 18 bm. miała miejsce przy 
ul. Portowej bójka między 2 osobami, która 
do czasu zlikwidowania zajścia przez policję 

      

GRETCCT A NDNZRCOOEWWCETTOPTAWEA 
se. 

Wincenty SIEKLUCKI 
po krótkich, lecz ciężkich cierpieniach zasnął w Bogu dnia 20 marca 
1930 roku w maj. rodowym Strzelica, pow.  Szczuczyńskiego, 

przeżywszy lat 65. 

Eksportacja do kościoła parafjalnego w Żołudku odbędzie się w 
dniu 23 marca 1930 roku, zaś złożenie zwłok do grobów rodzinnych 
w dniu 24 marcą 1930 r. 

Q czem zawiadąmiają pogrążeni w nieutulonym żalu 

żona, córki i zięciowie. 

Jeden z aresztowanych kasiarzy usiłował popełnić 
samobójstwo 

Dalsze szczegóły zlikwidowania niebezpiecznej bandy 
Aresztowani w związku z ostatniemi włamaniami kasiarze warszawscy: Szydłow= 

ski, Szewczyk i Piórkowski z chwilą, gdy odebrano od nich pierwsze badania zostali 
osadzani narazie w areszcie centralnym przy ul. św. Ignacego w osobnych celach 
ochranianych przez zdwojone posterunki policyjne. Nadzwyczajne środki ostrożności 
zostały zarządzone, gdyż wszyscy trzej jako wykwalifikowani przestępcy, nie ominą 
żadnej okazji nadającej się do ucieczki. 

Około godziny 12 w południe jeden z policjantów strzegący celi Piórkowskiego 
usłyszał nagle brzęk wybijanego okna. Momentalnie otworzył rygiel od drzwi i wpadł 
do środka. 

Piórkowski, który dotychczas naogół zachowywał się spokojnie, wyrwaaym 
z ramy okiennej kawałkiem szkła przecinał sobie brzuch, usiłując popełnić Samobój- 
stwo. Natychmiast wyrwano mu z rąk okrwawione szkło, wezwano lekarza. Podczas 
oględzin Piórkowski udawał konającego mimo stwierdzenia, że obrażenie zadane szkłem 
nie są zbyt niebezpieczne. 

Najwidoczniej Piorkowski podczas bezsennej nocy obmyślił sobie plan wywinię- 
cia się z potrzasku. Rozcinając sobie brzuch liczył, że odwiozą go do szpitala, skąd 
będzie można łatwiej uciec. Mając w perspektywie najmniej 8 lat więzienia „Piorkow- 
ski uważał, że nawet zadanie tak niebezpiecznej rany oplaca się tem bardziej 0 iłe bę” 
dzie środkiem do uzyskania wolności. 

Przebiegły kasi rz omylił się jednak sądząc że odwiozą go do szpitala, bowiem 
policja podejrzewając podstęp pozostawiła go narazie w areszcie z tem, że jeśli zaj- 
dzie potrzeba to zostanie przetranslokowany do szpitala iecz przy więzieniu na Łu: 
kiszkach. 

Poszukiwania zrabowanej u Perkowskiego biżuterji nie dały dotychczas ząda- 
walniających wyników, bowiem zachodzi przypuszczenie że została ona zawczasu 
wywiezioną do Warszawy przez'czwartego wspólnika kasiarzy którego dotychcząs 
nie ujęto 

W trakcie dalszego śledztwa w tej sprawie policja zdołała stwierdzić, że ka- 
siarze plaaowali dokonać w Wilaie jeszcze kilka włamań i napadów na kasy ognio- 
trwałe. M. in. znaleziono dowody że projektowano włamanie do kliniki uniwersy- 
teckiej na Antokolu i do gminy żydowskiej. 

Co kasiarzy skłoniło do zaniechania wykonania 'tych włamań nie wiadomo na- 
razie. Zapewne przeczuwając że mogą być zdemaskowani woleli na pewien czas ulot- 
nić się b następnie wrócić na dalsze występy. Że kasiarze projektowali wrócić uda- 
wadnia chociażby powtórna rewizja w mieszkaniu dozorcy Jaroszyńskiego przy ulicy 
Dąbrowskiego 5 gdzie znaleziono w przyległym skłądziku zakopany głęboko cały 
arsenał kasiarski identyczny z odebranym u aresztowanych. Prócz tego ustalono, że 
mieszkanie dozorcy było stale miejscem schądzek różnych szumowin gdzie niejedno- 
krotnie zdarzały się awantury i bójki, kończące się "interwencją policji i lekarza. 
Okazuje się że Jaroszytski znał aresztowanych kasiarzy już oddawna. Charaktery- 
stycznem jest, że podczas rewizji osobistej Szewczyka znaleziono Żu niego ustawę 
postępowania karnego. — (с) 

Nagroda dla policjania, który ujawnił kasiarzy 
Jak się dowiadujemy, p woiewoda Raczkiewicz wyznaczył nagrodę w su- 

mie 300 zł. dla wywiadowcy Urzędu Śledczego Dyszewskiego, dzięki sprytowi 
którego zdemaskowana została groźna banda włamywaczy warszawskich, spraw - 
ców sześciu włamań w Wilnie. (y) 

ściągnęła większą ilość ciekawych. W zwią 
du z powyższem, Starostwo Grodzkie po- 
ciągnęło do odpowiedzialności czasopismo 
„Wilner Tog“ za podanie niepokojących wia 
domości, niezgodnych z prawdą. WY 

— Podziękowanie. PP. Naruszewiczów- 
nie, Hruszwickiej, Korpusowi Oficerów i.Pod 
oficerów, p. Klauzner, Siebrzyckiej, Dosi L., 
Zgorzelskiemu, Motochowiczowi, Hani i Cze 
siowi Zawadzkim, Krysi i Marysi Czechowi- 
czównom oraz wszystkim, którzy bezimien- 
nie ofiary złożyli, przesyłają tą drogą naj- 
serdeczniejsze podziękówanie Siostry  Miło- 
sierdzia Domu Dzieciątka Jezus, które to o 
fiary wyniosły 213 zł, 51 gr. 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Ostatnie 
przedstawienia sztuki „Broadway”* Dziś wy 
stawiona zostanie fascynująca sztuka amery- 
kańska „Broadway*. Będzie to jedno z ostat 
nich przedstawień tej interesującej sztuki, 
która na naszej scenie odniosła wielki su- 
kces artystyczny. 

Ostatnia nowość sezonu poprzedzona 
wielkim rozgłosem sztuka wojenna Franka 
„Karol i Anna* w reżyserskiem opracowa 
niu R. Wasilewskiego ukaże się w przysz- 
łym Bf Se 

— Przedstawienie operowe na rzecz 0- 
bozów harcerskich. W poniedziałek najbliż- 
szy w teatrze miejskim na Pohulance na 
rzecz obozów harcerskich wystawioną zosta. 
nie opera w 1 akcie Szenka „Nicja”, w wy 
konaniu Francuzowiczówny, - Jagminówny, 
Worotyńskiego i Olszewskiego _ w. rolach 
głównych, z udziałem chóru „Echo”, oraz 
zespołu baletowego L. Winogradzkiej. Całoś- 
ci dopełni komedja E. Rostanda „Pierrot 
płaczu i pierrot Śmiechu" z muzyką J. Hu 
berta w wykonaniu Kamińskiej, Skoruków= 
ny i Wisłockiej. Bilety już są do nabycia w 
kasie zamawiań 11 — 9 w. Zniżki uczniow 
skie i akademickie ważne. 

— Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 
ciągu tryskająca humorem i werwą, obfitują 
ca w zabawne sytuacje, komedja Fijalkow 
skiego i Dunin Markiewicza „Miłość czy 
pięść*. W goli głównej dr. Butryma — dyr. 
A. Zelwerowicz. Sztuka wywołała wielkie 
zainteresowanie i cieszy się niesłabnącem po 
wodzeniem. Z 

— „Błędny bokser" Najbliższą premjerą 
będzie przezabawna krotochwila młodego 
autora polskiego W. Smólsk Błędny bo 
kser“. Krotochwila ta, tętn ciem i wer 
wą, jest istnym hymnem wyśj wanym na 
cześć młodości, radości i zdrowia. 
tę wprowadza po raz pierwszy na 
teatr wileński w reżyserji Z, Ziembińsk 

   

  

    
     

   

, — Popularne przedstawienie dla wszyst- 
kich. Pragnąc udostępnić niezamożnej Iud- 
ności miasta korzystanie z widowisk teatrai 
nych, dyrekcja teatrów miejskich wprowa 
dza tytułem próby przedstawienia dla wszy 
stkich po cenach minimalnych od 25 gr. do 
80 gr. (parter). Pierwsze tego rodzaju przed 
stawienie odbędzie się w poniedziałek najbliż 
szy 24 bm. o godz, 8 w. Wystawioną zosta» 
nie niesmiertelna komedja A. Fredry „Doży- 
wocie*, poprzedzona siowem wstępnem dyr. 
A. Zelwerowicza. k 

  

„— Przedstawienia popołudniowe. W nie. 
dzielę w teatrach miejskich odbędą się przed 
stawienia popołudniowe po cenach  zniżo 
nych. W teatrze na Pohulance wystawiona Ę 
zostanie melodyjna opera narodowa „Krako- 
wiacy i Gorale“, w teatrze Lutnia lekka 
komedja francuska „Gdybym chciała”. 

— Koncert Claudio Arrau światowej sta 
wy pianista Claudio Arrau wystąpi raz je 
den w teatrze na Pohułance we wtorek 25 
bm. W interpretacji tego znakomitego piani- 
sty usłyszymy wybitne kompozycje Bacha, 
Beethovena, Szumana, Debussy i Strawiń 
skiego. Bilety w kasie zamawiań 11 — 9 w. 

— Koncert chórów wileńskich. Jutrzej. 
szy konceyt wileńskich chórów związkowych 
poruszy niewątpliwie szerokie koła miłośni- 
ków śpiewu chórowego. 

Chóry zbiorowe pod kier. Wł. Kalinow 
skiego wykonają kilka utworów współczes- 
nych kompozytorów poiskich. Po za tem 
wystąpią chóry Drukarzy, „Echo*, „Hasło”, 
Pocztowy i T-wa muz. Lutnia”. 

Bilety są do nabycia w kasie teatru miej 
  

  

skiego (A. Mickiewicza 8) dziś od godz. tl 
— 9 wiecz. Jutro od 11 — 5 wiecz, a od 6 
w sali Śniadeckich USB. 

Początek o godz. 8.30 wieczorem. 

— (k) Przedstawienie Zespół SMP mę 
skiej i Bb parafji św. Rafałą odegra ko. 
medję p. .t. Zagłoba swatem i dramat pt. 
„Dziesiąty Pawilon* dnia 23 marca w sali 
szkoły powszechnej przy ul. Krakowskiej 25 
Początek o godz, 6 w. Reżyseruje student 
USB Konstanty Iwaszkiewicz. 

CO GRAJĄ W KINACB? 
Kino miejskie — Damski pieszczoszek. 
Hollywood — Djabel. 
ATA — Зё;дочйпіус:ь serc. 
|gnisko — 0) 

Piccadilly — Żywy yz 
POR — Noc w New Jorku. 

(1x — Szatan w jedwabiacię 

kę zy — (iernista droga uczciwel ko- 
iety 

РУ оу 
w kinie š 

„Judyta | Holofermes" į 
Film podobnie jak „Arka Nojego* 5 
jest osnuty na tle žycia starožytnego Ė 

i nowoczesnego. 
TT i 

SPORT 
Mecz bokserski Warszawa--Wilno 

W niedzielę 30 *bm. amatorzy boksu 
będą 'mogli obserwować ciekawy mecz 
pięściarski Warszawa-- Wilno. Mecz ten 
z rganizowany zostaje w ten snosób, że 
program jego przewiduje pięć spotkań, у 

Barwy Warszawy reprezentować będą 
następujący pięściarze: waga kogucia—Sta- 
riszewska (Ymca), waga lekka Wolski 
(Polonja) waga półśrednia—Kostrzewa, wa-_ 
ga średnia— Gago (Skra). 

Skład reprezentacji wileńskiej nie zo- 
stał jeszcze ustalony. | (y) 

Różne władomości 
Czołowa lekkoatletka wilefska Lewi- 

nówna (Makabi), która jak wiadomo była 
ostatnio na kursie treningowyra, zorgani- 
zowanym specjalnie dla zawodniczek, które 
mają wziąć udział w Olimpjadzie wróciła 
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" do Wilna. Wyniki osiagnięte ostatnio przez 
Lewinównę rokują jej wielką przyszłość 
sportową. 

Birnbach, tiener i środkowy pomocnik 
Maga bala a |. zz prze- 
niósł si o Grodna, gdzie zasili jeden 
z klubów żydowskich. : ' 

Sekcja piłkarska AZS'u nosi się z za- 
mmiarem przyłączenia się do jednego z klu- 
bów, w którym dotychczas nie było sekcji 
p.łki nożnej, 

Drużynie przysposobienia wojskowego 
Wilno nie powiodło się w marszu 4 Sulejó- 
wek - Belweder, gdyż została ona zdyskwa- 
lifikowana (y) 

й Grand hotel 
        

    

w_ Warszawie, 
Chmieiną 5, 

przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 
336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 
wraz z pościelą,bielizną,i oświetleniem 

АМА       

   



          

ciąg idący do Wilna i 

SSŁ© w © 
  

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Wypadki w ciągu doby. W 

cząsie od 20 do 21 bm. do godziny 9 rano 
zanotowano na terenie Wilna ogółem róż- 
nych wypadków 39, W tej liczbie było kra: 
dzieży 8, zakłóceń spokoju publicznego i 
nadużycia alkoholu 9, przekroczeń admini- 
stracyjnych 11. Resztę wypadków podaje- 
my w skróceniu w tej samej rubryce. 

— (c) Bójka w rodzinie. Z powodu 
nieporozumień osobistych wynikła bójka 
vomiędzy siostrami Łuczyńskiemi mieszka- 
por przy ulicy Kalwaryjskiej 25. W czą- 

je bójki jedna z sióstr uderzyła przeciw- 
niczkę polanem po głowie tak silnie, że ta 
doznała bardziej ciężkich obrażeń. Zachodzi 
powiem obawa, że u Łuczyńskiej pękła 
czaszka. Do rannej wezwano Pogotowie Ra- 
iunkowe, a następnie ulokowano w szpita- 
lu żydowskim. Sprawczynię policja aresz- 
towała. 

— (c) Poranienie. Na ulicy Zawalnej 
koło domu Nr 25 znaleziono pokrajanego 
nożem 40-letniego Władysława Lokuciew= 
skiego mieszkeńca „menażerji* przy ulicy 
Połockiej 4, który będąc pijanym wszczął 
bójkę z jakimiś osobnikami i otrzymał dwa 
ciosy nożem w głowę i w okolicę nosa. 
'Lokuciewskiego skierowano do szpitala ży- 
dowskiego. 

— (c) Kradzież rewolweru. Nieznany 
sprawca skradł z mieszkania Jana Szafnagla 
inżyniera Dyrekcji Kolejowej (plac Orzesz- 
kowej 11) rewoiwer systemu Walter, kal. 6 
wartości do stu złotych. 

— (c) Pożar w gimnazjum. Wczoraj w 
lekalu gimnazjum humanistyczno-koeduka- 
cyjnego przy ulicy Portowej 5 wybuchł 
nagle pożar. Alarm powstał w chwili, gdy 
odbywały się wykłady. Wśród dzieci wy- 

- puchła panika. Gdy przybyła straż oguiowa 
płomienie ogarnęły sufit i przedostały się 
na dach zsgrażając całemu budynkowi. Po 
dłuższej pracy pożar udało się zlokalizo- 
wać. Spłonął jedynie sufit i częściowo dach 
Pożar powstał wskutek wadliwej budowy 

- przewodów kominowych. 
— (c) Zatrzymanie złodziei. Policja 

ujęła Janinę Kisielównę (Lipowa 17) która 
okradła z garderoby Bolesława Brylinga 
(Wielka 15), Jana Januszewa (Szkapierna7i) 
za kradzież uprzęży na szkodę Michała Nie- 
raszkiewicza zamieszkałego we wsi Rybiszki 
(II kom: pp.) i Mieczysława Muraszko 
(Šaiegowa 22), który dostał się na strych 
przy ulicy Szawelskiej 6 i usiłował skraść 
bieliznę będącą własnością Minko Koczana. 

— (c) Zatrucie się. Przy niewyjašnio- 
nych SZ okolicznościach uległa za- 
truciu chininą 25-letnia Franciszka Godlew- 
ska (Piaski 13). Zatrutą odwieziono do 
szpitala żydowskiego: 3 

— (c) Podrzntek w pociągu. Na sta- 
cji kolejowej w Smorgoniach w pociągu 
idącym z Mołodeczna służba kolejowa 
znalazła chłopaka w wieku około roku, 
porzuconego przez nieznaną kobietę, która 
zdołała ulotcić się. 

— (c) Zabity przez pociąg. Wczoraj 
w dzień na szląku kolejowym pod Mało: 
decznem znaleziono koło torów zwłoki 
żyda starszych lat. Oględziny trupa stwier- 
dziły że został on przejechany przez po- 

uległ całkowitemu 
zmasakrowaniu głowy i piersi. Tragicznie 
zmarłym ;okazał się mieszkaniec Lebie- 
dziewa, Lejzer Majchel łat 50 głuchy od 
urodzenia który skraczjąc sobie drogę 
przez tor kolejowy nie usłyszał nadjeźdża- 
jącego pociągu i poniósł śmierć na miejscu. 

— (c) „Pajęczarze*. Nocy wczoraj- 
szej na strych domu Nr 15 przy ulicy Wi- 
leńskiej dostali się pajęczerze i skradli 
wiszącą tam bieliznę z literami J K. W. 
Poszkodowaay Piotr Łatcha wartość skra 
dzionej bielizny ocenia na 300 złotych. 

— (c) Usiłowanie samobójstwa. Z 
powodu nieporozumień rodzinnych usito- 

_ wał odebrać sobie życie Szymon Kalino- 
wicz zamieszkujący przy ulicy Niemieckiej 
8, który wypił esencji octowej. 

Po udzieleniu pierwszej pomocy odwie- 
 ziono go do szpitała żydowskiego na dal- 
szą kurację. 

  

Z SĄDÓW 

Komuniści w synagodze. 

Wówczas jeszczę, kiedy władze sowiec 
kie mie prowadziły tak zażartej walki z re- 
ligją poszczególni agitatorzy i kolporterzy 
bibuły komunistycznej wykorzystywali świą- 
tynie dla swoich celów rozrzucając w nich 
ulotki i odezwy. 

Taką metodę agitacji stosowali w Wil- 
nie dwie latorośle komunistyczne Mejer 
Kamermacher i Ita Golsztejnówna. 

W październiku 1926 r. w synagodze 
przy ul. Kalwaryjskiej Nr 104 jeden z mod- 
lących się, Matis Epsztejn zauważył mło- 
dzieńca rozrzucającego” druki. Wystarczył 
jeden rzut oka na tytuł druku, sby zorjen- 
tować się, że jest to agitacyjna bibułą ko- 
munistyczna. 

Epsztejn zaczął śledzić komunistę. Po 
pewnym czasie rozrzuciwszy cały zapas 
druków wyszedł on na ulicę, gdzie oczeki- 
wała nań młodą dziewczyna. 

Zawezwany policjant aresztował parkę. 
Byli to właśnie Kamermacher i Golsztej- 
nówna u których w mieszkaniach zasle 
ziono przy rewizji aslsze dowody działal- 
ności kcmunistyczrej. + 

Wczoraj w Sątzie Okręgowym oświad- 
czyli oni, źe nie znali się przedtem, pozna- 
li się na uiicy i poszli na spacer. W syna- 
godze jakoby nie byli zupełaie. : $ 

Sąd nie dał wiary tym tłomaczen'om i 
skazał oboje na trzy lata więzienia zamie 
niającego dom poprawy. R 

Biorąc pod uwagą, że oskarżeni jako 
teren swej zbrodniczej działalności wybrali 
005 kara ta wydaje się dość łagod- 
ną. y у 

PODŻEGACZ W POTRZASKU. 

  

Propaganda komunistyczna prowadzona 
wśród wojska kosztuje kolosalne pieniądze 
a w dodatku wymaga aby uprawiana była 
przez sprytnych agentów. Władze  sowiec- 
kie organizują specjalne kursa, na których 
szkolą się specjalne kadry agitatorów. 

Mieszkaniec wsi Przedoły pow. dziśnień ; 
skiego Franciszek Usowicz podjął się tej tru 
dnej misji lecz na szczęście dobrej sprawy 
polskiej, a na nieszczęście własne trafił w 
dniu 26. 6. r. ub. na sprytnych į uczciwych 
ułanów: Al. Drozda z 13 p. ul. i J. Pilaczka 
z 23 p. uł., którzy nie tylko, że oparli się 
sile wymowy jego ale ponadto spowodowali 
aresztowanie. 

Działo się to w poczekalni kolejowej w 
Wilnie. Usowicz podsiadł się do wspomnia- 
nych żołnierzy, nawiązał z nimi rozmowę i 
słysząc że narzekają oni na ciężką służbę woj 
skową zaczął namawiać ich do dezercji z 
szeregu pułków i ucieczki na terytorjum Ro 
sji Sowieckiej z bronią w. ręku. 

  

Namawiając żołnierzy do tego niecnego 
czynu przechwalał się, że przy jego pomocy 
uciekło do Rosji kilku żołnierzy odsługują= 
cych służbę w 6 p.p.leg. i, że obecnie nadsy 
łają oni listy, z których widać jak dobrze 
im się powodzi. 

Żołnierze udawali że słuchają z zaintere 
sowaniem podszeptów agitatora, a skorzy- 
stawszy z chwiłowej jego nieobecności po 
wiadomili o wszystkiem posterunkowego. 

Finał był smutny. Aresztowany i osadzo 
w 'więzieniu doczekał się w dniu  wczoraj- 
szym rozprawy sądowej. 

Sąd okręgowy pod 'przewodnictwem Sę- 
dziego Brzostowskiego nie dał wiary wykrę 
tnym odpowiedziom wysłannika  moskiew- 
skiego i skazał go za agitację wśród wojska 
na e aaa zamieniającego dom popra. 

wy. (y й 

  

OFIARY. 
Mirek i Oldek na remont sal w Domu 

Dzieciątka jezus zł. 2. 
Inżynier jensz na remont sal w Domu 

Dzieciątka Jezus zł. 4. 

" (prof. H. Mościcki), 2. 

RADIJO 

Sobota, dmia 22 marca 1930 r. 

11.55—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—10.10: Muzyka z płyt gramofon. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz 

ny z Warszawy. 
15—15.45: Transm. z Warszawy odczy 

ty dia maturzystów: 1. „Polska i Niemcy'* 
„Mickiewicz“ (prof. 

K. Górski). 
16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka z płyt gramofon. 

koncert życzeń. 
17—17.15: Kom. Wil. Tow. Organiza- 

cyj i Kółek Rolniczych. 
17.15—17.35: „W świetle rampy" fełje 

ton teatralny wygł. T. Łopalewski. 
17.45—18,45: Transm. z Krakowa. Słu 

chowłisko dla dzieci: „O dwóch takich, co 
ukradli księżyc" K. Makuszyńskiego. 

18.45—19.15: „O twórczości  rysunko» 
wej dziecka' odczyt org. przez Tow. Wycho 
wania Przedszkolnego, wygłosi Krystyna 
Wróblewska. 

19.15—19.40: Program na następny 
tydzień. 

19.40—20.5: Rozmaitości i sygnał czasu. 
„. 20.5—20.30: „Z szerokiego Świata" naj 
ciekawsze zdarzenia tygodnia omówi Hen. 
ryk Tokarczyk. 

20.30—23: Trasm. z Warszawy. Kon. 
A muzyki żydowskiej, feljeton i komunia 
aty. 

23—23,45: Recital fortepianowy  Anny 
Nochimsonówny. Fortepian. f. A. Drygas 
w Poznaniu. 1. C. Franck — Preludjum, cho 
rai i fuga. 2. CI. Debussy — Preludjum, 
„Syn marnotrawny* 3. CI. Debussy — Pre 

a fortepianowe. 4. G. Faure — Nokturn 
r. ad: 

23.45—24,30: Muzyka z płyt gramofon. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia 21 marca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8,90 — 8,92 — 8,88. Holandja 
51,88 — 358,78 — 356,98. Londyn 43,39— 
3,50 — 43,29. Nowy York 8,907 — 8,927 

-— 8,887. Paryż 34,91 — 35,00 — 34,824. 
Praga 26,43 — 26,49 — 26,37. Szwajcarja 
172,73 — 173,16 — 172,30. Włochy 46,733 
R: — 4662. Berlin w obr. prywatnych 

2 A 

  

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 124,50. 5 proc. 
konwersyjna 54,50. 7 proc. stabilizacyjna 87. 
8 proc. L.Z. Banku Gosp. Krajowego i Ban. 
ku Krajowego i Banku Rolnego, obl. Banku 
Gosp. Krajowego 94, te same 7 proc. 83,25. 
4ż proc. ziemskie 53,50 — 54. 8 proc. war- 
szawskie 75,75 — 76,25. 

Akcje: 

Bank Polski 166,75 — 166,50. Zw. Spó- 
łek Zarobkowych 18,50, Cukier 27. Ostro 
SS serja B — 54. Strachowice 21,25 — 

PB UMTS 

A ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
ARENA : 

Diana wróżka Chiromantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy за- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 
Komedja w 8 aktach. W ro 
„BOBUŚ BOKSEREM* 

Od dnia 21 do 24 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

od godz. 4-€ej. Następny program: „CORAZ PRĘDZEJ*. 

  

ARCYSENSACYJNA ATRAKCJA! 

„Damski pieszczoszek* 
lach głównych: LEW CODY i AILECH PRINGLE. Nad program: 

Komedja w 3 aktach. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów 

  

  

  

  

  

Kino-Teatr Przeiiękna gwiazda, fascynujsca Marcela Albani JAKO Kobieta na krzyżu 
w przepotężnym, zachwycaj „HELIDS“ Udo „„SZACHOWNICA SERC 
z udziałem bohatera filmu „Pieśń o atamanie* ADALBERTA SCHLETOWA. Film o kolosalnem napięciu 

Wileńska 38. senszcyjnem. Mistrzowska gral Niezwykła treść! Seansy o godz. 4, 6. 8 i 10.15. 

KINO-TEATR Dziś! Najciekawszy pEb obecnego Bór jj : 

% ež ji „HOLLYWAOD" B) B A Ż E - Edwarda : ВН Mickiewicza 22. Val NB E 
ao; Rod Ia Roctiue i Sue Karol Ee bg 4, 68.1 1025 w, 

POLSKIE KINO Dzi:l Wielki niebywały program! DROGA HAŃBY pf powieści słynnego autora HALL GEJNE'A p- t, 
6“6 r „Wanda CIERRNISTA DROGA UCZCIWEJ Kobiety 

ielk ь iek i i łnieni. is. ilni 
Tel 14-81. | dramat w.IO aktach w roli głównej PUJĄ MODI Najpopularniejsi komicy RIFF TRAFE amerykańs 

CENY W WILNIE 

z dnia 21 marca 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 33 — 34, żyto 182 
— 19, jęczmień na kaszę 193 — 20, browa- 
rowy 21 — 22, 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, maku 
chy lniane 35 — 36, słonecznikowe 25 — 
26. Sytuacja na rynku zbożowym bez zmia 
ny. Tendencja wyczekująca. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia tazowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. { 

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 
420 — 440. 

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

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zł. za 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 
— 450, szczupaki żywe 550 — 600, śnięte 
350 — 400, leszcze żywe 500 — 520, śnię- 
te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, śnię. 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 

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, łubin —, seradela 25—26 

Len: Len włókno surowe I gat. 18 — 20 
zł. za pud, len trzepany 26 — 27 zł. za pud. 

„ Siemię lniane o czystości 87,5 proc. 11—11,5 
zł. za pud. (n). 

380 Mickiewicza 31 m. 4. Wielka 1 

szczapa BATALJON MIŁOŚCI komedja-farsa w 8 aktach. 

  

P.H.O. 
Ubezpiecza na życie w złotych w złocie 
Na warunkach najkorzystniejszych 
Ze skłądką nalicza bo począwszy 

© В 
Z największą gwarancją wypłaty 
Bez uciążliwych formalności badania 

lekarskiego. 
Z podwójną wata w razie Śmierci 

wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

ODDZIAŁ P.K.O. w Wilnie, Mickiewi- 
cza Nr. T.   

į ZARZAD 

я Wileńskiego Banka Ziemskiego 
podaje niniejszem do wiadomości 
pp. Akcjonarjuszów że z powodów, 
przewidziących w $84 Ustawy Banku 
Walne Zgromadzenie 'Akcjonarjuszów, 
prawomocne bez względu na ilość 
przybyłych Akcjonarjuszów i liczby 
posiadanych przez nich akcyj, od- 
będzie się 7 kwietnia r. b. o godzinie a 
6-ej więcz. w gmachu Banku przy 
ul. Mickiewicza $, według ogłoszo- 
nego już porządku dziennego. 

Snem LI BLEE GC ORA ZIE 

СБ ЗЕС О ЕУ О О ВЕН 72 
SEEN, mie 

pani RÓŻN 

"=" TWAMIENICA т 

= GN = |. chodówa: w po> 
LP bližu oraw 2 

mieszkaniach, 
Ikaszerkašaialomoka 460 sąžni "placi, 
orat Gabinet Kosme- Rap ah 
tyczny usuwa rmar 
azczki, piegi M 
łupiaś, eku es Sm a 
rxajki, wypadanie wło- ч 22 
t6w. Mickiawicza 46. 

EKRANO S STATAFE 
  

MAWAAWE 
KAJPOWAŹNIEJ 

załatwia lokatę 
gotówki na dobre 
oprocentowanie i 
najlepsze gwarancje 
D, H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza 1, 
wany, z używalnością! tel. 9-05. _—g0) 
łazienki, może być z 
utrzymaniem, blisko SRSMZEREAK KEY 
sądu, wydaje się dla ZGUBY 
samotnych lub bez- 
daietnego  inteligeni- spam G us 
nego małżeństwa. gubiony paszport 
Portowa 23 m. 24 
Oglądać od 11—7-ej Am 02 Klass, Sina 

BYAATAM zaj ZE": 

Sklep 
z mieszkaniem i pie- 
cem piekarnianym do 
wynajęcia, Popowska 
4, dow: Się u dozorcy 
od 1—4 p. p. —Į 

Polė jasny, odno- 
wiony, umeblo- 

  

    

KOBIE 
Kosmetyka ||| Urod koszenie, KUPNO 1 82) imię Władysława 

SEEN V isskonaii odświeża. Rudzisa, unieważnia 
EEE URAZY usuwa braki i skazy, się. -0 

Ga dine i Kd ul mw AB a Tag 
Racionalnej Kosme- Gabinet = Kosme yki a URE od "feu a siążkę 

ci i i wojskową wyd. 
tyki i etergrzy Doe „;SDIB " daleko a = s ięcej 8 - aa RZ 

  

m. 9, Przyj. 

UL T ENY, 
nali, odświeża, usuwa wiki 
jej skazy i braku 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 

kuciędnś | 
na oprocentowanie 

   
   

nie włosów i łu-| najpewniej i so- 
pież. Najnowsze zdo-| „„lidnie lokuje 
bycze kos ki ra-| Wileńskie | Biuro 
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m. 7, Woznicki, —-o unieważnia się, 
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- Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GQ W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

w dniu 6. 2. 1930 r. 

11501. I. A. „Kalininowa Antonina“ we wsi Katowicze, gm. 
Wawiórka, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy. Firma istnieje od 
1928 roku. Właściciel Kalininowa Antonina, zam. tamże. 

3678 — VI. 

| 11502. I. A. „Kisin Szmulio“ w Drui, pow. Bras wskiego. 
sklep towarów manufaktury i skórzanych. Firma istnieje 
1929 roku. "Właściciel Kisin Szmujło, zam. tamże. 

3679 — VI. 

11503. I. A. „Kalmanowicz Dwejra“ w Lidzie, Rynek 97. 
Drobna sprzedaż skór, smaru i kredy. Firma istnieje od 1927 ro- 

  

ku, Właściciel — Kalmanowicz Dwejra, zam. tamże. 
3680 — VI. 

————— — 
11504. I. A. „Koszczafski Įankiel“ w Lidzie, Jatki 10. Sprze 

daž mięsa. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel — Koszczań- 
ski Jankiel, zam. w Lidzie, uł. 3 Maja 18. 3681 — VI. 

11505. I. A. „Koreń Fryda* we wsi Repniki, gm. Tarnow 
skiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy i sprzedaż piwa oraz 
wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1926 roku. Właściciel 

3682 — VI. 
— — Koreń Fryda, zam. tamże. 

    11506. I. A. „Kalmanowicz Molžėsz“ w Hermanowiczac 
pow. Dziśnieńskiego. Skup materjałów leśnych. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel — Kalmanowicz O anie as 

11507. I. A. „Kuncewicz Tymoteusz” w Hermanowiczach, 
В pow. Dziśnieńskiego. Piwiarnia. Firma istnieje od 1928 roku. 

__ Właściciel — Kuncewicz Tymoteusz, zam. a ы 

          

     

   

  

11508. A. I. „Koreń Motel* przy St. Kurhany, gm. Tar- 
nowskiej, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy i sprzedaż "piwa 
oraz wyrobów tytoniowych. Firma istnieje od 1929 roku. Wła- 
ściciel — Koreń Motel, zam. tamże. 3685 — VI. 

11509. 1. A. „Kuszelewska Chaja* w Lidzie, ul. Zakasan 
ka 46. Piwiarnia. Firma istnieje od 1928 oku. Właściciel — 
Kuszelewska Chaja. zam. tamże. 3686 — VI. 

11510. I. A. „Kamieniecki Jankiel“ w Szczuczynie. Sprzedaż 
towarów spożywczych i zboża. Firma istnieje od 1912 roku. 
właściciel Kamieniecki Jankiel, zam. tamże. 3687 — VI. 

11511. I. A. „Ławysz Anna* w Lidzie, ul. II Słobódka 42. 
Piwiarnia, bilard, i sprzedaż wyrobów tytoniowych. Firma ist- 

  

nieje od 1928 roku. Właściciel — Lawysz Anna, zam. tam. 
s 3688 —..1 

  

   
  

  

a 1512. I. A. „Lewinson Owsiej* w Mołodecznie, ul. Pilsud- 
skiego 13. Sklep mięsa. Właściciel — Lewinson Owsiej, zam. 
tamże. 3689 — VI. 

11513. LA. „Hotel GRAND“ — Lando Benjamin“ w Lidzie 
“ul. Suwalska 7. Hotel. Firma istnieje od 1928 roku. Właściciel 
Łando Benjamin, zam. tamże. 3690 — VI. 

7 1514. A. . „Mańska Chaja" w Lidzie, Rynek 24, Sklep 
płótna wiejskiego. Firma istnieje od 1904 roku. Właściciel — 
Mańska Chaja, zam. tamże. 3691 — VI. 

    

у 11515. LA, „Miciukiewicz Pawet* w Lidzie, ul. Siedlecka 1, 
Sklep spożywczy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel — 
Miciukiewicz Paweł, zam. w Lidzie, ul. Siediecka 3. 

: 3692 — VI. 

11516. I. A. „Magids Izaak* w Lebiedziewie, pow. Mo 
łodeczańskiego, Sklep obuwia. Firma istnieje od 1928 roku, 
Właściciel — Magids Izaak, zam. tamże. 3693—VI. 

11517. A. I. „Mitawska Chaja* w Lebiedziewie, pow. Мо- 
łodeczańskiego, Sklep kołonjalno - galanteryjny. Firma istnieje 
od 1927 roku. Właściciel Mitawska Chaja, zam. tamże. : 

3683 — VI. 

11518. I. A. „Machinzon Abram* w Dziśnie, ul. Kasowa 16. 
Sklep spożywczy i zboża. Firma istnieje od 1926 roku. Właści- 
ciel — Machinzon Abram, zam. w Dziśnie, ul. Więzienna 12, 

3695 — V. 

_ 11519. I. A. „Milner Lipa* w Hermanowiczach, pow. Dzi- 
śnieńskiego. Sklep różnych towarów. Firma istnieje od 1926 ro 
ku. Właściciel — Milner Lipa zam. tamże. 3696 — VI. . 

w dniu 21. 1. 1930 r. 
11454. I. A. „Bracia Riwkes — |" Sklep instrumen- 

tów muzycznych. Siedziba w Wilnie, uł. Trocka 8. Spółka ist- 
nieje od 28 grudnia 1929 roku. Wspólnicy zam. w Wilnie, przy 
ul. Trockiej 8. Urjasz Riwkes i Lew Riwkes. Spółka firmowa 
przekształcona z firmy jednoosobowej pod firmą: „Urjasz Riw- 
kies', jstnieje na mocy umowy z dn. 28 grudnia 1929 roku. 
Czas trwania spółki nieokreślony. Zarząd należy do obu wspól 
ników oddzielnie, jak również do każdego z nich nalęży prawo 
występowania w sądach grodzkich, okręgowych i wyższym 0- 
raz we wszystkich Urzędach Państwowych, komunalnych i 
prywatnych. 3697 — VI. 

11455. . A. „Chejfec Fanią* Siedziba w Glebokiem, ul. 
Zamkowa 66. Przedmiot — sklep bławatno - gałanteryjny, wo 
dy sodowej i cukierków. Firma istnieje od 1928 roku. Właści- 
ciel — Chejfec Fania, zam. tamże. 3698 — VI. 

11456. 1. A. „Pupko Zacharja”. Siedziba w Lidzie, ul. Rya 
nek 42. Przedmiot sklep farb j smar. Firma istnieje od 19: 
roku, Właściciel Pupko Zacharja, zam. tamże. 3689 — VI 

w dniu 30. 1. 1930 r. 
11456. I. A. „Szołoms Łewinszteln i S.ka*. Zakup i sprze 

daż zboża i przetworów zbożowych. Siedziba w Wilnie, ul. Za- 
walna 41. Firma istnieje od 1 stycznia 1930 roku. Wspólnicy: 
Szaja Chmielnicki, zam. w Warszawie, ul. Marszałkowska 108 i 
Szloms Lewinsztejn, zam. w Wilnie, ul. Sadowa 9. Spółka firmo 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 9 grudnia 1929 roku na cza- 
sokres jednoroczny do dn. 31 grudnia 1930 r. z automatycznem 
przedłużeniem na rok następny i t.d. z roku na rok, o ile 
dnia 1 grudnia 1930 r. nie nastąpi wypowiedzenie spółki przez 
jednego ze wspólników. Zarząd należy do obydwóch wspólni- 
ków łącznie, Każdy ze wspólników ma prawo w imieniu spółki 
samodzielnie podpisywać wszelkiego rodzaju dokumenty i zo 
bowiązania, nie wyłączając weksli. 3701 — VL 

  

11458. I. A. „Abram Kac i Aron Abramson — S.ka“, Resta 
uracja. Siedziba w Krewie, pow. oszmiańskiego. Przedsiębior- 
stwo istnieje od 1922 roku. Wspólnicy zam. w Krewie, pow. 
Oszmiańskiego: Abram Kac i Aron Abramson. Spółka firmo» 
wa zawarta na mocy umowy z dn. 13 listopada 1928 roku na 
czasokres do dn. 31 grudnia 1930 roku. Zarząd należy do oby- 
dwóch wspólników, którzy łącznie podpisują korespondencję, 
pokwitowania z odbioru wszelkiego rodzaju dokumentów, towa 
rów i pieniędzy, jak również wszelkiego rodzaju WE 

Wydawca St. Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

ы w dniu 30. I. 1930 r. 
11459, I. A. Firma: „Bejgiel Judel“4 Siedziba w Wilnie, ul. 

Jatkowa 2. Przedmiot — Sklep dodatków krawieckich. Firma ist 
nieje od 1930 r. Właściciel Bejgiel Judel, zam, tamże. 

3702 — V. 

w dniu 31. 1. 1930 r. 
11460. 1. A. „Młyn Parowy O. i W. Swirscy — S„ka* Рго- 

wadzenie i eksploatacja młyna parowego. Siedziba w Swirze, 
pow. Święciańskiego. Spółka istnieje od 16 grudnia 1929 roku. 
Wspólnicy: Owsiej Swirski, zam. w Swirze, pow. Święciańskie- 
go i Wulf Swirski zam. w Komajach, pow. Święciańskiego. Spół 
Ka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 16 grudnia 1929 ro» 
ku na czas nieokreślony. Zarząd należy do obu wspólników 
łącznie. Reprezentowanie spółki nazewnątrz, zawieranie i pod- 
pisywanie w imieniu spółki wszelkich trazakcyj, weksli, zobo- 
wiązań, umów i inych dokumentów oraz zastępowanie spółki 
we wszelkich instytucjach i wobec wszystkich osób należy do 
obu wspólników łącznie pod stemplem firmowym. Do odbioru 
wszelkiego rodzaju pocztowo . telegraficznej korespondencji, z 
wyjątkiem pieniężnej; oraz dd odsyłania i odbioru wszelkiego 
rodzaju kolejowych i innych przesyłek wystarcza podpis jedne 
go ze wspólników pod stemplem firmowym. 3703 — VI. 

11461. I. A. „J. i W. Gordon“. Handel szklem okiennem w 
Lidzie S-ka fiimowa*. Handel szkłem okiennem. Siedziba w Li 
dzie ul. Pereca 14. Spółka istnieje od 1 stycznia 1930 roku. 
Wspólnicy zam. w Lidzie, ul. Pereca 14 Isaj Gordon i Wiera 
Gordonowa. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 31 
grudnia 1929 roku. na czas nieograniczony. Zarząd należy do 
obu wspólników łącznie pod stemplem firmowym. Do odbioru 
ny jest każdy ze wspólników zawsze pod stemplem firmowym. 

3704 — VL. 

11462. I. A. „Sklep towarow łokciowych i galanterji w Le. 
biedziewie — Roza Lewin i Rocha Majzer — S-ka“. Sklep towa 
rów łokciowych i galanterji. Siedziba w Lebiedziewie, pow. Mo 
łodeczańskiego. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1928 r. 
Wspólniczki zam. w Lebiedziewie, pow. Mołodeczańskiego: Rc- 
za Lewin i Rocha Majzer. Spółka firmowa zawarta na mocy 
aktu, zeznanego przed Stanisławem Chrząstowskim,  Notarju- 
szem w Mołodecznie w dn. 8 kwietnia 1929 r, za Nr. 1598 na 
cząs nieograniczony. Zarząd należy do obu wspólniczek. Weksle 
i wszelkie zobowiązania pieniężne podpisują obie wspólniczki. 

3705 — VI. 

11463. I. A. „, Iko Jan i Maks Gołub — S-ka". Skup i 
dostawa żywności i furażu dla wojska. Siedziba w Mołodecznie. 
Przedsiębiorstwo istnieje od I listopada 1928 roku. Wspólnicy 
zam. w Mołodecznie: Jan Matułko — przy ul. Dąbrowskiego 5 
i Maks Gołub — przy ul. Zamkowej 27. Spółka firmowa zawar 
ta na mocy aktu, zezn: > przed Stanisławem Chrząstowskim 
Notarjuszem w Molodec ' dn. 12 kwietnia 1929 r. za nr. 
1709 na czas nieokreślony. ad należy do obu wspólników. 
Weksle i inne zobowiązania pieniężne podpisują o PORE 

3706 — VI. 

    

  

   

    
   
    

  

11464. I. A. „Delfin — Abram Mantorowicz i S. ka“ Ryska 
fabryka konserw“. Prowadzi fabryki konserw. Siedziba w 
Wilnie, ul. Nikodema 2. Spółka istnieje od 14 listopada 1929 r. 
Wspólnicy zam. w Wilnie. Abrajt vel Adolf Kantorowicz przy 
ul. Trockiej 20, Cyna Folkman — przy ul. Piaskowej 1. Łiba Ka 
rapans — przy ul. Żeligowskiego 5 i Abram Fajnberg — przy 
ul. W. Pohulanka 17. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy 
z dn. 14 listopada 1929 roku na czasokres do dn. 1 listopada 
1934 roku. Zarząd należy do wszystkich wspólników łącznie. 
Weksle, umowy, zobowiązania i plenipotencje w imieniu spółki 

mowym przez Abrama 

  
   

  

   
   

      

winny być podpisywane pod stemplem firn 
vel Adolfa Kantorowicza i Łibę. Karapans A a 

   

  

11465. I. A. Firma: „Anolik Bejla Anolik“. Siedziba w Wil- 
nie, ul. Kwiatowa 4 — 13. Przedmiot handel aptekarskiemi, ko- 
smetycznemi i innemi towarami. Firma istnieje od 1929 roku. 
Właściciel Anolik | gąba, zam. tamże. Prokurentem firmy jest 
Fajwusz Anolik zam. w Wilnie, ul. Kwiatowa 4. ł 

11466. I. A. Firma: „Felgenberg Jakób — atelier futrzane”. 
Siedziba w Wilnie, ul. Subocz 6a, Przedmiot — sprzedaż futer. 
Firma istnieje od 1930 roku. Właściciel Fejgenberg Jakób, zam. 
tamże. 3709 VI. 

w dniu 1 II. 1930 r. с 
11467. I: A. Firma: „Kawiarnia Józefa Samosionka*. Sie- 

dziba w Wilnie, ul. Garbarska 1 — 19. Przedmiot — kawiarnia. 
Firma jstnieje od 1928 roku. Właściciel — Samosionek Józef, 
zam,'w Wilnie, zauł. Prawy Żołnierski 13. 3710 — VI. 

11468. |. A. Firma: „Baran Jan* Siedziba we wsi Kiewły, 
gm. Bienickiej, pow. Mołodeczańskiego. Przedmiot — sklep sp 
żywczo - galanteryjny:j bakalejny oraz tytoniowy. Firma istnieje 
od 1928 roku. Właściciel — Baran jan zam. FR s 

w dniu 4. II. 1930 r. 
11469. I. A. Firma: „Berzon Chawa'. Siedziba w Hermano 

wiczach, pow. Dziśnieńskiego, Sklep. spożywczy i resztek bła- 
watnych. Firma ist nieje od 1927 roku. Właściciel Berzon Chawa 
zam. tamże. 3712 — VI. 

11470. I. A. Firma: „Bułłon Hersz* Siedziba w Lidzie, ul. 
Rynek 93. Przedmiot sprzedaż żelaza. Firma istnieje od 1928 r. 
Właściciel — Buljon Hersz, zam. w Lidzie, ul. AZE s 

w dniu 31. 1. 1930 r. 

« 7881. |. A. „Przedsiębiorstwo robót budowlanych Antoni 
Gołowczyc i Ska“. Firma obecnie brzmi: „Przedsiębiorstwo 
robót budowlanych }. Gapanowicz i I. Arjė — Ska“. Siedziba 
została przeniesiona do Wilna, ul. Mickiewicza 35 — 23. Współ” 
nicy zam. w Wilnie: Jerzy Gapanowicz — przy zaul. II Archa- 
nielskim 3 i Izaak Arje — przy ul. Mickiewicza 35. Antoni Go» 
łowsjzzyc zbył swój udział na rzecz Jerzego Gapanowicza i lza- 
aka Arje i wystąpił ze spółki. 3804 — VI. 

w dniu 5. Il. 1930 r. < 
4946. II. A. „Brudny Monasja i S-ka" Spółka została zlikwi 

dowana i wykreśla się z rejestru. 3805 — VI. 

. 3071. |. A. „Gerszater Kiwele, Przedsiębiorstwo zostało szli. * 
kwidowane i wykreśla się z rejestru. 3806 — VI. 

   

350. II. A. „Braz Salomon“. 
na ul. Wileūską 7 w Wilnie. 

170. Il. A. „S-ka Braci Meadel i Noąch Złatin spółka firmo- 
wh". Spółka została zlikwidowana į wykrešla 2 ralis 

3808 — VI. 

w dniu 10. I. 1930 r. 

9527. II. A. „Tołścik Bonitacy'! Przedmiot: sklep spożyw- 
czo - galanteryjny i wyrobów tytoniowych, Siedziba we wsi Di 
browa gm. Rakowskiej, pów. Mołodeczańskiego. Tołścik Boni- 
facy zam. we wsi Dubrowa, gm. Rakowskiej, pow. Mołodeczań- 

skiego. 3799 — VI. 

      

  

   


