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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE -— wi. Szeptyckiego — A. iasznk. 
BIENIARONIE, -- Ви!е! Kołejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
PĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malnowszteg". 
QUKSZTY — Bafet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzinierow. 
GRÓDNO — Księgaroia T-wa „Ruch“, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Sinarzydaki, 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. Н 
KLECK — aklep „Jednošė“, 

NIESWIEŽ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jaźwińykiegu. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
R. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*”. 
OSZMIANA — Księge?wa Spółdz. Nancz. 
PIŃSK — Księgarnia › эКа —- St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polsktej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM -— Księgarnia D. Lubowskiego, u!. Mickiewicza 12 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — mi. « 8. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — wi. Mickiewicza 24, F. Juczewska; 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“, 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

ЫВА — m. Suwalska 13, 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
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Przemiany w dyplomacji francuskiej 
| Pomówimy dziś o wyższym perso- 
nelu dyplomacji francuskiej. Czynnik 
ludzki jest bardzo ważny w tej dzie” 

dzinie. Oczywiście, dobrze wiemy, iż 

polityka zagraniczna operuje siłami i 

ustanawia ich równowagę; iż jest wy- 

padkową wszystkich sił i słabości, wad 

i cech dodatnich każdego narodu. Aie 

metody tej polityki wybierają ludzie, 

ale ludzie operują atutami, jakie kraj 

im wkłada w ręce. 
Tradycje dyplomacji francuskiej 

są wspaniałe. Jej sukcesy są niezliczo- 

ne. Nie mamy tu miejsca na wspom: 
nienia historyczne. Ale może najwięk” 

szym sukcesem dyplomatycznym Fran- 

,cji były te wszystkie sojusze, pisane 

lub nie, które nie zawiodły, kiedy Niem 

cy wojnę europejską sprowokowały. 

Przygotowali to przedewszystkiem lu- 

dzie Trzeciej Republiki: mężowie sta- 
nu jak Delcassć, Clemenceau i Poin- 

carć, dyplomaci jak Kamil Barrėre, Po 
wel i Juljusz Cambon'owie. Wszyscy 

mieli gtowy trzežwe; bedąc umiarko 

wani i ostrožni, nie mieli ztudzen; sz 

kali tadu i rėwnowagi drogą pojedna- 

nia, ale przewidywali także co się 
stanie, jeśli Francja będzie zmuszona 
wybrać pomiędzy poniżeniem a obro- 

ną. 

Dziś pozycja Francji jest inna niż 
przed wojną. Narazie Niemcy jej nie 

zagrażają, a swoboda ruchów dyploma 

cji $rancuskiej jest znacznie większa. 

Dziś, tak jak wczoraj, głównym ce- 

za: 
bezpieczyć krajowi niepodległość, za” 

bezpieczyć mu pokój i swobodny roz- 

kwit. Ale kiedy wczoraj droga do te- 

go celu prowadziła przez przygotowy« 

wanie wojny, do jakiej Niemcy 
party, to dziś wiedzie przeż utrzymanie. 
stanu rzeczy, będącego wynikiem zwy 

cięstwa. Różne tu można stosować 

metody. Większość ludzi w dyplomacji 
francuskiej główne zajmujących stano- 

wiska uważa, że niebezpieczną, a mo” 

że i niewystarczającą byłaby metoda 

sojuszów tylko. Nie wyrzekając się ta 

kowych, dyplomacja francuska stosuje 

jednocześnie drugą metodę pojednania 

się z dawnymi wrogami. Mężem stanu, 

który politykę tę zainaugurował w 

1921 r. jest p. Arystydes Briand. Dy- 

plomata, który mu wówczas i po dziś 
dzień był prawą ręką: — to p. Filip 
Berthelot. 

Francuskie Ministerstwa spraw za- 
granicznych składa się z dwu wiel- 
kich dyrekcyj: spraw politycznych i 
handlowych, oraz spraw  administra- 
cyjnych i technicznych. Ta pierwsza 
jest centralą dyplomatyczną; dzieli się 
na szereg pod-dyrekcyj (Europa, Ame- 
<ryka, Azja — Oceania, Afryka, spra” 
wy handlowe, Liga .Narodów, propa 
ganda). Pod-dyrekcja Europy dzieli się 
lia trzy „biura”: zachodnie, wschodnie, 

i południowe; w tem drugiem jest re- 
ferat polski, rosyjski, bałtycki, fiński i 
skandynawski, 

„ Kiedy wojna się kończyła, na czele 

"dyrekcji politycznej stał p. de Mar- 
gerie, a jego zastępcą był p. Berthelot. 
Po zawarciu pokoju p. de Margerie 
został ambasadorem w Brukseli (dziś 
jest w Berlinie), a dyrekcję polityczną 
objął 28 czerwca 1919 r. (w dzień 
podpisania Traktatu wersalskiego), p. 
Filip Berthelot. Szefem podrdyrekcji 
Europy był od 26 lipca 1918 p. Ju- 
Ijusz Laroche, obecny  ambasador w 
Warszawie. We wrześniu 1920 p. 
Berthelot zostaje mianowany sekreta- 
rzem generalnym na „Quai d'Orsay". 
Jest ta nowy posterunek, stworzony w 

czasie wojny (1915), jaki do czasu 
Konferencji Pokojowej zajmował p. 

sz Cambon, a na który w styczniu 
1920 p. Millerand powołał p. Paleolo- 
glie'a. Ten ostatni: przewrócił się na 
swej polityce  bawarskoaustr jacko- 
Węgierskiej. P. Berthelot nigdy nie był 
zwolennikiem tych „reakcyjnych** kom 
binacyj. żadnych przewrotów. Przy- 

JEZA z nowemi i z powiększonemi pań: 
-» Stwami Europy  środkowo-wschodniej, 

Pojednanie z Niemcami — oto 
metoda, 

Na opróżnione stanowisko dyrekto 
"a Spraw politycznych zamianowany 

jego 

zastał hr. Peretti de la Rocca. W grud 

niu 1921 r. p. Berthelot zostaje zawie- 

szony w urzędowaniu na skutek bar 

dzo przykrej dlań afery, w której obo- 

wiązki urzędnika i brata weszły w kor 

lizję. Sprawę tę wyzyskali naturalnie 

przeciwko niemu, zwolennicy „polityki 

siły” w stosunku do Niemiec. P. Bert- 

helot bardzo godnie zniósł ciężkie do 
świadczenie z roku 1921 i zapamiętał 
sobie tych przyjaciół, którzy go w odo- 
sobnieniu nie opuścili: ci robią dziś 

karjery, bo latem 1925, kiedy p. Briand 
wrócił na „Quai*, przywołał zaraz p. 
Berthelot'a na nieobjęte przez nikogo 
stanowisko sekretarza generalnego. Na 
czelnikiem dyrekcji politycznej był już 
od października 1924 p. Laroche, albo- 
wiem p. Herriot mianował. hrabiega 
Peretti'ego ambasadorem w Madrycie. 
W styczniu 1926 roku, p. Laroche zo- 
stał ambasadorem w Warszawie, a je 
go stanowisko dyrektora spraw poli- 
tycznych przez rok pozostało nieobsa- 
dzone. Dzienniki pisały, że ponieważ 
p. Berthelot wszystko centralizuje, dy- 
rektor spraw politycznych jest zby 
teczny. 

Potem przecież przyszły rządy „jed 
ności narodowej'* z p. Poincarė'm na 
czele. Chodziły pogłoski o trudnej po- 
zycji p. Berthelot'a, a później znów 
słuchy o nieporozumieniach wynikłych 
pomiędzy p. Berthelot'em a p. Brian- 
dem (po Thoiry, we wrześniu 1926). 
P. Berthelot tym ostatnim zaprzeczył 
w liście da „Journal de Gene yć". w 
styczniu 1927 p. Delarue Caron de 
Beaumarchais, poseł francuski w Wied 
niu, został , mianowany dyrektorem 
spraw politycznych, Ale nie na długo. 
W 1924 p. Herriot usunął z dwu waż- 
nych placówek dwr dyplomatów „sta-- 
rej szkoły”: hrabiego de Saint-Aulai- 
re'a z Londynu (zajął jego miejsce p. 
de Fleuriauś i p. Barróre'a z Rzymu; 
na miejsce tego ostatniego mianował 
senatora radykalnego p. Renė Bes- 
nard'a. Ale w listopadzie 1927 p. Be- 
snard wrócił do polityki, a ambasado- 
tem przy Kwirynale został p. de 
Beaumarchais. Była również mowa o 
kandydaturze p. Laroche'a, ale sympa- 
tyczny ambasador Francji wolał po 
zostać w stolicy Polski. 

Dyrekcja polityczna znów była 
bez głowy. Znaleziono ją w osobie p. 
Karola Corbin'a. Jest to jeden z naj 
wybitniejszych dyplomatów młodej ge- 
neracji. W latach [D20—21 stał na 
czele służby informacyjnej na Quai 
d'Orsay" i wówczas mieliśmy sposob- 
ność z nim się zapoznać. W 1923 zo- 
stał radcą ambasady w Madrycie, a w 
rok później szefem poddyrekcji Euro- 
ру w centrali. Jego w grudniu 1927 
powołał p. Briand na dyrektora spraw 
politycznych. Pod-dyrektorem Europy 
został p. Andrzej de Laboulaye. Jedno- 
cześnie zastępcą p. Corbin'a na czele 
dyrekcji politycznej mianowano p. Lė- 
ger'a. 

_ Ostatnie przesunięcia na szczytach 
dyplomacji francuskiej datują z przed 
Paru tygodni. Hr. Peretti de la Rocca, 
ambasador w Madrycie, został prze- 
niesiony do Brukseli na miejsce opróż- 
nione przez Śmierć Maurycego Herbet- 
te'a. Do Madrytu pojechał p. Corbin, 
najmłodszy z ambasadorów francuskich 
(urodził się w 1881), a p. Alexis Le 
ger został dyrektorem spraw politycz- 
nych; p. de Laboulaye awansował na 
zastępcę dyrektora, a szefem pod-dy- 
rekcji Europy został p. Bargeton, do 
tychczas szet wydziału informacji. 

Świetna jest karjera p. Corbin'a, ale 
jeszcze świetniejsza jest ta, jaką w cią: 
gu ostatnich lat ośmiu zrobił p. Alexis 
Lćger (ur. w 1887). Zawdzięcza to 
przyjaźni p. Berthelot'a i p. Briand'a. 
Obecny sekretarz generalny francuskie 
go M. S. Z., sam dużą kulturą literacką 
rozporządzający, zawsze miał słabość 
do młodych pisarzy z „awangardy*, 
a do takich właśnie należał p. Lėger. 
W roku 1925 p. Briand mianował go: 
szefem swego gabinetu; dziś stoi p. 
Leger na czere dyrekcji politycznej, 
ale szefostwo gabinetu ministra zacho 
wuje. P. Briand poznał swego współ 
pracownika w czasie Konferencji wa: 

/ 
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Syfuacja przesileniowa 
Optymizm prof. Szymańskiego — Deklaracje klubów 

— Pogłoski o personaljach 

WARSZAWA, 24. III. (tel. wł. Słowa).|Marsz. Senatu dr. Szysmański przeja- 
wia w dalszym ciągu daleko idący optymizm na powodzenie swej misji 

tworzenia gabinetu. Dzisiaj, kiedy otrzymał od marszałka Sejmu p. Da- 
szyńskiego list z zapytaniem, kiedy zzamierza utworzyć Rząd, odpowie- 

dział natychmiast, iż we czwartek najbliższy, t. j. dnia 27 b. m. 

Zapytanie marszałka Daszyńskiego pozostaje w oczywistym związku 

z kwestją zwołania plenarnego posiedzenia Sejmu dla załatwienia popra. 

wek Senatu do budżetu na rok nadchodzący 1930—31. Gdyby wyznaczo- 

ny przez dr. Szymańskiego termin utworzenia Rządu był dotrzymany, to 

w piątęk mogłoby już posiedzenie Sejmu się odbyć, tymczasem dr. Szy- 

mański, jako marszałek Senatu zwołał na piątek po południu posiedzenie 

Senatu, czem również daje do zrozumienia, iż w czwartek nowy gabinet 
będzie mianowany. ; 

W ciągu dnia dzisiejszego marszałek Szymański zakończył swą serję 

konferencyj z przywódcami klubów sejmowych a jutrot. j. we wtorek około 
południa ma zjawić się w Belwederze. gdzie rezulłat odbytych narad przed- 
stawi Marszałsowi Piłsudskiemu, a po południu marszałek ymański be 
dzie konferował z Prezydentem Rzeczypośpóliiej i dla tego dzień jutrzejszy 

ąwažany jest w Sejmie ogólnie za decydujący dla delszego przebiegu 

przesilenia gabinetowego. 

Deklaracje klubów poselskich. 

Tymczasem jednak optymizm prof. Szymańskiego z wielkim tylko tru- 

dem może być podzielany w obliczu. opublikowanych dziś wieczorem de" 

klaracyj, jakie poszczególne kluby peselskie złożyły mu w trakcie rozmów 
na temat utworzenia nowego rządu. Deklaracja Klubu BB brzmi  najbar- 

dziej zdecydowanie i stwierdza, iż Klub ten nie wierzy w możliwość utwo- 
rzenia gabinetu, któryby mógł z tym Sejmem pracować, ponieważ Klub 
BB nie widzi dobrej woli ze strony opozycyjnej większości Sejmu dla rze- 
czowej, . spokojnej pracy i stabilizacji stosunków, 

Deklaracja złożona przez posła Niedziałkowskiego w imieniu PPS 

i pięciu innych stronnictw centrolewu w sposób bardzo kategoryczny wy- 
powiada się przeciwko Marszałkowi Piłsudskiemu, podsuwając tiprof. Szy- 
mańskiemu myśl niepowoływania Marszałka Piłsudskiego na stanowisko 

Ministra Sprsw Wojskowych w przyszłym rządzie. Tę samą myśl zawiera 

deklaracja Klubu Narodowego ujętą jeszcze w sposób daleko ostrzejszy. 
Oczywiście, że zagadnienie w czyich rękach znaleść się ma teka ministra 

Spraw Wojskowych w obliczu rzeczywistych warunków politycznych ; istnie- 
iących w Polsce odsuwa się od ingeręncji prof. Szymańskiego i dla tego te 
"dwie cytowane powyżej deklaracje Wprowadzają prof. Szymańskiego w 
skrajnie trudne położenie, gdyż z chwilą objęcia teki Ministra Spraw Woj. 

skowych w przyszłym rządzie przez Marszałka Piłsudskiego, z czem. prze- 

ciež najpoważniej należy się liczyć—w tej samej chwili upada już koncepcja 
poparcia parlamentarnego dla rządu dr. Szymańskiego, o co przecież za- 
biegał on w ciągu całych 4 ubiegłych dni uciążliwych konierencyj. 

Pogłoski o personalnym składzie przyszłego rządu 

Jednocześnie z ukończeniem rozmów z  przedstawicielami stronnictw 
sejmowych w kołach politycznych zaczęto dzielić się wiadomościami na te- 

mat zamiarów proi. Szymańskiego odnośnie personalnej strony jego przy” 
szłego gabinetu. Wiadomości te podzjemy tylko z obowiązku  informator- 
skiego, nie przywiązując do nich większej wagi. Mianowicie prof. Szymań- 
ski chce podobno stanowisko włce premjera dla spraw gospodarczych 
powierzyć posłowi Byrce (BB), szukając pozatem drugiego wice premie" 
ra specjalnie dla spraw politycznych. Wypływa kandydatura senatora hr- 
Dombskiego (BB). Na tekę spraw wewnętrznych kandydatów dotąd brak, 
jednakże dr. Szymański liczyć się ma z ustąpieniem ministra Józefskie- 
go. Ministrowie: Matuszewski, Zaleski 1 Kwiatkowski pozostać 
mają na swych stanowiskach, ministerstwo pracy otrzymać ma obecny wi. 

ce minister generał Hubicki z tem, że stanowisko wice ministra specjal. 

nie dla spraw opieki społecznej obejmie "p. Zofja Moraczewska, żona 
b. ministra robót publicznych i znana działaczka na polu społecznym. 
Wszystkie pogłoski powyższe mają szanse utrzymania się jeszcze najwy- 
żej przez dni najbliższe, gdyż najdalej środa musi przynieść 
ostateczne wyjaśnienie kryzysu gabinetowego, który tym razem ma specjal: 
nie skomplikowany przebieg, 

° WARSZAWA, 24 III. Pat. W związku z powierzeniem misji tworzenią rządu mar 
szałek Senatu prof. Szymański odbywał konierencje z przedztawicielami PPS. Fr. Rew. 
posłami Smilkowskim i Marjanem Malinowskim, NPR lewicy posłami Ciszakiem i Wasz= 
kiewiczem, posłem Stapińskim ze Zw. Chł. oraz posłami Sehejdą i Bogusławskim' 
z grupy ukraińskiej Bezpartyjnego Bloku. 
  OSK TAKO SOS ITS T KTE TIK 

Tekst układu pomiędzy Polską a Czechosłowacją 
przesłany został do Ligi Narodów 

GENEWA, 24 Ill. Pat. Rząd czechosłowacki przesłał do Ligi Narodów 
dla celów rejestracji i ogłoszenia tekst układu pomiędzy Polską a Czecho- 
słowacją, dotyczącego uregulowania rzeki Olszy i strumienia Petrowka, pod- 
pisanego w Katowicach dnia 18 lutego 1928 roku. 

Tajemnicze zniknięcie pan! Hanau 
Uciekła z kliniki aby zgłosić się do więzienia 

PARYŻ, 24 III. Pat. Wczoraj okołó północy! prefektura policji zaalarmowana zo” 
stała tajemniczem zniknięciem pani Hanau, która już od dłuższego czasu przebywała 
w klinice. Kiedy zajrzano do pokoju, nie znaleziono+w nim nikogo i tylko otwarte 
okno wskazywało, że pani Hanau tą drczą opuściła klinikę. Mając na uwadze jej wiel- 
kie wyczerpanie i osłabienie, wydawało się nieprawdopodobnem, aby mogła tego do- 
konać sąma i przypuszczano, że została uprowadzona przez przyjaciół. Po upływie 
godziny, okazało się, że pami Hanau bezpośrednio z kliniki udała się taksówką do 
więzienia St. Lazare, gdzie zgłosiła się jako więzień i zemdlała, wyczerpana niezwykłym 
wysiłkiem. 

НЕЛЕ ПЕУ УЕЕОНСЕТАНС CZY ZENEEOETCZONEOCKI ZPR KOOY OKT ALOE Z ЛОНЕ 

szyngtońskiej, w roku 1921; był wów- cuskiej, dyplomacji, której etapami są 
czas p. Lćger konsulem 2giej klasy i Cannes, Locarno. Thoiry, pakt Kelloga 
ekspertem do spraw Dalekiego Wscha —Briand i Haga. Są we Francji ludzie 
du; dziś ma rangę ambasadora. metody te krytykujący, ale nie mają 

P. P. Briand i Berthelot znajdą w. siły ani metod tych zmienić, ani ludzi 
panu Lćger współpracownika wybitne- je stosujących usunąć. 
go, zdolnego i entuzjastycznie oddane Kazimierz Smogorzewski. 
go nowym metodom dyplomacji fran: ' 
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Deklaracje stronictw - 
złożone p. Marsz. Szymańskiemu 

WARSZAWA, 24. Ill. PAT. W to- 
ku rozmów :z poszczególnemi  stron- 
nictwami politycznemi, które trwały 
do 24 b. m. włącznie reprezentanci 
poszczególnych stronnictw zgłosili de- 
klaracje, wyrażające tak ustosunko: 
wanie się danego stronnictwa do za- 
mierzeń p. marszałka, jak też.i swe 
postulaty, 

W dniu 20 b. m. ze strony Bloku 
Bezpartyjnago w zięli udział w kon- 
ferencji z marsz. Szymeńskim prezes 
klubu pos. Sławek, prezes sen. Ro- 
man, wicemarsz. Gliwic, posłowie 

posłowie Polakiewicz, Kościał- 
kowski, Lowenhertz, Lechnicki, Bojko, 
Stroński i Piasecki, Prezes pos. Sła- 
wek zgłosił w imieniu klubu dekla- 
rację, stwierdzającą, że blok nie wierzy 
w| możliwość stworzenia gabin., który- 
by w warunkach, wytworzonych obe- 
cnie przez większość Zopozycyjną, 
mógł pracować z tym Sejmem, nie 
widzi bowiem dobrej woli ze strony 
opozycyjnej większości dla rzeczowej, 
spokojnej pracy i stabilizacji stosun- 
ków. 

Nie stawiając żadnych warunków 
ze swej strony, klub BB wyraża prze- 
konanie, iżX p. premier S ymański, 
jak i przyszły jego rząd, zachowają 
całkowitą niezależność w zakresie 
rządzenia od partyj politycznych 

W tym samym dniu na posiedze 
niu z prezydjum P. P. S. p. wice- 
marsz, Posner, wicemarsz. Żuławski, 
prezes Niedziałkowski i prezes  Lie- 
berman zgłosili nietylko imieniem swej 
własnej partji, ale zjednoczonych stron* 
nictw lewicy i centrum, t. j. Р. Р. $., 
Wyzwolenia, Stronnictwa Chłopskie- 
go, Piasta Ch. D. i N. P. R. dekla- 
rację, która wskazuje przedewszy- 
stkiem na konieczność zmiany syste- 
mu rządzenia i podkreśla, co należy 
rozumieć przez zmianę systemu. 

Wobec marszałka Szymańskiego, 
jako męża zaufania Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej stronnictwa centrum 
i lewicv nastają na bezwzględną ko- 
nieczność uczciwej i „łojalnej zmiany 
systemu. Wreszcie w sprawie zmiany 
konstytucji rząd, *w myśl deklaracji, 
powinien zajmować postawę jasną i 
zrozumiałą dla społeczeństwa, w ta- 
kim czy innym kierunku. 

Klub PPS Fr. Rew. złożył dekla- 
rację, w której stwierdza, że nie wi- 
dzi realnej możności stworzenia rzą- 
du, który mógłby oprzeć się o dzi. 
siejszą większość parlamentarną. 

W tymże dniu posłowie Ciszak i 
Waszkiewicz w imieniu stronnictwa 
NPR lewica złożyli oświadczenie, w 
którem stwierdzają, że rząd parlamen- 
tarny, oparty o program demokracji i 
większość sejmową, może powstać 
przy obecnym systemie tylko wtedy, 
gdy grupy t. zw. centrolewu staną 
na gruncie lojalnej współpracy z mar- 
szałkiem Piłsudskim. 

Pos. Stapiński w tymże dniu 
oświadczył w imieniu Związku Chłop- 
skiego, iż Związek Chłopski udziela 
rządowi marszałka Szymańskiego po: 
parcia, tak w Sejmie, jak i w społe- 
czeństwie. | 

Wreszcie posłowie Sehejda i Bo- 
gusławski imieniem ukrałńskiej grupy 

B.B.W.R. złożyli ošwiadczen e, w któ: 
rem jako przedstawiciele £ ukraińskiej 
ludności wskazują na konieczność 
wykonywania ich narodowych ideałów 
stwierdzają, że pragną być lojalnymi 
obywatelami państwa polskiego i 
wspólnie z narodem polskim brać 
udział w budowie państwa polskiego. 
Rządy t. zw. pomajowe marszałka 
Piłsudskiego posłowie ci uważają za 
najlepsze z dotychczasowych rządów 
w Polsce. 

Dnia 21.bm. prezes Rybarski, pre- 
zes Głąbiński oraz poseł Winiarski 
złożyli w imieniu Klubu Narodowego 
deklarację, w której zarzuca się rzą-. 
domi poprzedniemu bezradność wobec 
zaostrzającego się kryzysu gospodar- 
czego, bezczynność w sprawie reformy 
konstytucji i bezsilność wobec odzia- 
ływania nieodpowiedzialnych grup i 

osób na bieg spraw państwowych. 
Przedstawiciele Klubu Ukraińskie- 

go złożyli p. marszałkowi Szymańskie- 
mu deklarację, w której domagają się 
między innemi wypełnienia międzyna- 
rodowych zobowiązań w stosunku do 
ludności ukraińskiej, rozbudowy szkol- 
nictwa ukraińskiego, wycofania ustaw 
o osadnictwie i traktowania ludności 
ukraińskiej narówni z ludnością pol- 
ską. : o 

Następnie poseł Utta imieniem 
Klubu Niemieckiego złożył oświadcze- 
nie, w którem podkreśla między - 
nemi, że marszałek Szymański w pra- 
cy swej znajdzie poparcie tego klubu 
o ile uda mu się stworzyć taki rząd, 
który przestrzegać będzie praworząd: 
ności w państwie oraz zapewni ludno- 
ści niemieckiej faktyczne równoupraw- 
nienie w życiu codziennem. 

Przedstawiciele Koła Żydowskiego | 
zgłosili szereg postulatów w dziedzinie | 
politycznej, dążących faktycznego rów- 
nouprawnienia tej ludności. W dzie- 
dzinie gospodarczej między innemi 
domagają się nowelizacji ustawy o 
czasie pracy, reformy systemu podat- 
kowego, a następnie zlożyli szereg 
postulatów z dziedziny kulturalno- 
oświatowej i wy naniowej. $ 

лоа r o aa 

Posiedzenie Senafu 

WARSZAWA, 24— III. PAT. Biuro Se- | 
natu zawiadamia, iż plenarne posiedzenie 
Senatu odbędzie się w piątek, dnia 28 
marca, o godzinie 16-ej. Na porządku dzien- 
nym zrajduje się między innemi projekt 
ustawy w sprawie ratyfikacji polsko nie- 
mieckiego układu waloryzacyjnego, projekt 
ustawy w sprawie ratyfikacji 3 go protokó- 
łu dodatkowego do konwencji handlowej 
między Polską a Czechosłowacją, projekt 
ustawy w sprawie częściowej zmiany usta- 
wy o stosunkach służbowych nauczycieli, 
projekt ustawy o ochroniedrobnych dzier- | 
żawców rolnych, projekt ustawy w sprawie 
postanowień ustawy o załatwianiu zatargów 
zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pra- 
cownikami rolnymi, projekt ustawy, zmie- 
niającej ustawę о ochronie lokatorów, 
projekt ustawy w sprawie zmiany niektó- 
rych postanowień rozporządzenia Prezy= | 
denta, zawierającego prawo o ustroju SĄ4- 
dów powszechnych, projekt ustawy w 
sprawie uzupełnienia prowizorjum budżeto- 
wego na czas od | stycznia do dnia 31 
marca 1927 roku, 

Unieważnienie mandafu posła-komunisty 
WARSZAWA, 24 III. Pat. W Sądzie Najwyższym znalazła się dziś sprawa posłę 

  

komunistycznego Spitzberga, który wszedł do Sejmu z listy Nr 37 z Łodzi na miejscz 
posła Bittnera. Przed objęciem obowiązków poselskich Spitzberg skazany byl prze. 
sąd na trzy lata ciężkiego więzienia za działalność antypaństwową. Z chwilą powoła_ 
nia go do Sejmu wyrok nie był uprawomocniony, jednakże przed złożeniem Slubowa. 
nia przez Spitaberga wyrok uprawomocnił się i Spitzberga wydano sądom. Sąd Naj 
wyższy unieważnił mandat Spitzberga. > 

sacjaliści amorykańsey domagają się sześciogodziwnego dnia pracy 
NOWY YORK, 24 III. Pat. Partja socjalistyczna oraz szereg przedstawicieli związ- 

ków zawodowych organizuje w dniu 1 maja manifestację, w czasie której domagać się — : 
będzie wprowadzenia 6-godzinnego dnia pracy i zmiany systemu ubezpieczeń od bez= 
robocia Or:z emerytur. 

Prace nad zbllženiegm narodėw 
Odczyt Emila Ludwiga o Goethem 

PARYŻ. 24.Iil Pat. Wczoraj w wielkiej sali Instytutu współpracy 
umysłowej wygłosił odczyt pisarz niemiecki Emil Ludwig o Goethem. 
Odczyt został zorganizowany przez francuską sekcję zrzeszenia pod na- 
zwą „Przyjaźń międzynarodowa(. Odczyt ten śŚciągnął 
iblczności. Przewodniczył były minister de Monzie, mając za asesorów | 
swoich ambasadora niemieckiego von Hoescha i b. ministra Painleve. ZE 
Odczyt swój wygłosił p. Ludwig po francusku. 

KADA ZEK. WORWO VA ATASKAITA PN OAS | 

= Sadzonki sosny pospoiitej = 
ui 1-0 letniej, po 4 zł. za 1000 szt. loco wagon BM 
“& stacja Skrzybowce wraz z opakowaniem sprzedają Z 
5 lasy Dóbr Żołudzkich. LOFI są 
ша — Ułówny Zarząd Dóbr Žoludzkich, poczta Žoludek. pp 
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bist 2 Bolszewji do Arcypasterza Warszawskiego 
JEm. ks. kardynał Kakowski otrzy 

mał list z Rosji Sow., opastrzony № 
cznemi podpisami, błagający o ratunek. 
Treść tego listu, pisanego przez ludzi 
prostych. imówi sama za siebie o stra 
sznych warunkach bytowania ludności 
w Rosji sowieckiej. List ten podajemy 
w całości: 

„Będąc w wielkiem uciemiężeniu w 
niewoli bolszewickiej, gorszej może, 
niż niegdyś egipskiej, robimy ostatni 
wysiłek ratowania się i dlatego odzy” 
wamy się do Arcypasterza Warszaw 
skiego, jako do ojca, gdyż mamy pew- 
ność, że wstawi się za nami, by przy 
Špieszono nas ratować. o 

*Od kilku lat wyglądamy wybawie 
nia, nie mnieį može, niž dusze czyšco- 
we i nadzieją żywieni jakoś egzystowa 
liśmy, chociaż masa lepszych ludzi, 
jak duchownych tak i cywilnych, po- 
wysyłano 'albo w Sołowki albo w lep- 
szy świat. Obecnie do szczętu nas do: 
cięto, bo ipod: przymusem nasze dzieci 
szkolne a także i robotnicy muszą skła 
dać podpisy 0 znoszeniu kościołów, 
dla nas drogich i również świątyń in- 
nych wyznań. 

Odbierają nam majętność i ruchomą 
i nieruchamą i obranych w kilka dni, 
a bywa że i w kilka godzin, wysyłają 
miewiadomo gdzie, może w tundry, al- 
bo w błota jakie. Nieposłusznych wy- 
gnańców, co sobie nie życzyli podpisać 
się, że bez przymusu wyjeżdżają, trzy 
mano po kilka dni w oberžach i staj- 
miach, przy mrozie, z małemi dziećmi; 
były wypadki, że niemowlęta przycho- 
dziły na świat w tychże oberżach i staj 
niach, a wielu sobie życie skrócało. 

A co nasi duchowni cierpią! Chyba, 
że wszystkie męki odbędą na tym świe 
cie. A ilu zostało zamordowanych i je 
szcze ;żyjących zakopanych. 

.. A co cierpią te Idzieci szkolne, któ 
rych widziano w kościele, jakie drwiny 
słyszą i czytają o Bogu, Chrystusie Pa 
nu, o Ojcu św. 

Podpisy dła kolektywizacji najczęś 
ciej zbierają się przy pomocy nagana 
pod hasłem: kto przeciw kolektywa, 
ten przeciwko sowieta, a Kto przeciw- 
ko sowieta, tanu kula w łeb! A to my 
głodni i nadzy, bez głosu, bo głosu 
nie mają zacniejsi ludzie, nie mogą oni 
nic kupić, ani gdzie pracować, ani mie- 
szkać gdzie, bo powypędzano ich z 
własnych mieszkaj, a w innych nie ma 
ją prawa registrować się. Końca nie 
byłoby pisać o wszystkich naszych mę 
kach i nieszczęściach, a tu tak trudno 
pisać. Kąta niema, gdzie nie byłoby 
szpiega i przez ostrożność nie możemy 
zebrać (jeszcze tyle podpisów, iluby je 
z chęcią złożyło. 

Czekając ratunku nietylko my, ka- 

(ZK.) W dniu 10 marca 18-to letnia Ame 
rykanka panna Eleonora Smith, pobiła świa” 
towy rekord kobiecego lotu wzwyż Aeroplan 
jej wzbił się na 30.000”stóp wzwyż, czyli: o- 
koło 10.000 metrów. 

Przerażające zimno na takiej wysokości, 
pozbawiło na pewien czas śmiałą lotnic zkę 
przytomności, tak że aparat spadł o 1200 me- 
trów zanim zdołała go opanować. Pomimo 
tego panna Smith wylądowała zdrowa i w 
najlepszej formie na lotnisku Rosevelt - Field 
(lotnisko New Jorku). 

Jeden z barografów wskazywał 30.000 ą 
drugi 32.00 stóp. Oba one będą odesłane dia 
oficjalnej kontroli wysokości, do biura aero- 
nautycznego w Waszyngtonie. ,W każdym 
bądź razie pewnem jest, że panna Smith po- 
biła rekord, zdob yty przed czterema miesią 
cami przez pannę Marvel Cromson, która 
wzbiła się do 24:00 stóp, czyli 7450 metrów. 

Panna Smith, jest tą samą lotniczką, któ 
ra w roku 1928 została na 15 dni pozbawio 
na prawa latania, za karę robienia ekspery 
mentów przelatywania pod czterema mosta- 
mi rzeki I'Est River, 4 

Przed kilkoma dniami udało się policji 
brukselskiej przytrzymać innego rodzaju re- 
kordzistę, obywatela południowo amerykań 

- skiego noszącego nazwisko Daglio. 
Daglio byt specjalistą w okradaniu mu- 

zeów z obrazów sławnych mistrzów. 
Sprytny ten oszust zasługuje w całej peł 

ni na nazwę rekordzisty w swoim zawodzie, 
gdyż nie wspominając poprzednich jego kra 
dzieży, w roku bieżącym okradł już dzie- 

    

  

Z przyczyn nieprzewidzianych, mu 
siałem odstąpić od zwykle przestrzega 
nej przeze mnie kolejności omawiania 
wydarzeń muzycznych i to spowogdowa 
ło, że niektóre wcześniejsze wypadki 
dopiero w tym artykule zostały uwzglę 
dnione. 

  

* * * 

Rzadko u nas widywane zaintere 
sowanie wzbudził koncert bardzo roz- 
głośnej, po raz pierwszy w Wilnie śpie 
wającej, prymadonny p. Ady Sari. Nie- 
szczęsny zwyczaj, wileński śpóźniania 
się |publiczności na koncerty i przed 
stawienia był powodem, że artystka 
miała przykrość czekania na estradzie 
przed rozpoczęciem i między sztukami, 
zanim spóźnieni słuchacze zajmą swe 
miejsca. Nie mogło to usposobić kon- 
certantki przyjemnie i była głównym 
powodem, że pierwsze utwory progra- 
mu przeszły bez należytego nastroju i 
tylko w ciągu idalszym, zachęcona co- 
raz gorętszemi awacjami, koncertantka 
odzyskała całkowite panowanie nad 
swemi niepospolitemi (środkami wyko 
nawczemi i darzyta rozentuzjazmowa* 
nych słuchaczy najprzedniejszemi wy- 
czynami artystycznemi. 

*. Jak można było też oczekiwać, p. 
Ada Sari przedstawiła się jako „gwia- 
zda* pierwszej wielkości na widno 
kręgu artyzmu śpiewaczego, chociaż 
widoczne przeziębienie nie mogło się 

_ nie odbić na nieskazitelności brzmienia 

tolicy, zwracamy się do naszego Arcy 
pasterza, ale też ludzie i innych wy- 
znań, którym odebrano ich świątynię, 
prosząc, by za nami dostojny Arcypa 
sterz wstawił się u Ojca św., u nasze: 
go i u innych narodów. Niech bolszewi 
cy, odebrawszży wszystko, przynaj * 
mniej Boga nam zostawią”. 

— ATSITIKTINIS PRO" 

Arosziowanie Arancaskiogo  malarta 
ZK. Znany francuski malarz, 

Henryk Marchand, został aresztowa- 
ny w Buffalo z powodu tajemniczego 
zamordowania żony jego Klotyldy, 
której ciało okropnie zmasakrowane 
zostało odnalezione w dniu 6-go 
marca, 

W kilka dni po odnalezieniu cia- 
ła, policja aresztowała dwie czerwo 
noskóre kobiety, które badane przy- 
znały się, że jedna z nich pani Bo- 
wen. na skutek namowy przyjaciółki 
swej pani Lilac, zamordowała panią 
Marchand, której jako malarce słu- 
żyła za model. Pani Lilac Emerson 
namówiła p. Bowen do zbrodni, 
wmawiając jej, że owdowiała z po: 
wodu praktyk magicznych europej- 
skiej malarki. 

Przyjaciele rodziny  Marchandów 
badani w czasie Śledztwa stwierdzili 
że młoda indjanka p. Lilac Emerson 
była do szaleństwa zakochana w 
Henryku Marchandzie, którego była 
modelką. i że chcąc usunąć jego żo- 
nę namówiła Bowen do zbrodni. 

Ponieważ w toku Śledztwa wykry- 
ło się, że widzłano p. Marchanda z 
panią Emerson w przeddzień wykry- 
cia zbrodni, przeto policja aresztowa' 
ła go aż do kompletnego zakończe- 
nia Śledztwa. 

Jak dotychczas ciążą na malarzu 
tylko popejrzenia, w każdym bądź 
razie pewnem jest, że zbrodnię mu: 
siał popełnić ktoś z domowników, 
gdyż piesgspecjalnie tresowany, w 
tragiczną noc wcale nie szczekał. 

sięć muzeów i był poszukiwany jako spryt- 
ny włamywacz na terenie międzynaodowym 
Daglio kilkakrotnie był już przytrzymywany 
i odsiadywał karę więzienia, poczem otrzy 
mywał zawsze rozkaz opuszczenia granic 
danego państwa, bez prawa powrotu, ale 
jakoś zawsze udało mu się uśpić czujność 
straży granicznej i w dalszym ciągu być sze- 
fem bandy okradającej muzea szwajcarskie, 
niemieckie, belgijskie, francuskie, angielskie 
i holenderskie. 

Daglio był między innymi autorem okra- 
dzenia muzeum w Aix-en Provence, z trzech 
sławnych płócien i kradzież ta przyczyniła się 
do jego zidentyfikowania i ujęcia. Dzięki szki 
cowi zrobionemu ze złodzieja obrazów, przez 
pana Garibaldi eksperta obrazów w Marsy 
lji, któremu Daglio proponował kupno obra- 
zów skradzionych w Aix, policja mogła od- 
naleźć i -zidentyfikować złodzieja. Pan Ga- 
ribaldi proponowanych obrazów nie kupił a 
szkic wręczył policji. 

SŁO w O % 

największa i najbogatsza instytucja 

sądu o oszczędzaniu ogłasza 

a mianowicie: 

na 3 pytania: 

i rodziny? 

w kwocie 

książeczki P. K. O, 

Odpowiedzi należy nadsyłać 
w Warszawie, Jasna 9. Każdy Urząd 
nościowe P. K. O. 
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Czytamy, słuchamy, dowiadujemy się o wielu rzeczach i sprawach 
© których decydują czynniki państwowe, polityczne i gospodarcze. Sprawy 
te mają swój bieg i swoje przejawy. W nich utrwala się historja, do- 
gwiadczenie i potęga Państwa, podobnie jak* stal hartuje się w ogniu. 

Jedna ze spraw, o których się coraz więcej pisze i mówi, jest idea 
oszczędności i przezorności i dlatego 

P. K. O. 
zwaną Skarbnicą Narodu, chcąc przyczynić się do rozpowszechnienia jasnego 

KONKURS z NAGRODAMI 

należy jasno i treściwie z właściwem umotywowaniem odpowiedzieć 

1) Dlaczego należy oszczędzać? 
2) Jakie znaczenie ma książeczka oszczędnościowa dla jednostki 

3) Dlaczego najdogodniej jest lokować swoje oszczędności w P.K.O.? 
Pomiędzy autorów najlepszych odpowiedzi będzie rozdzielonych 

29 nagród, według następującej kolejności: 

za najlepszą odpowiedź przeznacza się I nagrodę 

pozatem: 3 nagrody po zł. 500,—- 
5 nagród » » 200.— 

10 » » » 100— 
10° » —„ 50.— 

Termin nadsylania odpowiedzi do dnia 30 kwletnia r. b. 
W odpowiedziach należy podać: imię, nazwisko, 

PYNTWYNFTWNTYWTTYTWWNT WNT YWTNTWWNTYI 

oszczędnościowa w Polsce słusznie 

zł. 1000.— 

numer posiądanej 

do Biura Ekonomicznego P. K. О. 
Pocztowy wydaje książeczki oszczęd- 
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. 
: 
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POPYT NYC 
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zł. 20.000 na Nr. 105295 
zł. 20.000 na Nr. 121756 
zł. 10.000 na Nr. 110672 
zł. 10.000 na Ni. 72728 
zł. 10.000 na Nr. 52062 
zł. 5.000 na Nr. 136179 
zł. 5.000 na Nr. 88562 
zł. 10.000 ma Nr. 74931 

Zamieniamy stawki. 
Konto P.K.O. 81051. 
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najszczęśliwszej i 

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

WILNO, WIELKA 44. 
Ciągnienie 5 klasy trwa do 10 kwietnia 
Wypłaciliśmy Główną Wygraną TEJ 5 KLASY 

zł. 350.000 na Nr. 184188 
ponadto następujące wygrane: 

i wiele, wiele innych. 
Tabelę codziennych ciągnień de obejrzenia u nas darmo. 

Zamówienia prowincji załatwiamy odwrotną pocztą. 
» 

największej w Polsce 
kolektury 

zł. 10.000 na Nr. 
zł. 5.000 na Nr. 
zł 5.000 na Nr. 
zł. 5.000 na Nr. 
zł. 5.000 na Nr. 
zł. 5.000 na Nr. 
zł. 15.000 na Nr. 
zł. 5.000 na Nr. 

69025 
128491 
86011 
92088 
19454 
14384 
154409 
154230 

Wypłacamy wygrane. 
Firma egz od 1835 r. 
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„M. GORBON“ gp. nie. 
ul. Niemiecka 26 

Wielka przedświąteczna 

wyprzedaż resztek 
i wysortowanego towaru 

MATERJAŁY damskie i męskie, Kamgarny, Szewioty. Wełna, Jedwab, firanki, 
gobeleny, plusz i portjery. 

Geny wyiątkowo niskie 

    

nektórych, tonów, jakby trochę  przy- 
mglonych w śwetności barwy dźwię- 
ku. Mały ten brak chwilowy został je 
dnak hojnie wynagrodzony doskonałem 
opanowaniem techniki śpiewaczej na- 
ogół, a świetną koloraturą przedewszy- 
stkiem. 
- Wyraźna dykcja, we wszystkich języ 
kach, niezupełnie wolna od; swoistych 
brzmień wymowy twowskiej w  tek- 
stach polskich. 

Zasadniczo, jestem zwolennikiem 
śpiewania wszystkiego w języku ory- 
ginalnym wykonywanych / utworów, 
wszakże, że względu na warunki miej- 
scowe, byłoby pożądane i bardziej tak 
towne, aby artystka mniej śpiewała— 
[po rosyjsku. Zbyt jeszcze świeże są w 
pamięci bardza wielu napisy: „goworit* 
po polski wosprieszezajetsia“', aby mie 
budzić niemiłych uczuć. 

Przy całem należnem uznaniu dla 
wielkiego artyzmu śpiewaczki i właś- 
nie dla tego byłem nieprzyjemnie zdzi- 
wiony wielką ilością nadmiernie prze 
dłużanych tonów efektownych i fermat, 
wywołujących zachwyt mało umuzykal 
nionej części słuchaczy. Artystka tej 
miary powinna stać ponad taką man- 
jerą zdobywania aplauzu ' bezkrytycz- 
nego tłumu. Przykio stwierdzić coraz 
częstsze obecnie wypadki zniżania się 
wielkich artystów do niekulturalnych u 
podobań publitzności powojennej. 

Akampanjowat p. I. Szabsaj, bardzo 
Starannię i muzykalnie przystosowując 
się do zamysłów wykonawczych zna- 
komitej koncertantki. 

a * * 

Bogata na wraženia muzyczne by- 
ła niedziela 2 marca. Najpierw mieliśmy 
poranek symfoniczny , z ramienia Wil. 
Tow. Filharmonicznego, pod batutą dy 
rektora Rafała Rubinsztejna, który — 
jako główny numer programu — sym 
ionję „włoską** (A—dur) Mendelsohna 
—-Bartholdy z powodzeniem odświe- 
żył w pamięci słuchaczów. 

Następnie, ceniona śpiewaczka p. 
Elsa lgdal ładnym głosem, bardzo u 
miejętnie odśpiewała dwie arje kolora 
turowe z oper Rossinie'go i Verdi'ego 
oraz nad program „Kołysankę'* Grecza 
ninowa. 

Niezwykle rzadko grywany,  bar- 
dzo wartościowy koncert (c—moll), 
na fortepian z orkiestrą, Saint - Saens'a 
wykonany został przez znaną pianistkę 
miejscową p. Fanny Krewer z najzupeł 
niejszem uwydatnieniem zalet muzycz 
nych pięknego dzieła i opanowaniem 
bardzo trudnej strony technicznej. 

Wywdzięczając się za życzliwe 
przyjęcie i ofiarowane kwiaty, zagrała 
pianistka nad program, nieznany mi 
utwór muzyki nowoczesnej. 

Orkiestra 'przystosowała do 
zamierzeń dyrygenta, który bardzo 
szkodził dobremu wrażeniu ogólnemu 
przez drażniące słuchacza wystukiwa 
nie początków taktu pałeczką po pul- 
picie, nawet na próbie niepożądane, a 
ną koncercie wprost niedopuszczalne. 

się 

* 

Wieczorem tegoż dnia przypadła 
abonamentowa Niedziela Kameralna w 
siedzibie Zaw. Związku Polskich Lite- 

ratów, transmitowana Polskie 
Radjo w Wilnie. 

Tym razem, wykonywano wyłącz- 
nie muzykę francuską, rozpoczynając 
kwartetem smyczkowym B. Godarda. 

W utworze tym kompozytor, nie 
siląc się na sztuczny patos i domnie 
maną głębię, tak często pretensjonalną 
i nieszczerą w utworach tego rodzaju, 
daje muzykę melodyjną i ładnie har- 
monizowaną, urozmaiconą rytmicznie i 
wdzięcznie brzmiącą we 
dobrze zbudowanych częściach. Słu 
cha się ją z dużem zadowoleniem. 

Powszechne też zadowolenie wy- 
wołała wybornie wykonana, niezwykle 
interesująca sonata na fortepian i 
skrzypce jDebussy'ego, której zalety 
coraz wyraźniej występują w miarę 
częstszego słuchania tego dzieła. 

Mistrzowska napisany kwartet na 
iortepian, skrzypce, altówkę i wiolon 
czelę Saint Saensa, w którego twórczo 
ści często rozsądek przeważa nad 
szczerością bezpośredniego  natchnie 
nia, był pięknem uwieńczeniem alidy- 
cji. 

Z prawdziwą radością można 
stwierdzić, że stale na tych wieczorach 
występujący zespół artystów, w. oso 
bach prot. Marceliny  Kinmonttjacy 
nowej (fortepian, prof. H. Sołomone- 
wa (skrzypce) p. M. Szabsaja (2 
skrzypce) kaplm. M. Salnickiego (al 
tówka) i prof. F. Tchorza (wioloncze 
la) coraz się lepiej zgrywa i coraz 
bardziej wykończońe w szczegółach 
gry zespołowej daje produkcje, ze 
szczerem zadowoleniem przyjmowane 

przez 

wszystkich 

„wzbudzić. przedwczesne 

Aeroarcfie 
Wielka wojna wysunęła cały sze- 

reg doniosłych problemów, powodując 
rywalizację narodów w licznych dzie 
dzinach wiedzy i produkcji technicznej 
Lata powojenne charakteryzuje przede” 
wszystkiemį (olbrzymi rozwój kox fnuni 
kacji powietrznej i stojącej na jej usłu 
gach meteorologji. (Wielkie mocarstwa 
jak St. Zjednoczone, Anglja, Francja, 
i Niemcy nie szczędzą wydatków na 
badania w obydwu kych dziedzinach. 

Oprócz coraz to nowych konstruk- 
cji aeroplanów — olbrzymów, zdol 
mych do lotów na długie przestrzenie, 
mocarstwa te położywszy szczególny 
nacisk na badania zmian zachodzących 
w atmosferze, starają się w ten sposób 
uchronić lotnictwa od wszelkich przy- 
krych niespodzianek. W związku z tem 
stoją przepowiednie pogody, na któ 
rych mógłby lotnik polegać 'bez zastrze 
żeń. Instytuty meteorologiczne tych 
państw prowadzą za pomocą specjal- 
nych aparatów, umieszczonych na la 
tawcach i balonach wysokich warstw 
atmosfery ziemskiej, co w wielkim sto- 
pniu przyczynia się do wyjaśnienia zja 
wisk : atmosferycznych, zachodzących 
nad pawierzchnią ziemi. 

Ostatnie lata wysunęły problem ko 
munikacji lotniczej ponad oceanami. 
Próby przeprowadzone w tym kierun 
ku wykazały cały szereg trudności na- 
tury atmosferycznej, wysuwając równo 
cześnie kwestję badań meteorologicz 
cześnie kwestję badań meteorologicz 
nych obszarów podbiegunowych, przez 
które mogą biec najkrótsze linje komur 
nikacyjne między Europą A Ameryką. 
Stąd liczne wyprawy podbiegunowe 
przy użyciu balonów i aeroplanów or 
ganizowane przez różne państwa. 

Z państw europejskich w ostatnich 
czasach ispecjalne zainteresowanie wy 
nikami badań atmosferycznych okolic 
podbiegunowych okazują Niemcy. Pra 
gną oni użyć do tego celu swoich Zep- 
pelinów, mających już za: sobą wspa 
niałe loty ponad oceanem. 

Do realizacji tega przedsięwzięcia, 
nadania mu charakteru międzynarodo- 
wego, utworzyli specjalne towarzyst 
wo „Aćroarctic* Międzynarodowe To- 
warzystwo do badania okolic pdbiegu 
nowych za pomocą statków powietrz 
nych. W. skład tego towarzystwa, o- 
prócz uczonych niemieckich, wchodzą 
czeni Anglji, Austrji, Bułgarji, Czecho 
słowacjn, Danji, Estonji,  Finlandji, 
Francji, Hiszpanji, Holandji, Italji, Ja” 
ponji, Łotwy, Norwegji, Polski, Sowie 
tów, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i 
Szwajcarji. Na czele grupy polskiej stoi 
prof. Henryk Arctowski, w skład zaś 
jej wchodzą oprócz wymienionego pro- 
fesorowie: Banachiewicz Tadeusz, Ka 
mieński Michał, Łamnicki Atni, Romer 
Eugenjusz, (Weigel Kasper, Witkowski 
Józef i dr. Stenz Edward. Prace towa 
rzystwa odbywają się w całym szere- 
gu komisyj, jak: biologiczna, magnety- 
zmu ziemskiego, elektryczności atmo 
sferycznej, radjotelegratji, komisja: dła 
zatopatrywania wypraw polarnych w 
aparaty i t.d. 8 

IPierwsza wyprawa zorg'anizowana 
przez „Ačroarctic“ miala wyruszyč 2 

wiosną b.r., ale pewne (trudnošci aseku 
racyjne opóźniły jej wyruszenie. Na- 
stąpi ono prawdopodobnie w lecie bie- 
żącego roku. 

Zaznajomienie ogółu polskiego, a 
zwłaszcza polskich sfer lotniczych z 
temi dążeniami lotnictwa / niemieckie- 
go wydaje nam się rzeczą konieczną. 
Jako najbliżsi sąsiedzi Niemiec musimy 
zdawać sobie dokładnie sprawę z kie 
runków rozwoju światowego lotnictwa 
i meteorologji, oraz zrozumieć znacze: 
nie badań podbiegunowych dla celów 
tych gałęzi wiedzy. 

Na rok 1932 — 33 planowane są wy 
prawy licznych państw w okolice pod 
biegunowe, których głównem  zada- 
niem będzie zebranie obserwacyjnego 
materjału dla wytłumaczenia szeregu 
zjawisk meteorologicznych. Polska też 
wyszle niewątpliwie 'swoją własną eks 
pedycję polarną. 
  

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

“ Н ЯрЕКа 

20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
5-ta klasa—15-ty ;dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 
Przed przerwą 

50.000 zł. wygrał nr.: 31082. 
25.000 zł. wygrał nr.: 3501, 
15.0000 zł. wygrał nr.: 74554, 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 23127 23227 

159551 20580.8 3 
220 gra nr.: yi 

o. 2. zł. wygrały n-ry: 14365 
ue ao, idę у 3 

o 1.000 zł. wygrały n-ry: 12072 12360 
18039 76987 111762 121809 133549 139420 
Lars pi 188603 A 193880 208723 

o zł. wygrały п-гу: 2678 6052 
10251 16059 36662 39153 44923 49408 58317 
62293 67854 77136 93344 96584 126420 
138213 144826 146659 167348 177394 185632 
192485 201848 209524, 

Po 500 zi. wygrały n-ry: 557, 1583 
17349 17492 18651 506 '3 53480 57628 58012 
58537 65277 65945 69662 71386 72 91 73734 
73138 15147 17715 78171 86004 88639 
89673 94375 96168 00426 109'5 105307 
107261 110134 110184 115946 119375 120742 
121072 121628 122782 123852 227112 127521 
130169 131825 134952 1381442138209 139024 
140109 143680 14884% 150716 152668 154920 
157018 158223 160957 161371 163738 165027 
168391 169035 107411 172814 176301 177151 
178355 183495 185343 186203 190521 191285. „93293 199096 199513 201701 205248 245317 
05994 206092 2070.18 207837 2099751 

Po przerwie 
10090 zł. wygrał nr.: 129340. 
Po 5000 zł. wygrały n-ry: 111739 145315 
3000 zł. wygrał nr.: 128667. ё 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 34542 197774 
Po 1000 zł. wygrały n-ry: 2635 57196 

58691 63034 78049 84905 88113 121664 
127901 137842 141486 142611 143998 181177 
kj ZE. 

o zł. wygrały n-ry: 8300 16359 
28963 44765 48650 78065 08050 102921 
103490 107474 109919 154031 156582 161691 
1718;6 1\;8&;08 187313. 
„PO zł. wygrały n-ry: 6249 16879 

26361 26398 31036 32517 86999 38142 38950 
43387 61938 61984 63392 66412 74668. 75567 
84169 85627 86571 87506 90808 92217 97730 
97856 98179 99680 101564 106294 106940 
107078 109030 109413 112490 116334 117635 
119393 121308 121321 122,23 232107 133908 
136307 137533 137626 139406 139809 146814 
147008 149283 149904 150683 153998 154823 
155810 159452 160777 162417 162514 163673 
165853 169093 177097 178063 180641 182373 
191603 196098 196796 197575 198636 201196 
206300 206939 - 

WYJAZD DO WARSZAWY ZBYTECZNY! 
Załatwiamy wszelkie zlecenia w sądach, urzędach państwowych i ko- munalnych, instytucjach finansowych i wszelkich innych w Warszawie, ca* łej Polsce i zagranicą. 

Е Legalizacje dokumentów, sprawy konsularne (wizy), spadkowe, 
hipoteczne (wyciągi), rolne (komasacja, serwituty, parcelacja), poszukiwa- 
nie rodzin, etc. 

Interwencje, zastępstwa, porad, 
kich sprawach. Wiadykacje weksli. 

B I URO 

He informacje, pośrednictwo we wszel- 
gzekwowanie naleźności. Wywiady. 

„POMOC PRAWNO-HANDLOWA* 
Warszawa, Nowy-Świat 28. 

Konto P.K.O. Nr. 13.753. 
Prosimy załączyć znaczki pocztowe na odpowiędź, 

UWAGA: Biuro istnieje czwarty rok, 
I ITT RECZ EEEE SEI SIT TO TIK IATA 

KAINA DEL II SMA STAR LT LS EAS AS DMA IKT ASTA III KATES | 

Kierownik Biura „POMOC PRAWNO.HANDLOWA* w Warszawie, bawiąc 
przejazdem w Wilnie, przyjmuje interesantów i udziela informacyj 

w godzinach 4 - 6 wiecz. w hotelu „Europejskim (pokój Nr 10— 
telefon) do 

przez zgromadzonych miłośników mur 
zyki kameralnej. 

* 

Jużeśmy niejednokrotnie wyrażali 
należne uznanie dla działalności Ży- 
dowskiego Instytutx Muzycznego, umie 
jętnie prowadzonego przez dyrektora 
Rafała Rubinsztejna wspólnie z gro 
nem dobrze dobranem sił pedagogicz- 
nych. 

Ostatni popis uczniowski wykazał 
ponownie niesłabnące dążenie do utrzy 
mania właściwego poziomu. Wszyst 
kie występy nie zawiodły oczekiwań i 
udały się zadawalająco, a częściowo 
nawet bardzo chwalebnie. Nie należy 

tylko zachęcać uczących się do wy- 
korywania przed ipublicznością utwo | 
rów zbyt trudnych dlą stopnia rozwo” 
ju ich uzdolnień: Wykonanie niezupeł- 
nie: opanowanego utworu, życzliwie 
przyjęte przez publiczność, składającą 
się przeważnie z osób bliskich, może 

zadowolenie 
osobiste wykonawcy, zabijając w nim 
niezbędny samokrytycyzm, a to jest 
najniebezpieczniejsze. 

Nie powinny też popisy zawierać 
zbyt długich programów.  Wysłuchać 
z uwagą, w ciągu prawie czterech go- 
dzin, gry największych artystów było 
by zadaniem  przewyższającem siły 
normalne. Wobec znacznej ilości ucz: 
niów, zasługujących na występ publicz 
ny, trzeba rozdzielić na grupy i każ 
dą z nich przedstawić innego dnia. 
Inaczej dzieje się krzywda, gdyż naj- 
dojrzalszą grę, w końcu popisu, słucha 

\ 

dnia 27 b. m. 

się. z niedostateczną uwagą, skutkiem 
ogólnego przemęczenia. 

* 

Z prowdziwem zainteresowaniem 
wysłuchało się śpiewu Chóru  Wileń- 
skiega Żydowskiego Stowarzyszenia 
Oświaty pozostającego pod wybornem 
kierownictwem p. A. Slepa, na Poran 
ku sobotnim w Sali Miejskiej. 

Zespół, składający się z przeszło 
stu osób, ze sfery  drabno mieszczań- 
skiej, pracującej cały dzień w róż- 
mych zawodach, trzy razy tygodniowo 
uszczuplając swój czas wypoczynko- 
wy, resztę wieczoru poświęca na sy- 
stematyczne kształcenie się w śpiewie 
chórowym. Wynikiem tak pilnej pracy 
jest wzorowe opanowanie dużego re 
pertuaru, zawierającego utwory mur 
zyki: klasycznej, romantycznej oraz 
żydowskiej pieśni ludowej. Wszystkie 
sztuki, nawet dość zawiłe polifonicznie 
cały zespół муКопума najzupełniej 
pewnie i zgodnie, z bardzo wysubtel- 
nionem cieniowaniem, całkowicie z 
pamkci. | l 

Zespół tak wyćwiczony, że najdy- 
skretniejsze wskazówki dyrygenta wy 
starczają, a często całe okresy bywają 
śpiewane całkowicie samodzielnie — 
bez dyrekcji. 

Dopóki chór nie może zaśpiewać 
jakiegoś utworu z pamięci, nie uznaje 
go p. Slep za gotowy do wykonania 
przed publicznością. Przykład najbar- 
dziej godny naśladowania!... 

Michał Józefowicz. 

'



SLL 

"MORJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNIA 
dwagi o środkach zaradczych @ 

O kryzysie gospodarczym mówi 
Rząd, Sejm, Senat, prasa, : Izby Prze- 
mysłowo - Handlowe i Kółka rolni- 
cze, mówi się $w teatrnch, restaura- 
cjach, knajpach, mówią robotnicy i 
dorożkarze, cywilni, wojskowi, ziemia- 
nie i chłopi, jednem słowem cała Pol- 
ska, jak długa i qszeroka, — konsta- 
tuje smutny objaw upadku  dobro- 
bytu: 

Zarówno sfery rządzące, jak i 
ugrupowania ekonomiczne, szukają 
środków ratunku, — sposobów wyj: 
ścia z tego koła, do którego cały 
szereg przyczyn kraj cały zapę: 
dziły. 

Obserwując czynione :wszechstron- 
nie wysiłki, zmierzające do zznalezie- 
nia wyjścia z katastrofalnej sytuacji, 
azwraca naszą uwagę fakt, że O ile ma 
sę receptów leczniczych podają ze 
wszech stron, o tyle problem przy- 
czyn kryzysu ujęty jest dosyć po- 
bieżnie, 

Mówi się ogólnie: Światowa kon: 
junktura wywołała spadek cen zboża 
i produktów rolniczych, — rolnik 
nie ma pieniędzy więc nie może ku- 
pować wyrobów przemysłowych, 

„stąd upadek przemysłu i handlu. 
Nie mamy kapitałów, kredyt jest 

„ drogi, podatki i Świadczenia ksocjalne 
: są niepomiernie wielkie, ustawa o 

ograniczeniu czasu pracy zmniejsza 
jej wydajność, stąd niemożliwość kon: 
kurencji na $rynkach zagranicznych i 
nawet na własnych z towarem zagra: 
nicznym. Wszystko to Święta prawda. 

Jako jedynem jednak pouczeniem 
Koła rządzące wysuwają zdobycie 
kredytu zagranicznego. Mówi się o 
potrzebie zmniejszenia ciężarów po: 
datkowych, coś nawet ostatni Gabi: 
net przebąknął o dostosowaniu cię- 
żarów Socjalaych do możliwości płat- 
niczych pracodawców, coś też napo- 
mknięto o ograniczeniu wydatków Sa- 
morządowych, ale to się tylko tak 
wiówi, jak mówi operator pacjentowi, 
że amputacja nogi to właściwie baga- 
tela, która ułatwi stylko chodzenie: 
niech się pacjent nie denerwuje i na 
duchu nie upada. 

Jakże wygląda rzeczywistość? 
Budżet o 100 proc. za wielki nie tyl- 

| ь 2 się nie zmniejszył ale nawet wzrósł; 

| 

podatkami samorządowemi ani jotę 
le lepiej, Świadczenia socjalne fsię 

/rozbudowują, masa przedsiębiorstw 
bankrutuje, weksle z reguły się prote- 
stują pieniędzy niema nikt, a te sto- 
sunkowo małe sumy, któremi baaki 
rozporządzają, znajdują trudność ich 
lokaty, gdyż trudno o klijenta, inte- 
resy którego dawałyby prawdopodo- 
bieństwo zwrotu pożyczki. 

„Jak otrzymamy pożyczkę zagra- 
niczną, wszystko pójdzie jak z płatka, 
a więc cierpliwości: Ot — ot już idzie, 
już się nami interesują, dziwią się 
<udownym rezultatom naszej pracy 
iorganizacji i zaczynają wyścig kon: 
kurencyjny — kto prędzej i na do- 
godniejszych warunkach zdoła u nas 
swe kapitały ulokować". 

Tak mówią i piszą oficjalni opty- 
miści i wobec tak różowo-żłotej przy: 
szłości, znajdują że ludność może dać 
tyle — ile wziąć z niej pragną. 

Kursuje opowieść, że mistrz Pol-   ski atletą Szteker, znajdując się w to- 
„ warzystwie znajomych, na prośbę by 
wykazał swą siłę, kazał podać cytry- 
nę, zmiął ją w ręku i powiedział, że 

ustąpi swój tytuł temu, kto potrafi 
choć jedną kroplę jeszcze z niej wy: 
<cisnąć. Skromny rarehityczny człowie* 
czek wziął spróbować i ku zdumieniu 
wszystkich, a szczególnię samego mi- 

| strzą wycisnął całą szklankę soku. 
„KO pan taki?“ — „zawołał Szteker 
„ja? — ja jestem  sekwestrato- 
re 

Otóż u nas wysokość żądań po- 
datkowych mierzy się ubiegłym wy- siłkiem sekwestratorów, zapominając że i sekwestrator powtórnie już by 
nic z cytryny nie wycisnął. 
Roztrwonilišmy i zniszczyliśmy na- | 1е лазоБу kapitałów za czasów in- 

| acyjnych. ;Polityka p. Grabskiego 
| nA = poów. 

) stępnie Sejm  demagogiczny | posłuszne Mu rządy i zabójczą dla naszego stanu ekonomi- cznego politykę „i oto dziś, w roku wielkiego urodzaju, stajemy przed wi- 
mem bankructwa | ogólnego. Dosyć 

zytać miesięczne sprawozdanie 
Banku Gospodarstwa Krajowego, by 
pozbyć się wszelkiego Koptymizmu. 

A więc ratujmy się i pożyczką ną 
1 — 8 proc. podczas gdy banki ame. 
rykańskie, angielskie, szwedzkie i tid, 
żądają 3 proc. za pieniądz + dzienny, 
Siedem — ošiem proc. nominalnych, 
a gdy wziąć pod uwagę kurs emi- 

у i kontaż, to pożyczający będzie 
p 2 -— 10 proc. „Czy wlec bedzie 
api taki pieniądz pracować dodat: 
„d Obec konkurencji pieniądza 3 geo ea" orto 

Oczywiście nie, a ’ więc pożyczka Sa AP Werunkach zaciągnieta, ko: 
da zaś powiększy tylko ob- 

da e to rolnictwa, czy handlu 

  
   

iw stkła Naszych bied jest to, że 

i rządowe, * zarówno prywatne 

į ządowe daj 
wynikają z ich charakteru monopolo- 3 Przedsiębiorstwa te nie 

jak eficytowe e przedsiębiorstwa 

ią plusy, ale te plusy 

płacą podatków a ceny wyznaczają 
     

     

   

  

ls poprawy stan ekonomicznego 
dowolne, pokrywając deficyty, o ileby 
się okazały, z kasy państwowej przy- 
czem nie liczy procentów od kapitału, 
gdyż kapitał wzięty został z podat- 
ników.*), 

Wiemy już dokładnie co powo- 
duje deficytowość wszelkich naszych 
warsztatów, które żyją konsnmpcją 
samych sieble aż do chwili ruiny, 
więc powtarzać tego nie będziemy. 
Musimy usunąć przyczyny główne, a 
drugorzędne będą usunięte gdy naj: 
ważniejsze przeszkody znikną. 

Przeszkodą główną ze strony 
Sejmu i Rządu jest budżet dwukrot- 
nie za wielki, co zresztą i doradca fi- 
nansowy stanowczo podkreślił, 

Przyczyną rozbudowy budżetu nie 
wedle stanu, fest przesadne pojęcie 
o bogactwie kraju, chorobliwa ambi- 
cja dopedzania jednym skokiem urzą- 
dzeń, na które zachodnie państwa i 
narody pracowały całemi wiekami, 
pyszałkowatość wyrażająca się w 
chęci dorównania, zewnętrznym wy- 
glądern, państwom wielokrotnie od 
nas bogatszym w imię tradycji „zo- 
Staw się a postaw się", a co u nas 
się wyraża wciąż i wszędzie używa 
nym wyrazem „reprezentacyjny“ 

Chcemy mieć masy szkół, gim- 
nazjów, uniwersytetów, —środków zaś 
na nie nie posiadamy, nie tylko na 
budynki i „personel ale naigorzej, że 
ludność nie ma środków na naukę, 
bo przecie nauka ; jest też pewnym 
luksusem, który może mieć miejsce 
wówczas gdy młode pokolenie ma co 
jeść, gdzie mieszkać i w co się ubie- 
rać. Niestety lekarze donośnie wołają. 
że dzieci są rachityczne i gruźliczne i 
że im wpierw zdrowie dać należy. 
Rodzice marzą o tem, by dzieci zo- 
stały doktorami filozofji a brak Środ- 
ków albo brak zdolności usuwa na- 
ukę i zamiast pożytecznego i zdrowe 
go robotnika, czy rzemieślnika wy- 
twarza niezdarę i często szkodliwego 
półinteligenta. 

Chcemy mieć wspaniałe gmachy 
reprezentacyjne, miljonowe budynki 
ośrodków wychowania fizycznego, 
również luksusowe pałace instytucji 
ubezpieczeniowych, a w nich olbrzy- 
mie kadry urzędników, których liczba 
'wystarczyłaby chyba na pół Europy. 
Rozbudowuje się kosztowny aparat 
administracyjny dla rzekomej opieki 
administracji nad wszelkiemi  dziedzi- 
nami życia obywateli a rezultatem 
tego jest szkodliwa ingerencja, która 
tamuje twórczość społeczeństwa, na- 
kładając niezliczone kary za niewy- 
konanie niewykonalnych w normal- 
nem życiu przepisów. „Tak kochają i 
o nas dbają, że żyć nie dają" a jest 
to rezultatem etatyzmu z jednej stro- 
my, zaś socjalizmu z drugiej. Państwo 
jest jedynie mądre i ono wszystko 
chce reglamentować, ono tylko wie, 
co może oszczęśliwiać obywateli, a że 
państwo jest pojęciem  fikcyjnem, 
owym jedynie mądrym czynnikiem, 
są urzędnicy. Wpływ rozbudowanej 
nadmiernie machiny administracyjnej 
jest ciężarem dla budżetu i hamulcem 
w rozwoju ekonomicznym kraju. 

Widzimy smutny objaw szukania 
miejsca na kuli ziemskiej,  gdzieby 
można było żyć normalaie, pracować 
dla siebie a nie jedynie dla fisku. 
Znane nam są fakty, gdy kupcy 
przemysłowcy i właściciele nierucho: 
mości a także ziemianie, wysyłają 
wspólnym kosztem, do Peru swoich 
pełnomocników dla zbadania warun- 
ków tamecznych by się gremjalaie 
przesiedlić, gdyż praca w 'kraju jest 
beznadziejną. Że kapitały, o ile gdzie 
pozostały, — uciekają za granicę o 
tem wiemy dawno a to jest wskazów- 
ką, że warunki życia w Polsce nie 
dają rękojmi ani pewności, ani za- 
robku dla kapitału. 

Nie sposób. w. krótkim artykule 
ując wszelkie objawy ujemnych wa- 
runków bytowania naszego, wskazu- 
jemy na główne zasady złego układu 
stosunków, nie dających swobody 
rozwoju inicjatywy, Świeży cto przy- 
kład: jak zwykle zresztą, ipod pozo- 
rem udogodnienia i rozwoju komuni- 
kacji przez budowę i remont dróg, 
wniesiony został projekt nałożenia 
specjalnych opłat zależnych od wagi 
automobili na cel powyższy co wy- 
niesie dla małego Forda około 600 
zł. a dla większych maszyn dwa i 
więcej razy tyle, zaś autobusy mają 
płacić 30 proc. od ceny biletu po za 
linjami miejskiemi. Oznacza to dla 
wielu posiadaczy małych maszyn 
niemożliwość posiadania takowych, 
zaś podniesienie ceny biletów w auto: 
busach, równa się zniszczeniu tego 
tak niezbędnego środka lokomocji 
szczególnie dla biedniejszej ludności. 
d gruncie r. dąży się do 

$ :’:’У'ддціешц jednego źródła po- 
kie owego. Jeżeli się usunię wszyst- 
> Aron braki, krępujące na- 

życie ekonomiczne, jak reformy 
agrarne, rozdęty budżet, etatyzm, pre- 
się podatkową, ochronę lokatorów, manję wielkości, socjalne utopie i 

  

*) Zapowiadana t i 
lizacja, wedle naszego aS: ZE tylko, że gdy bilanse prawidłowe będą uło- 
żone, to kapitał albo nie bę wcale 
rentował, albo b. mizernie, bo eciej za- rządzać będą zawszej biurokraci, © ci ;sami co i teraz, a nie samodzielni kierownicy 
niczem w swej robocie nie krępowani. 
Wszak w przedsiębiorstwach państwowych 
arie SE a pole do 

, idea wzmożenia iłku pr - 
gdy tam nie przeświecaja | mę 

  

świadczenia, wytworzy się grunt, na 
którym może znów zacząć kiełkować 
rozwój ekonomiczny i bogactwo 
kraju. 

Jednak nie będziemy mieli kapita- 
łu, gdyż jest on dokumentnie znisz 
czony, a to co figuruje jako oszczęd: 
ności gotówkowe w bankach jest b. 
mizerne w porównaniu do potrzeb 
państwa o 30 miljonach. 

Kapitał musimy więc tworzyć? 
Jakże powstały wszelkie kapitały. 
Przedewszystkiem przez zastosowanie 
prac i kumulowanie jej rezultatów. 
Posiadamy kapitały martwe: np. ma: 
jątki rolne obudowane, zdrenowane, 
ale dające deficyty, fabryki zmonto 
wane lecz nieczynne, przedsiębiorstwa 
urządzone lecz zawieszone w  czyn- 
nościach z racji deficytowości. 

Ludność zbiedniała na tyle, że 
nie tylko Środków na nową  twór- 
czość, ale na opędzenie pierwszych 
potrzeb, t. jį, že konsumpcja we- 
wnętrzna nie zdoła wchłonąć ewentu- 
alnej produkcji, które winna nastąpić 
o ile mamy się ekonomicznie odro 
dzić. Trzeba więc móc produkować 
na eksport a to musi wywołać po- 
trzebę konkurencji z wytwórniami 

innych państw. 
Tu właśnie leży sedno rzeczy. 

Praca winna dać impuls do rozwoju 
życia,—praca intensywna i tania, 
bez tego warunku posunąć się 
naprzód nie możemy. Warstwy ro- 
botnicze winne zrozumieć, że na nich 
ciąży obowiązek zredukowania swych 
wymagań i zrobienia niezbędnego wy- 
siłku. Skończyć z nieróbstwem, ze 
strajkami, z żądaniami a stanąć do 
warsztatów z ochotą i wytężeniem sił, 
jest nie tylko obowiązkiem  obywa- 
telskim, ale i oczywistym interesem 
robotnika. To jest droga do osiągnię: 
cia w przyszłości polepszenia bytu i 
zamożności. Kapitališci potracilii ka- 
pitały—robotnikom zaś wmawiają ich 
rzewódcy, że pracodawcy mogą ale 

nie chcą uwzględniać „słusznych 
żądań. Jeżeli, dla ratowania Ojczyzny, 
ci sami robotnicy Szli chętnie w bój, 
niosąc ofiarnie życie, to niech spełnią 
taką samą powinność dając wytężoną 
itanią pracę, ratując od klęski eko: 

nomicznej Państwo, która równie jest 

dla niego groźną jak napad nieprzy- 
jaciela. 

Tylko przez wzbogacenie praco- 
dawców mogą robotnicy dójść do 
dobrobytu, gdyż tylko z rodzącego a 
nie martwego drzewa można zrywać 
owoce. у 

Przykład Rosji chyba dostatecznie 
wykazał jakie skutki dały rzekome 
uszczęśliwienie robotników, którzy ja- 
koby rządy państwem mają sprawo- 
wać. 

Niech się znajdą prawdziwi przy- 
jaciele warstw pracowników fizycznych, 
którzy, —nie upędzając się za tanią po: 
pularnością i własnemi korzyściami, 
zwrócą się do rozsądku i poczucia 
odpowiedzialności względem Państwa 
i społeczeństwa, —niech wskażą drogą 
prawdziwą do dobrobytu zdobytego 
pracą własną a gdy słowa uczciwe i 
rozumne znajdą posłuch, wówczas 
będzieny mogli powiedzieć: „Polska 
żyje”! 

St. „Wańkowicz. 

| BZTRZTWCCRZCZS I PARY LZZOKE OWE ROSKO 

CENY W WILNIE 

z dnia 21 marca 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 33 — 34, żyto 183 
— 19, jęczmień na kaszę 19% — 20, browa- 
rowy 21 — 22, owies 18 — 19, gryka 25.— 
30, wyka 29 — 30, otręby ne 17 —18 
żytnie 13 — 15, ziemniaki 7 — 8, siano 8— 
10, koniczyna 12 — 13, słoma 7 — 8, maku 
chy iniane 35 — 36, słonecznikowe 25 — 
26. Sytuacja na rynku zbożowym bez zmia 
ny. Tendencja wyczekująca. 

Mąka: pszenna 70 — 90, žytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. i 

: 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, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Nabiał: mieko 35 — 40 gr. za litr, Śmie- 
tana 200 — 220, twaróg 120 — 140 za I kig. 
ser twarogowy 160 — 180, masło niesolone 
600 — 650, soione 500 — 

ja: 140 — 160 za 1 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 8 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
15 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —12 
zi. 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, šniete 
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, šniete 380 

, wąsacze żywe 500 — 550, śniete 
380 — 400, sielawa 320 — 350, sumy 300— 
350, węgorze 600 — 700 miętusy żywe 350 

380, śnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 
sandacze mrożose 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). 

    

dziesiątek. 

   

  

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

| TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 
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Pierwsze zeznania areszfowanych kaslaray 
DALSZE ARESZTOWANIA — JAK ROZBiTO MUR KOŚCIELNY — OSTATECZNA 

LIKWIDACJA BANDY. 

Aresztowani przed paru dniami kasiarze warszawscy zostali oddani do syspozycji 
władz sądowych i osadzeni w więzieniu na 
policja ujęła jeszcze jednego ich kompana r 
Adama Szrama, co do którego zachodzą de 
waną u Perkowskiego. 

'zram, który wyjechał do Warszawy 

Łukiszkach. Prócz trzech członków bandy, 
ównież znanego dobrze policji warszawskiej 
dejrzenia. że wywiózł z Wilna biżuterję zrabo 

w przeddzień aresztów, dowiedziawszy się 
o „wsypie” narazie się ukrywał, a później postanowił usunąć się z Warszawy. Aresztowa 
no go w chwili, gdy wysiadał z pociągu w Żyrardowie. Szram neguje swój udział w 
bandzie i nie chce wskazać gdzie ukrył zrabowaną biżuterję. 

Obecnie wyjaśniło się, że banda składała się z.6 osób 
Szydłowskiego w celu tem skuteczniejszego 
nalnych, 

@ ‚ + powstała z inicjatywy 
„opracowania* większych miast prowincjo- 

Po całomiesięcznym pobycie w Wilnie banda pod naciskiem Piórkowskiego po- 
stanowiła przenieść się na inny teren mianowicie d 
go z kompanji, by zorjentował się w terenie i przy: 
jące się do „zoperowania”. 

ślad za wysłanym po dwóch dniach miała udać się cała banda 

   
ównego, dokąd też wysłano jedne 
kował odpowiednie objekty nada 

  

lecz wyjazd 
zostat w ostatniej chwili odłożony, mimo sprzeciwów Piórkowskiego, który przeczuwał 
zdemaskowanie. Jednakże „kołedzy** postanowili dokonanie napadu na klinikę na Antokolu 

Policja zarządziła poszukiwanie i aresztowanie wysłanego do Równego członka 
bandy. W czasie pierwiastkowych badań pierwszy przyznał się do wszystkiego Szydłow= 
ski, który bardziej zorjentowany 
nic się nie zdadzą gdyż poza Diżuterją znal 
towarzysze mieli na sobie bieliznę zrabowan: 

Szydłowski szeroko opowiedział jak 
znanego z poprzednich występów i jak'to Szewczyk został w 
szukiwania odpowiednich objektów. Szewczyk, mężczyzna lat około 55 zewnętrzn 
biący wrażenie poczciwego i potulnego sklepikarza, z chwilą gdy zdecydowano 

od innych odrazu zrozumiał, że wszelkie wykręty na 
Jezioną przy aresztowanych, on sam i 
lą w spółdzielni wojskowej. 
powstał plan odwiedzenia Wilna dobrze mu 

yznaczony do funkcji wy- 

jego 

  

   
konać zamachu na sklep Perkowskiego przeprowadził wywiad i wysunął projekt dostania 
się od kościoła św. Jana. 

Rozbicie muru w ciągu jednej nocy 
Dałsze borowanie otworu odłożono na następną noc. Ażeby jednak uniknąć w 
niespodzianek po opuszczeniu kościoła pozostawiali tam na czatach Szewczyka, 
klęcząc z koszykiem u nóg w pobliżu kaplic 

  

było niemożliwe, mimo używania kw 

   
y pilnie uważał czy nikt ze służby kościelnej 

nie zaglądał do kaplicy, gdzieby mógł zauważyć próby rozbicia murów. Wieczorem. gdy 
Szewczyk upewnił się że nikt nie zauważył 
pobliżu kasiarzom i wówczas ci pojedyńczo 
pobliżu miejsca gdzie rozpoczęto rozbijanie 
kościele i dopiero w sobotę z 16 na 17 b. m. zdołano dostać się do drewnianych 
sklepu i bez straty czasu przystąpiono do rozbijania kasy. Jak opowiada * 
trakcie rozbijania kasy, aby było to około godziny 2 w nocy, usłyszeli oni 
dochodzące z zewnątrz. Szydłowski zachowując jaknajdalej idą: 
żył się do okna zastawionego deskami i przez.szpary zauważył, że przy skiepi 
cjant i dozorca i prowadzą głośną rozmowę 
przerwano i miisiano przeczekać nim policjant odejdzie. 

Zwłoka ta spowodowała, że zaniechano rozbicia stojącej obok drugiej kasy 
trwałej, w której znajdowała się biżuterja oddana do sprzedaży komisowej. Kasia 
chcą zdradzić miejsca ukrycia biżuterji, a to 
kiej oraz z myślą o powięziennej przyszłości. 
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KOŚCIELNA 
— (k) Nieustanna Adoracja  Przenaj 

świętszego sąkramentu. Dnia 26 marca w 
kościele w Dryświatach przypada całodzien- 
na adoracja Przenajświętszego „Sakramentu, 
dnia 27 marca w kościelę w Brzostowicy. W, 

URZĘDOWA 
— (y) Wyjazd p. wojewody. P. woje 

woda wileński w dniu 23 b. m. wyjechał do 
Warszawy na posiedzenie komisji dla uspraw 
nienia administracji. Powróci z Warszawy w 
czwartek, dnia 27 b. m. rano. 

— (0) Komisja do zbadania odwoływań 
od wyrtiiaru podatków. W. pierwszych dniach 
kwietnia przyjeżdża z Warszawy specjalna 
komisji Min. Skarbu celem zbadania licznych 
odwołań płatników od orzeczeń wymiaru 
podatku dochodowego i obrotowego. Wyni- 
ki badań komisji zadecydują o dalszem sta« 
nowisku Ministerstwa Skarbu wobec powyż 
szych odwoiań. że hlds 
a ж 

: MIEJSKA 
. — (0) Posiedzenie Rady rniejskiej. We 

czwartek dnia 27 marca, odbędzie się po- 
siedzenie Rady miejskiej. : 

Na porządku dziennym sprawy nastę“ 
pujące: 1) wniosek w sprawie umorzenia 
„manco* materjałów opałowych ną elektrow 
ni miejskiej z okresu 1921—1924 r.; 2) spra 
wozdanie komisji rewizyjnej z. dokonanej 
rewizji robót wodociągowo-kanalizacyjnych 
łącznie z interpelacją koła Chrześcijańsko 
Narodowego i wnioskiem klubu P. P. S.); 
3) wnioski w sprawie przeniesienia kredy- 
tów w budżecie 1929—30 r., 4) wniosek w 
sprawie nabycia placu pod budowę gmachu 
szkolnej pracowni prźyrodniczej, 5) wnio- 
sek w sprawie zmiany przepisów obowiązue 
jących na rzeżni miejskiej, 6)  wnios 
sprawie zmiany taryfy opłat za korzystanie 
z rzeźni miejskiej; 7) wniosek w sprawie 
zmiany taryfy opłat za korzystanie z miej 
skiej stacji kontroli mięsa. 

. — Ю) Sprawa budowy miejskiej bocz- 
nicy kolejowej. We środę, dnia 26 qq arca 
odbędzie się posiedzenie miejskiej kom 
technicznej w sprawie budowy miejskiej 
bocznicy kołejowej przy ul. Legionów. 

(0) Posiedzenie miejskiej Komisji 
Finansowej. Dziś, dnia 25 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej Komisji Finansowej. 
Na porządku dziennym: 1) sprawa przenie- 
sienia kredytów w budżecie 1929—30 r. 2) 
projekt preliminarza budżetowego m. Wilna 
na rok 1930—31. 

— (0) Budżet miejskich zakładów lecz. 
niczych. We środę, dnia 26 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej Komisji Sanitarnej, 
na którem rozpatrzony zostanie preliminarz 
budżetowy miejskich zakładów  ieczniczych 
na rok 1930—31. 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
ubiegłym tygodniu zachorowało w Wilnie: 
na tyfus brzuszny 2, paratyfus 1, czerwon- 
kę 1, płonicę 23 (4 zm.), błonicę 5 (3 zm.), 
odrę 14 (3 zm.), różę 4, gruźlicę 11 (9 zm.) 
krztusiec 29 (1 zm.), jaglicę 4, razem 96 
osób, z których 20 zmarło. 

— (y) Kiedy będziemy mieli stację au 
tobusów zatmiejskich? Najlepszym: dowodem 

    

          

szybkiego zbliżania się okresu letniego jest g 
rozpoczynający się ruch autobusowy na 
linjach podmiejskich. Od kilku dni daje się 
zauważyć ożywienie. Kiłka linij unierucho 
mionych w okresie zimowym wznowiło śko- 
munikację, a cały szereg przedsiębiorców 
czyni przygotowania do uruchomienia wo- 
zów. < 
„Jak się da zauważyć przeważa tenden 

cja do uruchamiania dużych, silnych samo- 
chodów, co daje gwarancję, że ruch auto 
busowy będzie znacznie sprawniejszy. 
ё Zbliżający się sezon przypomina nam o 
jednej z bolączek jaką jest brak stacji 

  

  

ich gospodarki, dawał znać kręcąc 
w. odpowiednim momencie 
ściany. Przez trzy dni Szew 

       
   

    

Szydłowski 

   środki os 

  

o... pogodzie. 

ogn:o 
lažy i ze nie 

w celu zapewnienia sobie obrony odwokac- 

NIKA 
władze ustaliły już definitywnie miejsce po 
stoju tych autobusów sprawa budowy stacji 
—poczekalni nadal pozostaje otwartą, a szko 
da gdyż jest to sprawa paląca tak dla pasa- 
żerów jak i dia przedsiębiorców. 

Ponadto dziwnem sięw ydaje, że do- 
tychczas |(pomimo wyboru jnnego miejsca) 
autobusy komunikacji zamiejskiej, zatrzymu 

  

  

ja się przy pl. Orzeszkowej. Przecież ta 
sprawa została już przesądzona? 

WOJSKOWA. 
— (0) Dodatkowa komisja poborowa. 

Dnia 26 marca w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja 
poborowa dla mężczyzn, zamieszkałych na 
terenie m. Wilna, Na komisję tę winni sta- 
wić się wszyscy ci poborowi, którzy dotych 
czas z jakichkolwiekbądź powodów nie sta 
wili się do przeglądu. 

< SĘK" TSR 

-—P. W, i wojskowych. Zjazd P. 'W.-i wojsko 
P. W. i woskowych: Zjazd P. W. i wosko- 
wych po dwudniowych obradach został 
zamknięty przeż p. wojewodę w dniu 23 
marca o godz. 11. Obrady dały wynik nader 
pomyślny, gdyż cały Szereg zagadnień. z 
dziedziny P. W.i W. F. jak również ogól- 
no-wojskowej został w trybie postępowania 
na przyszłość uzgodniony: z władzami woj 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— () Strejk nauczycieli zw. kobiet ży- 

dowskich zlikwidowano. W dniu wczorajszym 
zlikwidowany został ostatecznie strejk nau- 
czycieli zw. kobiet żydowskich w Wilnie. 

Strejk ten ciągnął się przez dłuższy 
Czas. 

SZKOŁNA. 
— (y) Lekcle w szkołach. OE z 

rozporządzeniem Min. W. R. i-O. P. wpro- 
wadzona została pora wcześniejszego roz 
poczynania zajęć w szkołach średnich i po- 
wszechnych, odpowiadająca okresowi  wio- 
senemu. 

A więc, lekcje w szkołach rozpoczyna-* 
ją się od 8 rano, a nie jak dotąd od $ 
mint. 30. 

     = 

    

UNIWERSYTECKA 

Wykłady znakomitego romanisty. 
Prof. Uniw. w Brukseli, L. P. Thomas wy- 
głosi dwa wykłady w Auli Kolumnowej U.S. 
B., a mianowicie we środę 26 b. m. o Tea 
trze patetycznym wieków średnich, we 
czwartek 27 b. m. o Teatrze współ ym 
w Belgji. Oba wykłady o godz. 6 CZ. 
wstęp wolny. 

   

  

AKADEMICKA 
— Wolne zgromadzenie członków Woje 

wódzkiego Komitetu Pomocy Polskjej Mło 
dzieży Akademickiej. W dniu 31 marca 1930 
r. o godz. 7 min. 30 wiecz. w pierwszym 
terminie, a o godz. 8 wiecz. w drugim ter 
minie w wielkiej sali konferencyjnej wileń. 
skiego urzędu wojewódzkiego odbędzie się 
zwyczajne walne zgromadzenie członków 
Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego — Ро- 
mocy Polskiej Młodzieży Akademickiej z 
następującym porządkiem dziennym: 

1) zagajenie, 2) wybór prezydjum zgro- 
madzćnia, 3) sprawozdanie z działalności 
Wydziału Wykonawczego Komitetu za 1929 
r, 4) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 5) 
sprawa budowy akademickiej kolonii wypo 
czynkowej w Legaciszkach, 6) Zatwierdze- 
nie prėliminarza budžetowego komitetu na 
rok 1930, 7) wolne wnioski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ — (k) Zebranie organizacyj katolickich. 

Dnia 27 marca o godz. 7 wiecz. na plenji 
odbędzie się zebranie zarządu S$. M. Katolic 
kich, dnia zaś 30 marca o godz. 12.30 w sali 
ligi parafjalnej po-Bernardyńskiej zebranie 
płenarne Stowarzyszenia mężów katolickich 
parafji po-Bernardyńskiej. 

Zebranie  Konferenc świętego Win- 
centego a Paulo męskiej parafji po-Bernar 
dyńskiej odbędzie się 28 marca na plebanii 
© godz. 7 wiecz. 

Zebranie Konferencji żeńskiej parafji św. 
Ducha odbędzie się 28 marca o godz. 5 p.p. 

— (k) Zebranie S$. M. P. męskiej im. 
ks. Piotra Skargi odbędzie się 30 marca o 
godz. 2 p. p. w sali Ogniska. 

— Mszą św. Ligi kolejowców. 25 marca 
b.r. o godz. 9 w kaplicy Ostrej Bramy odbę 
dzie się msza na intencję zjazdu członków 

ego zarządu Abstynenckiej Ligi Kole- 
jewców, tegoż dnia o godz. 19 w Ognisku 
Kolejowem w Wilnie przy ul. Kolejowej 19 
odbędzie się akademja  jprzeciwalkoholowa, 
wstęp na akademję @а członków Ligi i 
sympatyków wolny. 

— Wiileńskie Tow. Lekarskie. We środę 
dnia 26 marca r. b. o godz. 20 w lokalu 
własnym (Zamkowa 24) odbędzie się po- 
siedzenie naukowe Wileńskiego Towarzystwa 
Lekarskiego z następującym porządkiem 
dziennym: 

        

skiej 19. 

  

  

w
 

wicz — wyłysienie całkowite (alopecia tota 
šis); 3) dr. Bujwid: Odczyt p. t. Surowicze 
zapalenie opon mózgow: rdzeniowych w 
przebiegu nagminnego „zapalenia przyusznic:; 
4) dr. Gełman: Odczyt p. t. Odczyt Kahna 
łKahn-Test) na kiłę. 

— (k) Kursy dla zarządów S.M.P. Dn. 
26 i 27 marca r. b. odbędzie się w Holsża 
mach kurs dla zarządów S. M. P. Holszany, 
Boruny, Giejstuny, Narwiliszki. Na kurs wir 
ny przybyć zarządy wymienionych  stowa- 
rzyszeń, jednocześnie zaopatrzyć się w si 
rzyszeń, jednocześnie zaopatrzyć się w spra 
wozdania z działalności w terminie ubiegłym 

KOMUNIKATY. 

— I Krajowy Kongres Eucharystyczny 
w Polsce odbędzie się w Poznaniu ,26—20 

czerwca r. b. Kongres rozpocznie się wt 

czwartek 26 czerwca urocz. nabożeństwen: 

do Ducha św. [Na zebraniach plenarnych 

przewidziane są referaty następujące: 14 

„Eucharystja w žyciu Kościoła”, 2. „Eucha 

rystja a odrodzenie świata”, 2. „Eucharystja 

źródłem pełni życia jednostki", 4. „Euchary 

stja fundamentem rodziny”, 5. „Polski odna- 

wienie w Eucharystji*, 6. „Eucharystja źró” 

dłem akcji katolickiej". Poza tem mają obra 

dować 15 sekcyj: kapłańska, dla inteligen 

akademicka, kobieca, misyjna, unijna, © 

akcji katolickiej, literackosprasowa, młodzie-' 

ży męskiej, młodzieży żeńskiej, apostolstw: 

modlitwy, pedagogiczna, dla emigracji i cha 

rytatywna. 3 5 

“ Kola odnośne, interesujące się poszcze 

gólnemi sekcjami, zechcą się zwrócić 0_ in 

iormacje do ks. kan. prof. A. Cichońskiege 
(Wilno, ul. Mostowa 12 m. 2), który prze” 

]. E. ks. arcybiskupa metropolitę wilenskieg“ 
mianowany został przedstawicielem archidie- 

cezji wileńskiej do spraw organizacji I Kra: 

jowego Kongresu Eucharystycznego W Poi 

sce. 

   

    

  

— 96 Środa Literacka odbędzie się V 

siedzibie Związku Literatów jutro, 26 marca 

o godz. 8 wiecz. Poświęcona będzie muzy” 

ce; gości czeka szczególnego rodzaju atrak- 

cja, której szczegóły podamy jutro. | 

Wstęp dla członków, sympatyków i ge 

ści wprowadzonych. ' Po 
Jedna z najbliższych Śród, poświęcona 

będzie referatowi i dyskusji na temat „Ko 

ściół katolicki a bolszewizm”. 
— Komunikat inspektora pracy. Wobec 

posiadanych informacyj że niektórzy wta- 

šciciele warsztatow krawieckich pomimo k 

kakrotnych napomnień skierowanych do ic! 

organizacyj, dotąd nie zastosowali się G“ 

wymagań art. 56 rozporządzenia Prezydent: 

Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 rok: 
o umowie o pracę robotników i nie wywie 

sili w swych zakładach obwieszczeń o pracy 

tą drogą jeszcze raz przypominam o niezbęc 

ności wykonania powyższego nakazu nietyl 
ko przez krawieckie lecz i przez wszelkie in 
ne zakłady rzemieślnicze, przytem- podkre- 
šlam, iż winni niewykonania powyższego 

zarządzenia będą pociągani do odpowiedz'a. 

ności karnej na zasadzie art. 61 wyżej wy 

mienionego rozporządzenia przewidująceg” 
karę grzywny od 10 do 500 zł. | 

ladmieniam, że obwieszczenie o pracy 
winno zawierać: ы 

1) oznaczenie początku i końca prac; 

oraz przerw w pracy we wszystkie dni ty 

godnia, R 

2) wykaz dni świątecznych ustawowych 

oraz innych stale przestrzeganych w danym 

zakładzie pracy, 
3) terminy i miejsce wypłaty wynagro 

dzenia. Ч 

Wszelkie informacje w sprawie wyko. 

nania niniejszego udziela kancelarja Inspe- 

ktoratu Pracy 62 obwodu przy ul. Ostrobram 

RÓŻNE 

— Skargi na restaurację. Dowiadujemy 

się, że do odnośnych władz wpływa cały 

szereg zażaleń i skarg na jedną restaurację 

2 atrakcji przy ul. Mickie z atrakcjami „artystycznemi” Mickie 

wicza. Redakcja nasza otrzymała również 

kilka listów z prośbą © poruszenie w pra 

sie, że w pomienionej restauracji awantur; 

są zjawiskiem wprost notorycznem, zacho” 

wanie kelnerów często impertynenckie, zaś 

ceny dowolnie wygórowane. Nie wątpimy, 

że właściwe czynniki zaa „įpags“ w 

sunki nujące w tym zakładzie. S 

RE Podziękowanie. Komenda Garnizon: 

m. Wilna składa tą drogą serdeczne podzię- 

kowanie Prezydjum m. Wilna za bezplatni 

udzielenie sali miejskiej w. dniach 16 į J; 

marca b. r. oraz za bezpłatne przedstawienie 

w teatrze miejskim na Pohulance w dniu 15 

b. r. Prezydjum Polskiego Bialegi 

Krzyża w Wiłnie za bezpłatne dwa przedsti 

wienia w kinie kolejowem i. jedno przedsta 

wienie w sali teatralnej Ogniska Kolejowego 

nadto dyrekcjom kin Heljos i Hollywood га 

bezplatne udzielenie sal kinowych ną poran 

ki'akademje dla žolnierzy w dniu 18 marca : 

b. r. i bezpłatne bilety na. przedstawienie 

kinowe w dniu 19 marca r. b. oraz dyrek- 

cjom kina Lux, Światowid, Sport Wanda j 

Piccadill za bezpłatne przedstawienie kino 

ме @а żołnierzy z okazji uroczystości Imie 

nin Pierwszego Marszałka Polski ]. Piłsud: 

skiego. : 
КЁЕ Podziękowanie. Tow. Przyjaciół Pań 

stwowej Szkoły Technicznej im. Marszałka: 

Piłsudskiego w Wilnie składa wszystkim p. 
p. Gospodyniom i Gospodarzom, którzy przy 

czyniłi się do uświetnienia wieczoru „Cza”* 

nej kawy, urządzonego przez: nasze T-wo 

w dniu 15 marca r. b. w Ognisku Kolejo 

wem, oraz p. Biszewskie j p, dyrektorów: 
Zelwerowiczowi, p. Worotyńskiemu za la 
skawy udział w części koncertowej i zespo 

łowi muzycznemu na czele z p. Czerniaw- 

skim w imieniu własnem i niezamożnych 

uczniów, serdeczne „Bóg zapłać”. (83 

— Sodalicja św. Piotra Klawera skK' ada 
serdeczne „Bóg zapłać” szanownemu Zarzą 

dowi „Ogniska Kolejowego" za bezintere 

dowi „Ogniska Kołejowego' za bezintee 

sowne udzielenie sali. Jego Ekscelencji Prze 

wielebnemu -ks. biskupowi Wł. Bandurskie 

mu za łaskawe zaszczycenie swą obecno: 

naszego przedstawienia. Przewielebnemu ks 
dr. Florjanowi Markowskiemu za serdeczne 

przemówienie, oraz wszystkim  Szanownyin 
Gościom za łaskawe przybycie na przedsta 
wienienie amatorskie odegrane dnia 23 mar: 
ca, p. t. „Z życia św. Augustyna". i 

Zarząd Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet składa niniejszem serdeczne podzięka 
wanie Dyrekcjom gimn. im. Joachima Lele 
wela i Elizy Orzeszkowej za udzielenie Do- 
zwołenia uczniom i uczenicom tych szkół na 
wzięcie udziału w zabawie dla dzieci w Sali 
Miejskiej w dniu imienin Marszałka Piłsud- 
skiego; niezmordowanemu organizatorowi p. 
Mieczyslawowi Tomaszewskiemu za łaska 

wą pomoc, ukochanej młodzieży za uroz 
maicenie programu dzierskiemi tańcami. 
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szem podaje się do wiadomości, 
zajne walne zgromadzenie Akcjona 

zy Spółk Akcyjnej Wileńskie Składy 
Towarowe „PACIFIC* w Wilnie stosownie 
do $ 24 statutu odbędzie sie dnia  25.IV 
1930 r. o godz. 6 p. p. w lokalu spółki w 
Wiłnie przy ul. Jagiellońskiej Nr. 10. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego 

2) Sprawozdanie Rady z działalności za rok 
1929. 3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
4) Rozpatrzenie bilansu, oraz rachunku strat 
i zysków za rok operacyjny 1929. 5) Po 
dział zysku. 6) Określenie wynagrodzenia 
członków Rady, oraz Komisji Rewizyjnej. 7) 
Wybór nowych członków Rady i Komisji 
Rewizyjnej. 8) Wolne wnioski. 

W myśl $ 30 statutu właściciele akcyj, 
pragnący uczęstniczyć na Walnem Zgroma 
dzeniu, winni conajmniej na dni 7 przed 
Walnem Zgromadzeniem złożyć swoje akcje 
w Banku Handlowym w Warszawie, Od 
dział _w_ Wiinię 

    
        

  



              

3 Bataljonu Saperów 

— wnościowej Wilno, 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dzisiej. 
szy koncert Claudio Arrau. Dziś o godz. 8 
wiecz. na koncercie Wil. Tow. Filharrnonicz 
"ego wystąpi w gmachu teatru na Pohulance 
słynny pianista Claudio Arrau, W progra- 

e koncertu tego pianisty o sławie wszech- 
światowej znajdują się między innemi utwo- 
ry następujące: Bach — fantazja c-moll, 
Beethoven — sonata „les adieux*, Szuman 
— etiudy symfoniczne, Debussy — AA 
maty, Strawiński — trzy fragmenty z Pie- 
truszki. Pozostałe bilety nabywać można 
dziś od god z. 11 д0 4 м teatrze Lutnia 
zaś od godz. 5 w teatrze na Pohułance. 

— „Broadway“. Jutro jedno z ostatnich 
przedstawień sensacyjnej amerykańskiej sztu 

ki „Broadway“, która cieszy się niesłabną- 
cem powodzeniem, dzięki świetnej wprost 

grze artystów oraz madwyraz efektownej 
wystawie. : 2 

— Teatr Miejski w Lutni. Dziś dosko- 
nała komedja Fijałkowskiego i Dunin Markie 

wicza „Miłość czy pięść”. Przedstawienie 

dzisiejsze zostało zakupione przez związek 

kolejowców. Jutro w dalszym ciągu „Miłość 

czy pięść', która cieszy się niesłabnącem 

powodzeniem. э 2 
„— „Błędny bokser“. Najbližszą premjerą 

będzie oryginalna krotochwiła polskiego auto 
ra Smólskiego „Błędny bokser”. 

— Przedstawienie larne dla wszy” 

stkich: Wobec nadzwyczajnego powodzenia 
jakiem się cieszyło pierwsze popularne przed 

stawienie dla wszystkich, Dyrekcja Teatrów 
organizuje drugie widowisko tego typu w 
poniedziałek nadchodzący 31 b. m. w teatrze 
Kia o cenach od 25 gr. do 80 gr. (1 rząd 
z Program zawiera słowo wstępne 

dyr. A. Zelewerowicza oraz wartościową ko- 
medję A. Fredry „Dożywocie”. Bilety już są 
do nabycia w kasie zamawiań. 

CU GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Współcześni Judyta i Ho- 
loiernes. 

Heljos — Cagliostro. | 
Lux — Szatan w jedwabiac” 
Kino Miejskie — Coraz 
Światowid — Córka . — ,. 
Wanda Riff i Raff jako lotnicy. 
Ognisko — Rozkaz porucznika Noszty. 
Picadilly — Anastazja (Najmłodsza cór- 

ka cara Mikołała II) ‹ 
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WEZWANIE DO SKŁADANIA OFERT. 

Garnizonowa Komisja żywnościowa dla 
Wilna, Nowo-Wilejki i Podbrodzia, odda 
w drodze nieograniczonego przetargu dosta- 
wę arendacyjną, mięsa, jarzyn i tłuszczu dla 

„, wszystkich oddziałów Garn. Wilno, Nowo 

Wilejki i Podbrodzia na przeciąg trzech mie 

sięcy, to jest od dnia I kwietnia do dnia 30 
czerwca 1930 r. : 

Miesięczne zapotrzebowanie wynosi ©ko- 

50.00 kg. mięsa. i 
10.000 kg. tłuszczu, słoniny. * 

3000 kaszy jęczm. wzgl. perłowej. 
3.000 kg. pęczaku, 
3.000 kg. kaszy igryczanej 
3.000 kg. ryżu 

3000 kigr. makaronu { 
6.000 kg. mąki pszennej 50 — 70 proc. 
3,000 kg. grochu 
3000 kig. fasoli у 

3.000 kg. kaszy jaglanej względnie gry« 
siku pszennego. x 

3.000 cebuli. й 
200 kg. włoszczyzny suszonej 
100 kg. korzeni. 

(Dopuszczalne są oferty na jeden tub kilka 
oddziałów w Garnizonie, jak również oferty 

na poszczególne artykuły dla całego Gamiza 

nu. 
Oferty na powyższą 

sić do przewodniczące, 

KU 

dostawę należy wino 
'о Сагп. Kom. Žywm, 
й. ul. Arsenalska nr, 

5 w terminie do dnia 4 kwietania 1930 r. 
godzina 9a, w którym to dniu o, godzinie 

10, odbędzie się komisyjne otwarcie ofert i 
przeprowadzenie przetargu. : 

г‹д\т;)оіегсіе mależy podać cenę stałą na ca- 

y czas trwania umowy: z dostawą do od 
działów. a 

Do oferty należy dołączyć: i 

1) Dowód wpłacenia wadjum w wyso- 

kości 5 proc. wartości jedno miesięcznej o- 

ferowanej dostawy. 
2) Świadectwo przemysłowe. 
3) Wyciąg z rejestru handlowego. | 
Dla niniejszego przetargu obowiązują na” 

stępujące przepisy: 1) zestawienie warunków 

ogólnych przy dostawie wojskowych, 2) ze- 

stawienie warunków ogólnych i specjalnych 

obowiązujących przy dostawie arendacyjn: 

mięsa i tłuszczu. 
3) Przepisy o warunkach 

cych przy składaniu ofert. 
4) przepisowy wzór ofert. ||| 

Garnizonowa komisja żywnościowa za” 

strzega sobie prawo wyboru, oceny i przyję” 

cia względnie odrzucenia oferty, jak również 

ewentualnego przeprowadzenia przetargu u 

obowiązują- 

stnego. 2 

Wszelkich bliższych informacyj udziela: 
Przewodniczący gamizonowej komisji Ży 

Bataljonu Wileńskich ko- Kwatermistrz 3 1 k 
abkowskiego, ulica szary imienia generała 

Arsenalska 5. 8 poł, 

Garnizonowa Komisja żywnościowa 
Wilno, dn. 21 marca 1930 

4EORGE GIBBS, 

© Żółty ptak 
Zające i psy. 

W ciągu długich godzin, Hammer 
slay i Amerykanka, pilnowali kolejno 

drogi i lasu z za wysokiego grzebienia 

' skały, przy wejściu do jaskini. W cza 
przy wejściu do jaskini. W czasie po” 

koju, droga ta była bahrdzo 'uczęszcza” 

na i zawsze pełną ruszu. Ale, od cza” 

su, jak wpobliżu i zbudowano tajny 
aerodrom, ruch ustał j ludzie zaczęli 

jeździć okolną drogą. Jedynie mundur 

wojskowy można było spotkać obecnie 

na tej drodze. Ze swego punktu obeser 

wacyjnego Cyryl poznał kapitana 

Ventza w zwolna przejeżdającem po 

drodze aucie. U podnoża skały, samo- 

chód zatrzymał się. Ludzie z kapita 

nem. Ventzem na czele rozbiegłi się pa 

lesie. Hammerslay mruknął do. siebie: 

-- Zając i psy, obława! Myśliwi 

od wschodu, a psy od zachodu! Do 

djabła, ciężka sprawa! : 

Hammerslay nie umiał czekać. „Psy 

Ji zające” była to jego ulubiona zabawa 

w szkole, pamiętał dobrze, jak się nią 

w dzieciństwie |przejmował. iUczuł przy 

pływ nowej fali energji. Czemuż nie 

umiałby zabawić się teraz w tą grę?.. 

W. szkole nie czekały go takie laury, 

jak teraz. Tutaj zwycięstwo byłoby pra 

wdziwym tryumfer!... я 
Spiesznie wrócił do jaskini i spoj” 

rzał na zegarek. Było już południe. Do 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

ANTOKOŁ BURZY SIĘ. 

Wyobraźcie sobie, Państwo łaskawi, że 
na cudownym naszym Antokolu, spokojnym 
Antokolu, zapanowało, nagle i niespodziewa 
nie, wrzenie. Wrzenie to objęło wszystkich 
mieszkańców tej dzielnicy IWilna, a wyrazi- 
ło się w oburzeniu, które ujawniali wszyscy, 
Bo czyż nie jest dowodem powszechnego о- 
burzenia antokolan fakt. iż oburzała się pani 
Józefowa, żona mego „,pana dozorcego“, obu 
rzała pani Aleksandrowa i pani Janowa i Mi- 
chałowa i nawet Mania, „służonca* moich są 
siadów i wogóle wszyscy, wszyscy antoko- 
lanie, nie wyłączając mnie także. 

A powodem tego per vox populi wyra- 
żanego niezadowolenia było to, że władze 
miejskie przeniosły t. zw. Ryneczek  anto- 
kolski, lokujący się dotąd, jak wiadomo, 
mniej więcej w centrum Antokola, bo przy 
kościołku po:Trynitarskim, aż na plac przy 
kościele św. Piotra i Pawła. 

Słuszność oburzenia antokolan zrozurnie 
każdy, kto chce /trochę zastanowi się nad 
topografją tej dzielnicy i zestawi z nią po- 
łożenie obecnego, nowego targowiska. 

Rozważając wybór nowego placu rynko- 
wego ze wszystkich możliwych stron i pum 
któw widzenia, dojdzie się do wniosku, że 
inowacja niewiele ma z t. zw. sensu, 

Dlaczego? Poprostu dlatego, że plac św. 
Piotra i Pawła leży w stosunku do całego 
Antokola bynajmniej niecentralnie, ale wła- 
śnie na uboczu. 

Rynek antokolski mieszczący się na daw- 
nem locum, w najruchliwszym, najbardziej 
handlowym punkcie przedmieścia, odpowia- 
dał potrzebom gospodarczym i wygodzie 
mieszka „ąców ; zainstalowany na placu przed 
kościołem św. Piotra, całe to znaczenie Swoe 
je traci. 

Przecież ktoś, kto mieszka na Antokolu, 
przypuśćmy, pod numerem setnym czyli wo 
kolicach ulicy Tramwajowej, mając do wy- 
boru udanie się po zakupy wiejskie akurat 
na przeciwległy koniec dzielnicy, aby na- 
stępnie po resztę sprawunków wracać w oko 
lice dawnego Ryneczka, Ibędzie wolał popro- 
stu wsiąść w autobus i pojechać do mia- 

sta. 3 
Skąd się wziął pomysł przeniesienia „Ry- 

neczku*?— Wykoncypowała go jedna z ko 
misyj miejskich, która doszła do wniosku, 
że targowisko zakłócać będzie spokój szko- 
le powszechnej, z chwilą, gdy ta przeniesio- 
na zostanie do nowobudu „jącego się gma- 
chu, KO właśnie przy placyku obok 
kościołka po Trynitarskiego. 
Każda racja, ma swoją rację. Nie jest moim 
zamiarem kwestjonować tego. Chodzi jed- 

  

mak o to, czy racja w sprawie przeniesienia - 
targowiska antokołskiego, była dostateczna, 
czy też nie. 

Mnie osobiście wydaje się, że nie, a to 
dlatego, że po pierwsze: gmach szkoły jest 
dopiero w budowie; kiedy zostanie wykoń- 
czony — miewiadomo, po drugie: czyż do- 
prawdy targi, dwa razy! tygodniowo odby - 
wające się, tak bardzo mają zakłócać spo- 
kój? Czyż np. na Zarzeczu gmach szkolny 
nie stoi akuratnie przy ra 
Narazie efekt bezpošredni inowacji  anto- 
kolskiej jest taki, że ludziska klną nowato- 
rów na czym świat stoi, a moja sąsiadka, 
pani Michałowa, ma okazję do wygłaszania 
na temat obecnego stanu rzeczy, takich 
słów: 

— 00, żeż i zrobili, tak zrobili! A wszy- 
stko, żeb dla narodu cienżej było! Z skó- 
ry nużą się! Niema nijakiego ładu, ni skła- 
du! Mieli my wygoda, a teraz: ganiaj do Pioe 
try, ganiaj i znów na Ryneczek. Nichaj je 
kaczki taka porządki” 

1 mnie ta ryneczkowa historja coś bardzo 
przypomina przysłowie o nosie, który jest 
dla tabakiery, zamiast żeby było odwrotnie. 

Mik. 

  

i kujemy so- Wszelkie oszczędności io e hipoteki 
lidnie na pierwszorzędn: 

miejskie i wie sky 
Ajencia „POLKREŚ* r 

ul. Królewska Nr. 3. Tel: 17-80 

RADJO 
Wtorek, dnia 25 marca 1930. 

11.55—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.05 — 13.10 Muzyka popoularna w wy 

konaniu ork. Polskiego Radja. 1) Mozart — 
uwert. „Don Juan“, 2) Gounod — walc z op. 
„Faust, 3) Schebeek — Serenada włoska. 
4) Czajkowski — fant. z op. „Pikowa Dama“ 
5) Gungl — Czardasz. 

13.10 — 13.20 Kom. meteorologiczny. 
15.20 — 15.45: Tr. z Warsz. Odczyt dla 

maturzystów. „Polska a Moskwa'. (prof. 
H. Mościcki). у 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: IMuzyka lekka z rest. „Po 

lonja* w Wilnie. 
17.00 — 17.15: „Opieka polska nad roda 

kami na obczyźnie”. 
17.15 — 17.40: „Mała skrzyneczka” od- 

powiedzi 'na listy dzieci 'wygł. Ciocia Hala. 
17.45 — 18.45: Koncert popoularny 

Warszawy. 
18.45 — 19.10: „Kącik dla panów* pro- 

wadzi K. Wyrwicz iero wali ан 

    
     

z 

19.10 — 19.25: Program na środę i ro 
zmaitości. 

19.25 — 19.50: Odczyt prawniczy z 
Warszawy. О 

19.50 — 23.00: Opera Pucciniego „Ja- 
skółka* z Poznania. Po transmisji komunika- 
ty z Warsz. 1 

ris Isiedziata na gtazie, abak Uda von - 

Vindena. Hammerslay pochylił się nad 

nim, obejrzał więzy i szybko wydał ro” 

zkazy dziewczynie: . ; 

— Myjdę teraz i nie będzie mnie 

tutaj w ciągu! dwuch godzin, może 

trzech... | 
Doris chciała zaprotestować, ale z 

przerażenia słowa zamarły jej w gar 

dle. 
— Nie, nie pokój się, — uspakajał 

ją. — Ja wkrótce wrócę, obiecuję ci, 

że nie będę dłużej, niż to będzie? iko- 

nieczne. Mam plan ułożony, — tu zn 

żył głos i mówił dalej szeptem, — ten 

mowy plan jest madzwyczajny, nie ino” 

że się nie udać! Ale ty, Doris będziesz 

musiała uzbroić się w cierpliwość. 

Położył rewolwer na stole, przy Do 

ris, a drugi schował do. kieszeni swej 

skórzanej kurtki. : 

— Ale jeśliby hrabia von * Vinden 

zerwał 'więzy, — zauważyła nieśmiało 

dziewczyna, — nie będę mogła go za” 

strzelić, Cyrylu,.. nie mogę tego zrobi! 
nie zmuszaj mnie do tego... 

— Nie obawiaj Isię, ja wszystko to 
ułożę! 

Wyjął z kieszeni: dokumenty, o któ 
re toczyła się walka i położył je na 
stole, tak, aby, młody Niemiec mógł je 
wdzieć. 

— Muszę wyjść stąd na jakiś czas, 
Udo. Przykra mi, ale będę musiał po” 
zbawić was swego miłego 'towarzyst- 
wa, —.roześmiał się swobodnie. —Nie 
gniewasz się na mnie za to, mam na” 

Wydawca St, Mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witold Woydyłło. 

SŁ © 

SPORY 
Pierwsze nowinki ligowe 

Ubiegła niedziela przyniosła kilka 
spotkań ligowych rozpoczynających długi 
ich szereg. Jak zwykle, na początku sezo* 
nu wyniki były niespodziankami, jak rów= 
nież niejedną niespodzianką był skład dru= 
żyny, tego czy innego klubu, dokompleto= 
wanej w okresie zimy: 

Ben'aminek Ligi ŁT.S.G. z Lodz e 
mały włos nie rozpoczął swej nowej karje= 
ry zwycięstwem nad Polonią stołeczną. 
Ostateczny wynik 2:2, Do przerwy łodzia- 
nie prowadzili różnicą dwuch bramek. W 
atsku Polonii grali nowi gracze: Ogrodziń* 
ski i Ksczanowski. 

W Poznaniu Warta uporała się Įekko Z 
Ruchem (3:0). 

W Krzkowie uważana za słabą War- 
szawianka zwyciężyła Garbarnię w stosun* 
ku *:1. Warszawianka wygrała, gdyż Kra 
kowianie nie mogli wytrzymać narrucone= 
go im tempa. 

Prócz ligowych spotkań odbyło się 
szereg towarzyskich. 

Cracovia zremisowała (2:2) ze Zjedn. 
Przyj Sportu z Królewskiej kutv, Legia 
wygrałą 2:0 z Turystami, Pogrń 5:1 z U- 
m wę Lwowie, a FHlasmonea 2:1 zįCzar- 
nemi- 

Jeżeli mówimy o meczach družyn ligo- 
wych to należy nadmienić, 3že  doskonaly 
pomocnik Turystów Kahan grać będzie w 
bieżącym sezonie w Legii warszawskiej. 
Legja dokompletowała sobie w tym roku 
zespół i będzie jednym x najpowažniej- 
szych kandydatów na polskiego króla pił= 
karskiego. 

Jak widzimy z powyższego sprawozda- 
nia na boiskach piłkarskich całej Polski 
panuje już ruch gdy tymczasem w Wilnie 
nie rozegrano ani jednego meczu. Jakoby 
w sobotę ma się odbyć spotkanie Makabi 
—Ognisko, Ponadto dowiadujemy się że: 1 
PEP. Leg. zdobył kilku nowych graczy, 
Ognisko niechce udz'elić zwolnienia God- 
lewskiemu, a Birnbach wyjechał do Iwo- 
wa, a nie Grodna jak o tem E kokų 
mówiono. Przypuszczalnie najbliższe dni 
przyniosą nowiny.  (v) 
— 

  

Inaa wóżka Chiomantka 
Przepowiada przyszłość, sprawy 54- 

dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od = 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. = 
Młynowa Nr 9 m. 6, naprzeciw a 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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Ё ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

: 
Prow, A, PAKA. 

` ALB. 

RĄDA NADZORCZA SPÓŁKI AKCYJNEJ 
' „PAPIER“ W WILNIE 

    

   

zawiadamia p.p. Akcjonarjuszów, że w dniu 
13 kwietnia 1930 r. o godz. 4 p. p.. w 10- 
kalu S-ki, przy ul. Zawalnej 13, w Wilnie, 
odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadze 
nie Akcjonarjuszów  S-ki, z następującym 
porządkiem dziennym: 

1. Wybór przewodniczącego;. 
2. Zatwierdzenie sprawozdania i bilansu 

za rok operacyjny 1929. 
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. „ 
4. Podział zysków. 
5. Zatwierdzenie budżetu i planu dzia- 

łań na rok operacyjny 1930. 
6. Zmiana Statutu w myśl nowej usta» 

wy o spółkach akcyjnych. + 
+ T. Wybor jednego członka Zarządu i 

dwóch zastępców. A 
8. Wybór dwóch członków Rady Nad“ 

zorczej. 

9. Wolne wnioski $ 20 statutu. : 
P.p. Akcjonarjusze, życzący sobie wziąć 

, udział w Walnem1 Zgromadzeniu, winni na 
7 dni przed terminem złożyć Zarządowi (Za 
walna 13) swoje akcje, względnie świa- 
dectwa $ 22 statutu, 

  

OBWIESZCZENIE. 

Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie re- 
wiru 2-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Jako 
ba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P.C. podaje do wiadomości publicz- 
nej że w dniu 2 kwietnia 1930 roku o godzi 
nie 10 rano w Wilnie przy ul. Piaski Nr. 23 
odbędzie isię sprzedaż z licytacji należącego 
do Piotra Sienkiewicza majątku ruchomego 
składającego się z dwóch drewnianych do- 
mów przeznaczonych na rozbiórkę oszacowa 
nego na sumę zł. 550. 

Komornik Fr. Legiecki- 

dzieję? Nie będziesz robił żadnych trur 
dnošci? 

Ani Doris, 'ani więzień nie rozumie” 
i, co (zamierza zrobić:Cyryl. Ze skrzyn 
ki w kącie wyjął nową świecę, zapalił 
ją i postawił na stole, obok papierów. 

— Czy rozumiesz, Udo,, ca to ma 
znaczyć?) Miss Mater będzie siedziała 
tutaj, przy, stole i obserwowała każdy 
twój ruch. jeśli będziesz próbował 
wstał i uwolnić się, spali te papiery. 
To bardzo jproste, nieprawdaż? Ale 
wszystkie genjalne pomysły) są zawsze 
bardzo proste. Ona nie chce zabijać 
ciebie, Udo... a ja również nie chcę te 
go. jeśli papiery te zostaną spalone, 
nie przyniesie to sźkody Anglji. Jeśli 

zaś będą przy mnie, w razie przyłapa” 

nia (mnie, Niemcy odzyskają dokumen- 

ty. Gdybym ja zabrał ze sobą. Muszę 

tego uniknąć. 
Udo pokiwał głową. k 
Hammerslay pożegnał się z pozo” 

stającemij w jaskini i Doris odprowa” 
dziła go do wyjścia. Z trudnością po 
wstrzymywała łzy, które cisnęły się jej 
da oczu i usiłowała się uśmiechnąć. 

— Nie niepokój się, kochanie mo 
je! Będzie to maleński spacer, a potem 
wszystko skończy się szczęśliwie. 

— Ale poco to, Cyrylu? 
— Aby zmylić ślady, — szepnęła, 

nachylając się do jej ucha. 
— Ależ oni są już na mylnym tro“ 

piei 
Zamiast odpowiedźi, pocałował ją, 

pogładził po głowie i za chwilę zaczął 

MACA 
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JEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNĄ 

„Pierósza prrowo-mechaniczna pralnia klelizny” 
wykonuje: pranie bielizny, pranie i czyszczenie chemiczne oraz farbowanie. 

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

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

  

Państwowej, 

Zamówienia telefoniczne 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Od dnia 25 do 27 marca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„CORAZ PREDZEJ” 
Komedja w 10 aktach. W roli głównej HAROLD LLOYD. Nad program: KRONIKA FILMOWA 

ul. Qstróbramska 5 
program: „NIBELUNGI*. 
Р. А. T. w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek zeansów Od godz. 4-ej. Następny 

  

LZi$: Arcydzieło wszechŚwiatowej sławy! Tryumtalny przeboj sezonu. PALACE! KOCHANKI! SZUBIENICA! 

  

  

KINO-TEATR i e 
HELIOS" „„HMRABIA CAGLIOSTRO" zocujieszego sanis) 

9a nika Świata. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról głównych: HRABINA RINA de LIGNORO, 
Wileńska 38. RENEE HARIBEL, JAN STUWE, KOWAL SAMBORSKI, ALFRED ABEL, ZUZANNE BLANCHETTI. Nie= 

zwykle frapująca tresć! Kilka części obrazu w _ naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

Monumentalny srcsfilm osnuty namiłości, intrydze i nienawiści p. ti. 

KINO-TEATR | (iępółczeni „JUDYTA | HOLGFERNEŚ$" 
„MOLLYWOOD” 2 epoki: Starożytna i nowoczesna. i uosobienie MAGISTE 

. 

Mickiewicza 22. 

Kiao Kol. 
l 

„OGRISKO” | 
Uli. Kolejowa Nr 19 

(obok dworca 
xolejowego). 

Aktów 10. 
i EWELiN% HOLT,.   

W rol. gł. najpiękniejsza kobieta Świ: ta 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 10.25 Specjalna ilustracja muzyczna. 

Bajeczna wystaw»! *rcyciekawa treść! 
Anors! Nestępny program PŁOMIEŃ MIŁOŚCI* z Wilmą Banky i Ronaldem Colmanem. 

WA RUSKAJA męskości i siły 

Nowożć!—-Dzis wielka premiera. Film cieszący się kolosalnem powodzeniem w kraju i zagranicą — Nowość! 

„. „ROZKAZ PORUCZNIKA RO$ZTY* 
Wspsniały dramat erotyczny z życia oficerskiego. W rolach głównych: IWOR NOWELLO 

Początek © godz. 5. w niedziele o g 4. 

  

POLSKIE KINO 

„Wanda” 
niebieskich ptaków RIFFA i RAFFA 

amerykański szczapa p. t. 

1 raz w Wilnie, Najnowsze arcydzieło! Nigdzie dotychczas niewyświetiane. Sensacyjne przygody awócit. 

„RIFF i RAFF jako LGTNILY" przepiękny melo- 
dramat w 10 akt. 

  

  

Wielka 30. Uzupełnienie programu Król Humoru i śmiechu HAROLD LLOYD. Tempo... Tempo, coraz prędzej. W naj- 

Tel. 14-81. zowsżej kreacji GWAŁTU... CO SIĘ DZIEJE. Komedja w _8 aktach, Е i i 

Kino - Teatr Dzińl Kobiecy DOUGLAS FARBANKS — uroczą BEBE DANIELŚw swoim nzjnowszym filmie, osnutym na 

„Światawić”” 
ul. Mickiewicza 9. 

szego kaballero w 
Argentynie p. t. 

tle życia młodej amerykanki, która zwinnością i wyszkoleniem sportowem zyskuje sobie sławę najdzielniej- 

„CÓRKA ZORRY* (senorita) oraz JAMES HALL. 
i WILLIAM POWELL. 

  TERI DOOKOŁA FPOGADONARKEW POLU ANOGORADU CZDK M KOBIECĄ BEA 
EPL E UTOdĘRonserwie Agronom | Kamienie 

PIANINA i FORT ANY 8 doskonali, odświeża. „saga; ższe | z oficyną docho* 
в światowej sławy „ARNOLD FIBIGER* (nie ma% usuwa braki i ska EG 2 AU e dawać W Bobikas 
& nic wspólaego z firmą Bracia A. i K. Fibiger) g Regulacje i trwałez!* „ia i HO.| centrum o 17 mie- 
E PLEYĖL, BECHSTEIN, BLūTHNER, pardis g przyciemnianie brui: OWLANA — kauą. | szkaniach, placu 
в SOMMERFELD ŚW limo. Boczijcżej =CEDIB* Ier — poszukuje sto- ae: K 

R К Dąbrowska zoo da į 3 p "rinų Aidis I dem owocowym, 
a SPRZEDAŽ i WYNAJĘCIE Niekad tir adm. „Štowa“ | dla | šPrzedamy za 5.000 
i T L *w. Z P. 26, okaziciela kwitu 370. Die i Żoaę- 

ta“ Mickiewicza I 
ESS U T RE SESKESTK SKK T TENISO VRS TEEOSIE | TTK CE RKS Jat 26, kawa- ! › 

& ЦОЕНЕ !'і…'. ler, posiada „tel 9.05. —0l 
|| kilka lat praktyki i 

Zaoszczędza 

wozu i łatwy start. 

| aro 

« i do wszyst- 
Do „Słowa EC 
EKROLOGI i wszelkie й 

NIA po cenach BARDZO TANICH 

przyjmuje Biuro Reklamowe Stefana 

GRABOWSKIEGO w Wilnie, Garbar- 

ska 1, tel, 82. -0 

"o wynajęcia 
różne wille i mieszkania w parku 

„nad jeziorem. 

zdatny na sanatorjum lub 

pensjonat. 

Wiadomość w Landwarowie 

we dworze: 

     

  

     

  

   

   

  

   

  

Pałac 

        
* — Warszawie, 

rand hotel "cymielna 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 poscielą,bielizną i oświetleniem 

ADRKONONAZONCNOONNYDOJZNOWNKADNUCE
C 

się ześlizgiwać na dół. 
Im więcej myślał o swym nowym 

planie, tem lepszym mu się: wydawał. 

D wieczora było, jeszcze dużo czasu. 

W ciągu trzech godzin mógł zrobić bar 
dzo dużo. Szybko zbiegł aż do wy 

schniętego łożyska rzeki, przeszedł na 

drugąj stronę i, przekonawszy się, że 

na drodze niema nikogo z pomocników 
Ventza, zagłębił się odważnie w gą 

szcze leśne. Wkrótce znalazł się w gę 

stym lesie, gdzie mie można było dor 
strzęc nikoga w odległości dwuch kro 
ków, tak zarośnięty, był krzakami. 

Cyryl znał doskonale: każdy zakątek 
lesu, Wiedział, że (niedaleko stąd leżała 
nieduża wioska, na pół drogi od Um- 
denberga do Schondorfu. Teraz była 
tami centrala telefonów polowych, te” 
go odcinka. Gdyby nawetjwszyscy mę 

żczyzni byli wysłani do lasu na poszuki 
wanie uciekinierów, kobiety dałyby na- 
tychmiast znać o pojawieniu się zbie- 
ga, gdyby go w okolicy wioski dostrze 

Na skraju lasu, Hammersiay usiadł, 
by odpocząć i obejrzał się dookoła. 

Od największego domu ciygnął się 
długi drut telefoniczny. W. ogrodzie, 
przyl tym domku pracowała młoda kor 
bieta. 

Ze sztlucznie obojętnym wyrazem 
twarzy, Cyryl podszedł do niej i zapy- 

Rozważcie AUTOMOBILIŚGUI | 
lie kosztuje Was 100 litrów benzyny? 

1 puszka (100 szt.) oryginalnych 

U. S.A. TABLETEK BENZYNOWYCH 
Wam 125 litr. benzyny i kosztuje 25 złotych. 

Ponadto macie motor zawsze czysty i sprawny, lekki chód 

Wyłaczność sprzedaży na miasto Wilno 

F-ma START” $p 00. Wilne, Mickiewicza 9, tel. 400. 
  

zaajki, 

Zdolna kucharka 
(służąca do wszyst- 
kiego) re świacectwa-  Lekarz-Dentysta 
mi szuka pracy. Mo  Raduńska- 
że wyjechać. Wilno, 
Tatarska 16 m. 7. =; Nowogródzka 

gy 
po długoletniej prak- 
tyce w Paryżu i Ber- 
linie, otworzyła swój 
gabinet dentystyczny, 

#2 Kosmetyka i SL „A, Mickiewicza 

a TOWER 2 

SUSE KTE OP  TANEWZNWKNUWEZE mieszkanie 3 pokoje, swiatowej 

R POSADY J 
tyki Leczniczej. NMNEE ISNS OmOŚĆ: 

Gabinet 
Rasjonalnej Koame- 

Wilno, 
Mickiewicza Ji m. 4. Poszukuję 

Urodę kobiecą  kon- jakiejkolwiek 

nali, odświeża, usuwa Znam 
jej skazy 

oraz Gabinet Kosme- pochodzi 
tres pare zma! rodziny, 

pi WĄgTJ, d 
iupiat, brodawki, КОСОа akty. 

padunie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

KAI LRS 
И кенаное оентио В 

ВН СЕНО ЕЕ Р с онн |; 

A pracy 
serwuje, dosko- biurowej, lub innej. 

buchalterję. 
i braki, Mogę wyjechąć do 

średnią szkołę Czer: 
nichowską. energicz- 
ny, pilny; z dotęcj 

BWAAYAE: 
RUPNA | APRZEDAŻ 

ai SA WAY AU 
innej od kwietnia. £a- BEZ POŠREDNIKOW 
skawe zgłoszenia do kupię folwark blisko 

z dobrej 

adm. „Słowa* pod Wilna lub stacji ko- 
„Р Фа В° - E Islonel 2 Ro B 

itru. no, > 
"oC gĘ sudskiego 13 -5-  -0 
* LOKALE qq] 

0 
kapitał najpew- 

niej i solidnie za- 
bezpieczamy przy 

lokacie 
Wileńskie = Biuro 
Komisowo - Handl. 
Mickiewicza 21, 
tel. 152. £801—-0 

Mieszkanie 
7 pokoi z przedpo- 
kojem i kuchnią do 

wynajęcia. Tamże 
stajnia i wozownia. 
ŚtŁ Anny 2 m.2 
9-10 rano i 4—6 w. 

nuI-z 

  

    

Ok RZA аана 

Poszukujemy Platlna szej wszech 
rmy 

kuchnia, wygody, obo- „Erard* oraz Bettinga 
wiązkowo  łazienka,i K. i A. Fibigera, 
blisko centrum. Wia- uznane za najlepsze 

Dział Po-w kraju, sprzedaję na 
średnictwa Biura Re-dogodaych = warun- + 
klamowego  Garbar- kach. Kijowska 4|10. 
ska 1. —0 @ 

— — в ОлЕщасут ро- @ 
Do sprzedania Poda ułatwia 

Masaż tw. i ciałą majątku. Zgłoszenia bardzo ładna włas-| otrzymanie  naj- 
(panie). Setugzne opa- 40 adm. „Stowa“ dlaność w Wilnie Anto- 9 _уш”с ej : 
lenie cety. Wypada- S. Z. —gkolska 12 b. 26) og-| Wileńskie Biuro 
nie włosów i łu=" s k romny plac, dom pięt- | Komisowo - Handl: 

pież. Najowsze so. SZUKAM rosy: > ZE Mickiewicza 21, 
ycze kosmetyki ra-prania po domach, ciela w adm. „Stowa“.| tel. 152. 8001—2 

cjonałnej. Posiadsm referencje. Cena przystępna. ZY EWIE 
Codziennie od g: 10—8. 3= е w Ź p. 43 Beliny 13—6, RE 

« rowicz. 

    

Młoda wieśniaczka zbladła jak płótno 
i z gestem (przerażenia, cofnęła się ku 
domowi. Przestrach odebrał jej głos na 
kilka sekund. Hammerslay powtórzył 
prośbę. Wieśniaczka opanowała prze- 
strach) i, otwierając szeroko oczy, za” 
pytała nieśmiało: 

— Pan chce 
głodny? 

— Tak, proszę mi dać coś do zje” 
dzenia. Chleba, albo kartofli... byle 
prędzej. Wejdę do domu.. Wskazał na 
otwarte drzwi. 

Kobieta szybko wbiegła naschodki, 
obejrzała się 2 przestrachem, jakby 
spodziewając się że dostanie kulę w 
plecy. Hammerslay wszedł za nią i od- 
razu zobaczył w sieni aparat telefoni" 

— Czy jest mleko? Proszę mi dać 
kubek mleka, byle prędko. Chleb we- 
zmę ze sobą. 

Kobieta otworzyła szatę i nieśmia- 
ła podała mu to, czego żądał. 

— Kto tu mieszka? 
—_ Leś... Leśniczy Habermell. 
— Gdzie on jest teraz? 
— W Vindenbergu. 
— Aha! Czy w domu niema więcej 

mężczyzn? 
— Doskonale, — ucieszył się Ham 

merslay i wypił cały kubek mleka, za 
giyzając chlebem. — Pani jest dobrą 

jeść? — Czy pan jest 

tał, czy nie zechciałaby dać mu coś do kobietą. Bóg wynagrodzi to pani. 
zjedzenia. Wiedział doskonale, że wy 
mięte ubranie, zabłocone buty i niedo 
ogolona twarz, muszą zrobić wrażenie, 
ale nie spodziewał się takiego efektu. 

Wstał od stołu i skierował się ku 
drzwiom, ale na progu zatrzymał się 
wyjął pieniądze z kieszeni i uśmiecha* 
jąc się, rzekł: : ё 

\ 
! 

— A tymczasem, ja pani zapłacę. 
Proszę, to się pani zawsze przyda. 

Młoda kobieta przyjęła monetę, ur 
śmiechając się nieśmiało. 

— Byłbym pani bardzo wdzięczny, 
gdyby pani nikomu o mej wizycie nie 
wspominała! — dodał szeptem, nachy 
lając się na nią. 

Szybko: dobiegł do lasu, wsunął się 
wi największy gąszcz i nadsłuchiwał. Z 
domu leśniczego doleciało ciche dzwo 
nienie: żona leśniczego nie traciła cza- 
su. Zawiadamiała sztab, o ukazaniu się 
tropionego zwierzęcia. с 

Hammerslay skierował się tam, 
gdzie mogli lada chwila ukazać się lur 
dzie generała von Stromberga. Nie wie 
dział, jak długo będzie musiał czekać. 
Może pół godziny, a może dłużej. Na 
ile znał generała, był pewien, że gene- 
nerał sam zjawi się na polowanie, w 
swem aucie, otoczony szwadronem żoł 
nierzy. Hammerslay miał szaloną ocho- 
tę wypalić fajkę, ale zapomniał ją w jar 
skini. Nie chciał oddalać się zbytnio od 
Doris, ale rozumiał, że gzdy przejdzie 
jeszcze ze dwie mile, będzie go od nie 
dzieliła odległość ośmiw mil zgórą. 

Zdawał sobie sprawę z tego, że 
wracać będzie musiał w okolicznoś- 
ciach których 'w tej chwili przewidzieć 
nie mógł, a w każdym razie bardzo cię 
żkich. Musiał więc odpocząć i tak prze 
leżał pół godziny. Na drodze pokazać * 
się samochód. ; 

„Zając” zerwał się na nogi... był 
gotów do walki... „psy** zbliżały się. 

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,   
« 

г 
—


