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Redakcja i Administracja, Wilnó Ad. Mickiewicza 4 otwarta od 9 do 4. Telefony: Redakcji 17-82, administracji 228 druk 262. 

BIENIARONIE, — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Ksi T-wa „Lot“. 

DUKSZTY —- Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia 
HORODZIEJ —- Dworzec Koiejowy — 

KLECK — akiep „Jedność”. 
LIDA — m. Suwalska 13, 5. Mateski, 

  

PRENIJMERATA myięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 
Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

  

Opłata pocztowa niszczona; ryczałtem. 

DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — uL Zamkowa, W. Włodzimierow. 
T-wa „Ruch”, 

IWIENIEC -— zkiep tytoniowy S. Zwiorzydski, 

MOLODECZNO — Ksjegarnia Tėwa „Rucb“. 

NIESWIEZ — al Ratuszo 
NOWOGRÓDEK — Kic 
N. ŚWIĘCIANY — Ksi 
OSZMIANA — Księgz: wa 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICŁE — Gl. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

     

  

Kai 

  

a 

półdz. Naucz.     $ 
PINSK — Ksiegarnia + 5iska — St. Bednarski. 

K. Smarzydski. 

POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macier: 
SLONIM — Ksiegarnia 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 

  

Sz:    

  

  
D. Lubowskiego, 

WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 
WOŁKOWYSK — 

  

Księgarnia T-wa „Rach”. 
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CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy įednoszpaiiowy sa sronie Ż=j i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

  

Redak: opisó zamówiom nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. Wnumerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

cja zn koi co z kenia peer Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
į miejsca. Terminy druku mogą byč przez.Administracie zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numieru dowodowego 20 groszy, 

Kroniki Sejmowe Prof.- Szymański trzekł się misji W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
W skórze Gznfrolewu 

WARSZAWA. 25.III. Godz. 7 wiecz. 

(Tel. wł. „Słowa”). Przedstawiając 
chronologicznie wypadki dnia dzisiej- 

szego zacząć należy od tego, że Pan 

marszałek Szymański o godzinie 1fpo 
południu, a więc już po ostrej 

obstrukcji, którą na komisji budżeto- 

wej stosowali posłowie BB Zdzisław 

Stroński, Wójtowicz i Jaruzelski — 

pojechał do Belwederu ze swą pacy- 

fikacyjną listą gabinetową. Lista ta 

przewidywała zmiany na stańowiskach 

czterech ministrów, a mianowicie: 

Sprawiedliwość miał objąć p. Jan 

Piłsudski, Oświatę— profesor Hrynie- 

wicki z Warszawy, znany botanik, 

Jecz politycznie człowiek _ nieznany, 

Reformy Rolne—senator Stefan Bo. 

guszewski, działacz na terenie kółek 

rolniczych z pochodzenia szlachcic 

z Mińszczyzny, członek Klubu BB, o 

silnie radykalnym zabarwieniu, wresz- 
cie ochronę pracy p. Zofja Mora- 

czewska, żona b. ministra Robót 
Publicznych. 

W ten sposób prof. Szymański 
sformował swój gabinet dzień wcześ- 
niej, niż obiecał, Na wice-premjera 

przewidywał profesor Szymański albo 
p. Byrkę, wybitnego finansistę, prze- 
wodniczącego komisji budżetowej, 

albo wojewodę Raczkiewicza. 
Wkrótce jednak prof. Szymański 

z Belwederu powrócił i wypowiedział 

przed prezesem Klubu sprawozdaw- 

ców deklarację następującej treści: 

O godzinie l-ej po południu udałem się 
na konferencję do Pana| Marszałka Polski Jó, 
zeta Piłsudskiego, zdiłłem mu sprawę z) obec 

nej sytuacją połitytznpj naj terenie -parlamen + 

tarnym i przedstąwiłem: Mu, żej gdybym się 

chciał oprzeć jedynie na ; oficjalnych 1 su- 
chych  deklaracjach mi przedstawionych, 

musiałbym przyjść do wniosku, że kwestja 

utworzenia, gabinetu pacyfikacyjnego , jest 
niemożliwa. 

Zdającj sobie sprawę z całej wagi po- 
wierzonego mi zadania, bo nie igra się z 

Państwem, zastosowałem do polityki nauko. 

wy, system pracy t. į. 'rzeczowjj badanie 

przed wnioskowaniem. Dlatego też wezwa- 
łem wszystkiej prezydja klubów, w kolejno- 
ściach ich siły liczebnie na szereg długich i 
uciążliwych lecz szczerych rozmów, w ciągu 

których w atmosferze wzajemnego) zaufania 

starałem, się zbadać rzjeczywiste bóle, przy- 
czyny zaglrażnień, wyjaśnignie ich, pogląd 
na sytuację gospodarczą i polityczną w kral 
ju i usłysze wskazania! sposobów zaradze- 
nia niedomaganiom. 

Znalazłem nowe możliwości współpracy 

wyczułem ogromne pragnienie pokoju i chęć 
lojainej współpracy orazi gotowość zapom- 

nienia dawnych, zadrażńiłeń. 

Systam pomajowy polegający na) zasa- 
dzie nie mieszanią się Sejmu do wewsiętrzne 
go trybu rządzenia jednak już zrobił swoje, 
żadna partja, prócz jednego wyjątku, nią 
poruszyłą sprawy Ppersonalj. Rozmowa to. 

czyła się w płaszczyźnie czysto( rzeczowej i 
mogę śmiałą powiedzieć sine  iraj et studio. 

Przedstawiłem teri stan rzeczy Marszał. 

kowi Piłsudskiemu, który mi naj to 
wiedział, żej Polska mą dlatego dziś uznanie 

zagranicą, że system pracy rządowej został 
nadzwyczaj; wysoką wykwalifikowany, żej to 
co powstało dawniej 10 dni, dziś robi się w 
10 minuti i jeżeli przy nowym kursie p.p. 

posłowie, znów zączną się mieszać, to bę- 
dziemy ich mieli wszędzia w biurach i ro. 

bota ną tem tylko ucierpi, dezorganizuje się. 
Ja na to nie pójdę — ciągnął Marszałek Pił. 

sudski — ją widzę, że oni chcą zgodyą bo 
są zapędzeni w: ślepy, zaułek. Chcę ich stam 

tąd wyciągnąć, ja zaś chcę mieć gwarancję, 
że dzielo z takim wysiłkiem stworzone! nie 

zostanie zniszczone, Dlatejgo; też stawiam że 
swej strortyy punkty, od których nie ustąpię. 
Jeżeli chcą rzeczywiście| współpracy, to mu- 
szą się zgodzić na następujące: 

1); posłowie i partje nie] wtrącają się do 
sprawi personalnych Rządu i rządzenia, 

2) posłowie i partje nie wtrączja się do 
spraw związanych z już, uchwałonym bud- 

żetem, 

3) wycofają| przy uchwalaniu budżetu 
punkt 6 ustawy: skarbowej, | 

4)| Sejm w przeGiągu conajmniej 

roku nie będzie zwołany. 

Bez spełnienia tych warunków niej mógł 
bym uczestniczyć w Pańskim rządzie, za. 
kończył swą rozmowę Marszałek Piłsudski. 

pół 

Pan marszałek Senatu po daniu 
tej deklaracji udał się do Pana Prety: 
denta Rzeczypospolitej na Zamek 
Królewski aby zdać sprawę z postę: 

pu Swoich prąc, a na godz. 9-tą wie- 

czorem zaprosił Prezydja Klubów, z 

którymi odbywał dotychczasowe kon: 
ferencje, na zebranie na  którem 
przedstawi warunki podyktowane 

przez Pana Marszałka Piłsudskiego. 

W „chwili, kiedy to piszę, nie 
znam jeszcze odpowiedzi klubów na 
warunki Piłsudskiego. Słyszałem tyl- 
ko, że Stronnictwo. Narodowe chce 
się zasłonić jakimś  niemądrym kon- 
ceptem. Jest to godne tego stron- 
nictwa, które dziś na terenie Sejmu 
Spada powoli do egzotycznego zna- 
czenia, od kiedy nie tylko zostało 
opuszczone przez dotychczasowych 
swoich satelitów, t. į. Piasta i Cha- 
decję, ale i zerwało z tymi klubami 
kontakt. 

Centrolew uzgadniał swe stano 
wisko i daje odpowiedź merytoryczną, 
Jaką jeszcze nie wiem. To pewna, że 
jest to odpowiedź odmowna. I to pewne 
że tak czyniąc Centrolew popełnia ka- 
pitalny błąd. Postaram się ną chwilę 
rozumować, jak gdybym był człon- 
kiem Centrolewu. Oczywiście takie 
zaszycie się w skórę tego zwierzęcia 
jest trudne, bo naprawdę ani ja, ani 
nikt w Polsce nie wie, jaki jest pozy- 
tywny program Centrolewu. „Przy- 
wrócenie praworządności i naprawie- 
nie stanu ekonomicznego" nie jest 
żadnym programem, tylko okrzykiem 
demagogicznym, którego fałsz i de- 
magogja polega na tem, iż okrzyk 
ten mieści w sobie kłamliwe twier- 
dzenie, iż po pierwsze Centrolew zaa 
sposób w jaki można dać Polsce 
lepszy stan gospodarczy i że po dru- 
gle można w Polsce wybrnąć ze sta- 
nu będącego skutkiem tego, że kon- 
stytucja 17 marca okazała się niewy- 

konalną, bez zmiany i naprawy tej 

konstytucji. 

Trudno więc zaszyć się w skórę 
Centrolewu, ale sprobuję w ten spo: 
sób to uczynić, aby odrzucić od sie- 

bie wszelkie teoretyczne, państwowe 

i patrjotyczne „rozumowania — a za- 

stanowić się jedynie nad taktycznemi 

posunięciami. Nie znamy bowiem te- 

oretycznego i pozytywnego programu 
centrolewu i wątpimy, ;czy taki istnie: 

je, ale znamy taktykę Centrolewu, bo 
się objawia z dnia na dzień i treścią 

jej jest walka z takim rządem Mar- 

szalka „Piłsudskiego, który mógłby 

oznaczać, że idzie na radykalną zmia- 

nę konstytucji. Nie mogę tego na- 

zwać programem, bo program musi 

mieć związane cele, zasady i przyczy- 

ny w rozumną treść, 'więc nazywam 

taktyką twierdząc przytem, że tylko 

ta taktyka łączy te sześć klubów w 

jeden Centrolew. 
Otóż właśnie w tej taktyce popeł. 

nia Centrolew błędy za błędami. 
Głupstwem rzetelnem było obalenie 
rządu Bartla. Było to posunięcie 
analiabetyczne, każda partja ma kie- 

rowników i ma naganiaczy wybor- 

czych, ale źle jest, gdy naganiacze 

kierują partją; tymczasem "to ostatnie 

obajenie Bartla było dziełem nagania- 
czy partyjnych i to jeszcze takich, 

którzy nie potrafili między sobą 
sprawy uzgodnić, czego dowodem 
odrębne stanowisko partji p. Dąb- 
skiego. Fakt że p. Bartel wypowie- 
dział „prowokacyjną* mowę nie mo- 
że dla Członków Centrolewu być żą- 

dną ekskuzą, bo jeśli to była „pro. 

wokacja” to pierwszą zasadą każdej 
taktyki jest nie wykonywać tego po- 
sunięcia, które podsuwa ci przeciwnik, 

Odrzucenie warunków Marszałka 
Piłsudskiego jest drugim wielkim błę. 
dem taktycznym. Oczywiście, ta od: 
mowa będzie mniej lub więcej inteli- 
gentnie motywowana. Mniejsza 0 to. 
Faktem jest, że warunki Piłsudskiego 
streszczały tylko status quo, wypowia” 
dały tylko to, co dotychczas jest for- 

mą stosunków pomiędzy Rządem a 

Sejmem. Krótko mówiąc Marszałek 
Piłsudski za pośrednictwem pacyfika- 
tora, dr. Szymańskiego, zgadzał się 
wejść do  „pacyfikacyjnago” rządu 

zgadzał się uznać wyraz „ugoda” 

także i za swą dewizę nic nowego 
wzamian nie wymagając, nie stawiając 

żadnego nowego żądania. Żądanie 

konkretne, t. j. wycofanie niemądrego 

art. 6 ustawy budżetowej było žąda- 
niem drugorzędnem, a zapowiedziane 

tworzenia rządu 
Warunki Marszałka Piłsudskiego 

WARSZAWA, 25 Ill. Pat. P. marstałek Senatu prof. Szymański udał 
się o godz. 13 do Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego celem zdania spra-, 
wy z obęcnej sytuacji politycznej na terenie parlamentarnym. 

Po powrocie z Belwederu marsz. Szymański udzielił przedstawicielo- 
wl Klubu Sprawozdawców Parlamentarnych wyjaśnień, podkreślając, że 
p. Marszałek Piłsudski postawił cztery punkty, jako warunki uczestniczenia 
jego w gabinecie pacyfikacyjnym. Warunki te są następujące: 

1) Posłowie i partje nie wtrącają się do spraw, związanych 
z rządzeniem | personaljami rządu. 

2) Posłowie i partje nie wtrącająssię do spraw, związanych 
z juz uchwalonym budżetem. 

3) Przy uchwalaniu budżetu zostaje wycofany art. 6 ustawy 
skarbowej. 

4) Sejm nie będzie zwołany w ciągu conajmniej pół roku. 
O godz. 16 p. marszałek Senatu udał się do Pana Prezydenta Rze- 

czypospolitej do Zamku, aby Mu zdać sprawę z postępu swych prac. 
Na godz. 21 p. marsz. Szymański zaprosił prezydja klubów, z któ- 

remi odbywał dotychczas konferencje na zebranie, któremu przedłoży wa- 
runki, podyktowane przez Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, dn. 25 marca (Tel. wł. „Słowa”). Po powrocie "p. prof. Szymań* 
skiego z Zamku, gdzie złożył misję tworzenia Rządu odbyło się posiedzenie prezy- 
dju Klubu B. B., poczem prezes pułkownik. Sławek złożył przedstawicielom prasy 
następujące oświadczenie: : ы ю 

Od samego początku byliśmy sceptyczni, co do możliwości utworzenia .Rządu 
któryby znalazł warunki rzeczowej współpracy z tym Sejmem. Z dotychczasowego 
doświadczenia zdajemy sobie sprawę, że ugrupowania opozycyjne pod zwykłym 
płaszczykiem obrony praworządności konstytucji i walki z nadużyciami rozumieją nie 
co innego, jak tendencją powrotu do przedmajowych metod wykonywania przez grupy 
poselskie stałej presji na Rząd, w codziennych sprawach rządzenia. Stwierdziliśmy to 
zresztą w naszej dek!aracji złożonej marszałkowi Szymańskiemu w dniu 20 b. m. 

Formuła o likwidacji systemu pomajowego powtarza się we wszystkich dekla- 
racjach opozycji My jako BBWR chcemy ustalenia w Polsce rządów silnych i nie 
zgodzimy się w żadnym wypadku na pośrednie uzależnienie rządu od partyj sejmo- 
wych. Marszałek Piłsudski zapoznawszy się ze stanowiskiem poszczególnych klubów 
przejrzał ich tendencje, postawił wobec tego swoje warunki w sposób rzeczowy, jasny 
i bardzo otwżrty: : 

Uważamy, że jedynie spełnienie tych warunków mogłoby dać rządowi podstawy 
stałości pracy i możność planowego wysiłku we „wszystkich dziedzicach życia рай- 
stwowego a także i na polu osanowania trudności gospodarczych. Warunki Marszałka 
Piłsudskiego odtrącają w sposób zdecydowany wszelkie pźrtyjae aspiracje nawrotu 

do sejmowładztwa z przed maja 1926 roku. Wszystkie 'deklamacje partyj sejmowych 
© pracach Sejmu nad zmianą konstytucji są przecież tylko czczą demagogją, widzle- 
liśmy bowiem na komisji konstytucyjnej, że partje opozycyjne nie mogły się zgodz Ć 
nawet na ogólne wytyczne zawarte w pierwszych głosowanych tezach. Ta sama opo- 
zycja, która przed rokiem odrzuciła nasz wniosek, aby komisja konstytucyjna obra- 
dowała podczas letniej przerwy w obradach Sejmu—kofńczy pułkownik Sławek—dziś 
perfidnie deklamuje o swoim zapale do pracy nad konstytucją. 

Deklaracje cenfrum | Klubu Narodowego 
Pos. Niedziałkowski odczytał deklaracje w imieniu stronnictw centrum 

i lewicy. W deklaracji powiedziane jest, że Sejm ma prawo i obowiązek 
zajęcia stanowiska wobec utworzonego już rządu. Zawieranie pactów con: 
wentów z poszczególnymi kandydatami na ministrów nie wchodzi w za- 
kres uprawnień konstytucyjnych anj Sejmu, ani tem bardziej przedstawicieli 
stronnictw. Przechodząc następnie do znanych czterech warunków Marszał- 
ka Piłsudskiego i poddając je szczegółowemu rozpatrzeniu stronnictw, w 
imieniu których przemawia, stwierdza, że nic niema przeciwko temu, by 
warunek pierwszy, t, j. nie wtrącanie się posłów i partyj do spraw zwią- 
zanych z rządzeniem, został w całej pełni wykonany. Na trzy pozostałe 
zaś warunki stronnictwa nie mogą się zgodzić ze względów zasadniczych, 
stoją bowiem na stanowisku konstytucji i ustaw obowiązujących. Zmianę 
całego systemu uważają za konieczność państwowo'społeczną. 

Konferencja morska w Londynie 
Francja i Italją zabiegają o odroczenie konferencji 
LONDYN, 25. ljl. PAT. Wczoraj wieczorem szef delegacji italskiej 

p. Grandi złożył premjerowi Mac Donaldowi, jako przewodniczącemu kon- 
ierencji morskiej, ważną propozycję. 

P. Grandi zaproponował, aby konferencję odroczono na 6 miesięcy 
celem dania możności Francji i ltalji osiągnięcia porozumienia przyjaznego 
co do tych ważnych Spraw, które stały się szkopułem głównym w dalszych 
pracach konierencji, : 

Francja i ltalja zgodziłyby się zawiesić w ciągu pół roku dalsze wy- 
konywanie programu rozbudowy marynarki wojennej. Jednocześnie Francja 
i Italja nie stawiałyby trudności W. Brytanji, Stanom Zjednoczonym i Ja: 
ponji w dalszem prowadzeniu rokowań tych państw o pakt trzech mo: 
carstw. W okresie przejściowym, o którym mowa wyżej, Francja i ltalja 
po osiągnięciu porozumienia mogłyby rozszerzyć porozumie trzech mo: 
carstw przez przystąpienie do paktu. Odpowiedni projekt rozważany byłby 
na wznowionej konferencji morskiej. 

W dalszym ciągu p. Grandi zaproponował, aby premjer Mac Donald, 
który w ciągu ubiegłych dwóch tygodni występował w rozmowach z de- 
legatami mocarstw celem pokonania trudnoś.i raczej jako prezes konie- 
rencji, aniżeli główny delegat brytyjski, mógł w dalszym ciągu występo- 
wać w tym charakterze medjatora w sprawie porozumiėnia franko-italskiego 
w tych Oczywiście wypadkach, w których usług jego potrzebowałyby  jed- 
nocześnie obie rokujące strony. 

KRZ SON оОН 

Wacław Sleroszewski uległ wypadkowi samochodowema 
PARYŻ, 24—HI. PAT. Wacław Sieroszewski, jadąc wczoraj wieczorem ną aka- 

demję, zorganizowaną dla uczczenia imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, na której 
miał przemawiąć, uległ wypadkowi samochodowemu. Samochód, w którym jechał 
Sieroszowski, zderzył się z innyra samochodem, z taką siłą, iż został całkowicie roz- 
bity. Na szczęście Wacław Sieroszewski odniósł tylko lekkie obrażenia prawej ręki 
i po nałożeniu opatrunku mógł przybyć na akademię, gdzie przemawiał. Wieść o wy- 
padku, któremu uległ Sieroszewski, szybko doszła do wiadomości zgromadzonych na 
nkademji tak, iż zebrana publiczność ujrzawszy go potem na estrndzie, zgotowała mu 
ua powitanie huczną owację, wyrażając w ten sposób swą radość, że znakomity pi- 
szrz uniknął szczęśliwie grozącego mu niebezpieczeństwa. 

6-miesięczne wakacje Sejmu także nie po linji banalnej, odrzucili okazję do 
były rzeczą straszną. Za to zaś uzy- związania słowem zgoda tego, komu 

skiwał Sejm, uzyskiwał  Centrolew votum nieufaości obawiają się uchwa- 

rząd pod godłem pacyiikacji, uzyski- lić, bo znają jego siłę. Wykazali tem 
wał Sejm i Centrolew samego Mar- samem, że współpraca z Sejmem nie 

szałka Piłsudskiego, związanego przy: jest możliwa, bo zasiadają tam nie 

jęciem jego warunków, związanego politycy a wiecownicy. Jakby się to 

swą obietnicą. powiedziało po staroświecku —nie sta- 
Przedstawiciele Centrolewu nie zdo- tyŚci lecz sejmikowicze. Właśnie: quod 

byli się w swej taktyce na strategicz- erat demonstrandum. Cat. 

ne posunięcie większego stylu. Poszli : — 

Spontaniczna fala oburzenia 

całego Świata z powodu przešlado- 

wań religijnych w Rosji, tudzież mo: 

@у zainicjowane przez Ojca św. Pa- 

pieżą Piusa XI odniosły skutek, 

przyśpieszając cofnięcie się Stalina i 

ogłoszenie nowego N. E. P-u. Jest 
to wielkiej miary zwycięstwo moralne 

świata wierzącego i klęska . bolsze- 

wików, którzy starają się ją wszel- 

kiemi siłami zatuszować, Kampanja 

prasy sowieckiej, demonstracje ulicz- 

ne, rezolucje i uchwały wieców prze- 

ciwko  „pochodowi  krzyžowemu“, 

zbiórka składek na samoloty, „nasza 

odpowiedź Papieżowi - Piusowi XI" 
wszystko to ma na icelu zagłuszyć i 

„zatuszować klęskę bolszewików w ich 

walce z religją. Deklaracja Centralne- 

go Komitetu Wykonawczego W.K.P. 
zakazująca prześladowań religijnych, 

zapowiadająca surowe kary za 

nalgrywanie się nad uczuciami reli: 

gijnemi wierzących, zakazująca zamy- 

kania cerkwi w drodze administracyj- 

nej jest przyznaniem się bolszewików 

że brak im sił na prowadzenie walki 

z religią którą podjęli a która jak 

sami spostrzegli przyniosła im poraż- 

kę jednocząc cały Świat przeciwko 

Bolszewii. Tą porażkę starają się za- 

maskować hałasem prasowym, agita- 

cją przeciwko „pochodom krzyžowym“ 

mającym rzekomo na celu jakieś po- 

ziome, materjalne cele. Rzecz zrozu: 
miała, że ludzie, którzy sami tylko 

widzą wszędzie cele materjalne innych 

celów moralnych dostrzec nie potra- 

fią i stąd przez prasę sowiecką :prze- 

lewa się obrzydliwa fala podłych i 
niecnych insynuacyj, brudnych OSz- 

czerstw, cynicznych wymysłów, dla 

zohydzenia wystąpienia Ojca św. Nie 

należy się jednak łudzić, że cofnięcie 

się Stalina i zaprzestanie  prześlado- 

wań oznacza radykalne zerwanie z 

metodami i kierunkiem działalności 

bolszewików, że koszmar który latami 
trwa na olbrzymich terenach b. impe- 

rjum minął i należy już do smutnej 

przeszłości. Bolszewicy honorują swe 

własne *oświadczenia i swe własne 
ustawy dopóty, dopóki jest to im 

wygodne i dla określonych celów po- 

trzebne.  „Moralność* rewolucyjna 

znana jest nie od dziś i dlatego de- 

klarację C. 1. K. W. K. P. o zaprze- 

staniu prześladowań religijnych nale: 

ży rozpatrywać jako manewr, który 

ma_na celu odpoczynek, osławioną 

„pieredyszkę' lecz nie całkowite zer- 

wanie z dotychczasowemi metodami 

i tolerancją religijną. 

Ostatnie miesiące gwałłow.ej ko: 
lektywizacji i prześladowań religijnych 

spowodowały niemal całkowitą izo- 

lację Rosji od Świata. Mimo nawiąza- 

nia ponownych stosunków z Anglją 

poza formalnem zalaiwieniem tej 
sprawy bolszewicy nie osiągnęli tego 

do czego zmierzali t. į. normalizacji 

swych stosunków handlowych i przez 
to podreperowanie swojej sytuacji 

finansowo gospodarczej, 

Natomiast gwałtowna kolektywi- 

zacja przyczyniła się do zaostrzenia 
stosunków z Niemcami, tym filarem 
politycznym w systemie polityki za- 
granicznej Z. S. S. R. Stosunki z 
Francją oddawna nie najlepsze weszły 

w fazę, w której coraz częściej i 

głośniej rozlegają się głosy, doma- 

gające się zerwania. Akcja kominter- 

nu tylko zaostrza sytuację. Zewnętrz- 

nym wyrazem tych nieporozumień był 

wyjazd ambasadora francuskiego z 

Moskwy i oficjalne wystąpienie min. 

Curtiusa z powodu akcji komunistów 
w Niemczech. 

— Jak się odbywała kolekty- 
wizacja. Sukcesy sowieckie w  dzie- 

dzinie kollektywizacji stają się coraz 

bledsze. Oto np. według „Prawdy* a 

więc źródła, które nie może być po- 

dejrzane o jakąkolwiek tendencyjność; 

w okręgu Czerepowickim (dawna gub. 

petersburska) kolektywizacja  prze- 

prowadzana była z góry w trybie 

administracyjnym. Zorganizowany w 

tym okręgu „kołchoz:olbrzym* pod 

„obiegu biletów i natychmiast płatnych | 

nazwą „Droga Lenina" a jednoczący 

48 wsi w chwili obecnej już nie istnie- 

je. W kołchozie tym ani jeden koń, 

ani jeden pług nie były skolektywi. 

zowane. Metody kolektywizacji dobit- 
nie charakteryzuje następujący fakt: 

w jednej z wsi kierownik pogotowia 

ogniowego opisał całe mienie wło- 
Ścian rzekomo dla dostarczenia po- 

trzebnych inforrmacyj organom Gos: 

stracha (Ubezpieczenie od ognia). Na- 
zajutrz całej wsi ogłoszono, że zosta: 

ła ona skolektywizowana a opisane 

mienie stanowi własność ogółu, 
Podobnych wypadków „Prawda”* cy- 

tuje multum, nazywają się One znie- 

kształceniami linji partyjnej. Trzeba 

dodać, że tych zniekształceń według 
prasy sowieckiej jest coraz więcej i 
stąd zawrotne cyfry o skolektywizo- 

waniu omal, że nie połowy obszaru 

rolnego Rosji stają się już nawet w 
oczach samych bolszewików  fan- 

tazją. ę 
Złagodzenie kursu kolektywizacji 

uznane zostało ogólnie jako nowa 

„pieredyszka“. Głównym tedy teraz 

pytaniem jest, jak długo będzie ona. 

trwała. Czy do wiosennego siewu, 

czy dłużej? Być może na pytanie to 

odpowie kongres partyjny, który 

zbierze się w maju i na którym po- 

dobno ma być podjętą kwestja dymi- 

sji Stalina. Proklamowanie nowego 

N.E.P.-u wywoła niewątpliwie nowe 
tarcia partyjne i nową walkę w sie 

rach kierowniczych Kremla. 

— Kryzys konierencji londyn- 
skiej. Tr ymiesięczne narady w Lon- 

dynie nad rozbrojeniem  morskiem 

nie dały dotychczas żadnego rezulta- 

tu. Coraz częściej rozlegają się głosy | 

na temat kryzysu konferencji. Już od 

pierwszych dni obrad odrazu zaryso 

wała się jasno granica pomiędzy fra- 

zesami pacyfistycznemi a rzeczywis- 

tością. Pacyfistyczna frazeologia Mac- 

Donaldów odmieniała na wszystkie 
sposoby słowo rozbrajamy się, rze- 
czywistość zaś mówiła: pragniemy 

ustalić granicę zbrojeń.  Wynalezienie 

jednak tej granicy jest, jak stwierdza- 

ją trzymiesięczne bezpłodne obrady, 

niesłychanie trudną jeżeli nie niemoż- 

liwą rzeczą. Sz. 

Imiany na paika dyplomatytynych | 
Poseł Łotwy Groswald przenie- 

siony został do Warszawy 

RYGA. 25.II1. Pat. Jak podaje 
prasa, jutro zostanie podpisane roz- 
porządzenie, mocą którego dotychcza- 
sowy poseł w Stokholmie zostanie | 
przeniesiony do  Tallina, | 

A 

a minister | 
spraw zagranicznych Balodis obejmie 
placówkę w Helsingforsie. Dotychcza- 
sowy poseł łotewski w Warszawie | 
zostanie odwołany i przeniesiony na 
stanowisko posła do Stokholmu. Na- 
tomiast dotychczasowy poseł w Hel- 
singforsłe Groswald zostanie przenie- 
siony do Warszawy. : 

    

       

Bilans Banku Polskiego 

WARSZAWA. 25.li. Pat. Bilans 
Banku Polskiego za drugą dekadę 
marca r. b. wykazuje zapas złota - 
101.806 tys. zł., t. j. 696 tys. więcej, 
niż w poprzedniej dekadzie. Pienią: 
dze i należności zagraniczne, zaliczo- 
nę do pokrycia, zmniejszyły się o 
13.986 tys. zł, do sumy 326 miljo- | 
nów zł. Również i niezaliczone do 
pokrycia zmniejszyły się o 1.773 tys. 
zł do sumy 107.570 tys. zł. Poriel | 
wekslowy spadł o 6.265 tys. zł. i 
wynosi 630.231 tys. zł. Natomiast 
pożyczki zastawowe wzrosły o 193 
tys. zł. do sumy 69.555 tys. zł. W. 
pasywach pozycja natychmiast płat-- 
nych zobowiązań zniniejszyła się o | 
193 tys. zł. (450.966 tysięcy zł.), 

Obieg biletów bankowych zmniej- 
Szył się o 43.058 tys. (1.201.065 tys. 
zł), Stosunek procentowy pokrycia 

  

zobowiązań Bankn wyłącznie złotem 
wynosi 42,48 proc. (12,48 proc. ponad 
pokrycie statutowe), pokrycie krusz- 
cowo-walutowe 62.21 proc. (22,21 
proc. ponad pokrycie statutowe). Wresz 
cie pokrycie złotem samego tylko 
obiegu biletów bankowych wynosi 
58,43 proc.
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ECHA KRAJOWE 
Przez malą szybkę 

Czy znacie bajkę niebylicę, zaczy- 
nającą się od słów: „moj baćka nie 
radziusia, a ja żaniusia*? Jest w tej 
bajce chwila, kiedy głupi Janko na 
sznurze spuszcza się z nieba na ziemię, 
a w chwili, gdy mu sznura zabrakło, 
a do ziemi jeszcze ma kawał drogi, to 
radzi sobie w ten sposób, że u góry 
kawałek sznura odcina, a w dole do- 
sztukowuje. 

Kiwacie widzę głowami, ale właś 
nie na tem polega niebylica, aby stano- 
wić splot niemożliwych rzeczy. 

Czytając niedawno w „Słowie* kry 
tykę spółdzielczości mleczarskiej, któ- 
rą wystosował p. Odyniec z Wiązowca 
— przyszła mi na myśl bajka niebyli 
ca. Dużo jest analogji, wypływającej 
z tej samej sytuacji zawieszenia mie- 
dzy niebiem a ziemią, bez punktu uwią 
zania sznurka spółdzielczego. 

Prawdziwa  spółdzielczość, bez 
względu na to, czy tyczy się ona mle- 
czarstwa, kas Stetczyka, czy rolników 
— musi być oparta na szczerze i głę- 
boko pojętej idei współdziałania. Tej 
idei wspólnego działania dotychczas 
mało który inteligent posiada — a co 
mówić o chłopie, który co zobaczy to i 
ukąsi. 

Bo czyż kolektywizacja, którą chce 
wprowadzić Stalin w Sowietach — bę 
dąca szczytem wspólnego dzialania, 
jest złą jako idea? Ma ona jedną tylko 
wadę, tak jak zresztą wszystkie idee 
wylęgłe w głowach teoretyków: wy- 
maga zrzeszenia aniołów. A ponieważ 

_ w życiu wsi jeszcze tej anielskości nie- 
ma wśród zrzeszonych — a jest tylko 
anielskie ujęcie wśród prowodyrów, z 
niezłomnym tupetem i chęcią: zaszcze 
pienia wśród otoczenia, więc otrzymu” 
jemy paradoks* współczesny: anielskiej 
idei w policyjnem wykonaniu. 

4 Teotetyków spėldzie!czošci wśród 
inteligencji miejskiej nawiedzającej na” 
szą wieś spotykam mnóstwo na każ- 
dym kroku. Mowy, które wygłaszają 
na różnych zebraniach, niczem miód 
z miodosytni spływa z ich ust zapra- 
wionych do czczej gadaniny. Kiedyś 
po jednem takiem zebraniu zwróciłem 

_ się do prelegenta z zapytaniem: — do 
_ jakiej spółdzielni spożywczej w Witnie 
_ należy? Okazało się z jego odpowiedzi, 

iż Wilna nie ma dotąd żadnej. takei 
spółdzielni... A zdawałoby się, że taki 
ośrodek życia społecznego, jakim jest 

_ Wilno, z licznemi instytucjami stojące” 
"mi na czele spółdzielczości, z liczną 

rzeszą ideologów spółdzielczości sam 
- powinien dawać przykład głuchej i nie 

cywilizowanej wsi. Dziejs się nacze;. 
_ gdyż szeregi urzędnicze, rozproszkowa 

ne prowadzą najbardziej 
tryb zakupów na książki w prywatnych 
sklepach i sklepikach, przepłacając za 
towar ponad wartość — a spółdziel- 

' czość traktują jako ideę na .. eksport 
dla ciemnej wsi. 

". P. Odyniec twierdzi, iż w dzisiej- 
_" szych ciężkich dla rolnictwa czasach 
pa gospodarz nie ma prawa ani grosza 
_ przepłacać dla idei. Twierdzenie bar: 

dzo Śmiałe i niezwykła na nasze sto- 
sunki — musi jednak być zgłebione i 
analizowane. 
Są dwa u nas nogiądy. 

 qzy szczerze, czy  teoret 
inna rzecz — w rozwój s 

rugi uważa spółdzielczość | 
ę do usamodzielnienia wyiwórczości 

rolnika małego i średniego w pier” 
wszym rzędzie. 
___ Należę do kategorji drugiej — gdyż 
szans na prędkie zaszczep:enie ideaf 

    

  

   

    

    

  

   
Jeden wie- 

       

    
    

   

      Sąd_nad średniowieczem 
/_ Sala Sniadeckich 20 marca 

i Biawo młodzieży! Przedewszyst- 
"kiem za to, że oto wreszcie przedsta” 

| wienie aposto'skie, bezinteresowne bez 
tej kasy przy wejściu i tej kontroli bi- 
 letów na salę które ta rzeczy działają 
zawsze deprymująco. Czyn młodości 
merykantylny, bez udziału obrzydliwej 
iedžmy lap-grosze, która czepia się 

każdego wyższego ruchu, aby na tem 
zarobić. ' 

'._ Temat przedstawienia sąd. Ale nie 
_ sąd nad Parysem jak na tym samym 
Uniwersytecie w przeszłości. Żacy wi 
le;scy nie zabierają się tym razem 

> o eo króla Edomskiego łub do 
samego oliata, którego Dawid tak šli- 

_ cznie na ziemi położył, ale do epoki, 
której Jezus Chrystus przewodzi do te- 

najlepszego mięsa człowieczeństwa. 
lyciąć czy nie wycąć z ludzkości 

- ten kawałek na piersiach tuż obok ser: 

          

   
   
     

     

   
    

   

   

    

- Przed mami w Sali Śniadeckch na 
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nał, Tomasz który Sommę napisał, mi 
za Eckarda, który tyle mówił 

zezie w Prowansalji, „może nawet i 
ały poczet Krzyżowców 

iw miemu skierowany i tak bez 
jńca, bo szereg nazwisk, duchów, jest 
jmiastyczny skora cofamy się w tę e- 

pokę która czciła tak bardzo wszelkie 
wszelkie 

skrzy- 
nie- 

ale dziewięciu nieb w harmonji 0- 

hierarchje, wszelkie arkany, 
iumaturgie, wszelkie trącenie 

deł w kierunku już nie jednego 

prozaiczny 

_ estradze witraż gotycki z papieru, de- 
koracyjnie stanowiący wielki arkan, po 
е ді‹асй tego witrażu zasłony. Czerwo- 
ne fotele krzyczą jak ongiś i nasuwają 
myśl zapalonych stosów. Więc będzie 
widowisko, będą wleczone postacie Do 

A minika i Franciszka przed wielki trybu 

r 0 
iskrze, iskierce, Inocentega III od które 

wyżej przytoczyłem przykład urzędui 
ków miejskich. Jeżeli tacy  luminarze 
spółdzielczości jak urzędnicy Banku 
Rolnego, rozmaitych banków spółdziel 
czych i spółek zarobkowych — wresz* 
cie licznych innych banków spółdziel- 
czych dla własnej samoobrony od wy- 
zysku pośredników nie wytworzyłi 
spółdzielni spożywczej, — to nie wy 
magajmy tego od ciemnego i rozprosz 
kowanego społeczeństwa wiejskiego. 

Inna rzecz— usamodzielnienie wy” 
twórcze. 

Znam przykłady z woj. Nowogródz 
kiego — gdzie szereg chłopów wciąg: 
niętych przez spółdziel. do maślarstwa 
zawdzięczając spółdzielni mleczarskiej 
przekonało się, że krowa może dawać 
dochód. Po kilku jednak latach nauki 
— wycofali się, ale nie z maślarstwa, 
lecz ze spółdzielni i dziś zakupiwszy se 
paratory — sami na własną rękę wyra 
biają masło. Z przykładu tego, który 
coraz częściej powtarza się, będzie, wi- 
dać, iż spółdzielczość czy to ucząc wy 
tworczości, czy to wyrywając ze szpo- 
nów pośrednika pachciarza — dła sa- 
mej idei spółdzielczości jednak człot- 
ka nie zdobyła. 

To samo dzieje się w kasach Ste 
fczyka. Czyż dużo znajdzie się chła 
pów, którzy do kasy wstąpili dla idei! 
Przeważnie ciągną ich tam kredyty, 
hojnie szafowane przez Bank Rolny; 
idea sama drepcze ospale narówni jak 
i wśród inteligencji miejskiej. 

Ideał spółdzielczości, ten twórczy 
w swoim racjonalizmie, przyjdzie wte- 
dy, gdy szeregi wytwórców  wiej- 
skich [przyjdą jprzez indywidualną szko- 
łę gospodarczą, w której dopiero nabio 
rą dobrych szerewoców: spółdzielczoś 
ci.Przeskok po przez indywidualną tre- 
surę jest nie do pomyślenia. 

Nie pomnę, gdzie wyczytałem bar 
dzo mądrą sentencję, iż państwo jest 
największą spółdzielnią. 

A oto mamy "na Polsce najlepszy 
przykład, jak przedstawiciele tej spół- 
dzielczości państwo traktują. 

"Walka, którą Józef Piłsudski z po 
słąmi sejmowemi prowadzi jest że 
czemś innem, jak walką z niedorosłymi 
do spółdzielczości [państwowej  udzia- 
łowcami? 

Spółdzielczość sejmowa, która na 
czele z socjalistami z Kasy Chorych, 
rów swój wyprowadza, ze współdziele 
mia pomiędzy partje dóbr państwo- 
wych, a nie współdziałania dla dobra 
państwa — jest wypaczeniem idei 
współdzielczej. 

Na to, aby wytworzyć typ korzyst 
nego spółdzielcy państwowego,  trze- 
ba, przejść przez indywidualną tresurę 
w szkole obywatelskiej. 

Strukczaszy. 

Walne Zebranie Spółdzielni 
„Bazar Przemysłu Lndowego* w 
Wilnie przy ul. Zamkowej 8 odbędzie 
się dnia 9 kwietnia 1930 roku o 
godz, 6-tej p. p. w lokalu Zakładu 
Etnologicznego U. S. B. ul. Zamko- 
wą 11, z następującym porządkiem 
dziennym: 
1. Zagajenie i wybór przewodniczą- 

cego. 

  

2, Sprawozdanie Zarządu. 
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej. 
4, Uzupełnienie skłądu Rady Nad- 
E PI B zorczej. 

+ Plan przysztej pracy. 
6. Wolne wnioski. " 
* Wszystkich członków proszą o 
przybycie 3 

Rada Nadzorcza i Zarząd. 

  

  

  

PAMIĘTAJCIE O SIEROTACH Z DO« 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 
  

bracających się dokoła ziemi i grają- 
cych tej ziemi przesłodką muzykę ster, 
każdemu który tylko raczył słuchać. 

Kto sądzi? Więc ten wiek 19ty, 
który zdradza w twarzy wiekuisty gry 
mas wolterowskiego uśmiechu, ten z 
Ferney sarkastycznie źwijający w trąb" 
kę usta skoro ma się wymawiać tak 
słowo jak I'eglise. Wieki średnie mają 
być sądzone przez nasze czasy. 

Dialog, oskarżenie, więc obrona, 
więc głosy świadków, pewnie jakiś do 
kument nagle odkurzany, lub jakaś 
szmata z ciemniałą rdzą, niewiadomo, 
Czy z krwi na polu przeciw Saracenom, 
czv z krwi męczeńskiej u siebie w dr- 
mu, lub gdzieś może w zaułkach, kie 
dy nocą jak i dziś w maskach robi się 
porządek taki, który przypisuje Się 
genus acutum et suspiciosum. O cudo” 
wne porfirowe grobowce tam w Paler- 
mo, pod sklepieniem katedry, o sarko 
fagu w Weronie wielkiego Can Gran- 
de z którem jest na wieki Dante zwią- 
zany, o popioły śpalonej Joanny d'Arc 
zaniesione przez wody w oceany, 
gdzie się pomieszały z kosmicznemi py 
łami i miryadem gwiazdek co chwila 
produkowanych na uśmiechniętej do 
słońca powierzchni posejdonowej, a 
św. Genofewo, i święty Bernardzie, o 
św. Wincenty Ferrier u którego wul- 
kan serca żywiołowe wybuchy ognia, 
jak Krakatau tam na archipelagu malaj 
skim, o figury takiego świętego Ludwi 
ka lub Gaireda — о którym ojcowie na- 
si zaczytywali się, nie mogąc potem 
spać po nocach myśląc o tych ryce 
rzach „co dla Chrystusa miecze przy- 
pasali, o Hiszpanio czarowna, o Rzy- 
mie wieczysty, a święta Kolonio i ty 
Polsko, ze swoim Stanisławem  świę 
tym w trumnie przed którą wymodlo- 
no od Boga zcałkowanie narodu z po- 
wrotem za Łokietka, wy wszystkie fi 
gury, wszystkie zdarzenia, pioruny i 
tęcze macie być sądzeni przez ten wiek 
co patrzy się przez szkiełko na mikro” 

* 

SŁ owo 

Howy występ enderko-socjalistycznej opozycji 
BURZLIWE OBRADY W KOMISJI BUD- 

ŻETOWEJ: 
WARSZAWA, 25.II1. PAT. Sprawozda- 

nie Zz posiedzenia komisji budżetowej Sejmu 
Na wstępie posiedzenia przewodniczący po- 
seł Wyrzykowski zawiadomił o nowym po- 
dziale miejsc w komisji budżetowej pomię 
dzy poszczególne kluby, według którego 
Frakcja Rew. P.P.S. traci swego przedsta” 
wiciela, klub B.B. ma 10 przedstawicieli, Na- 
rodowy — 3 zamiast 2, jak dotąd, Ch. D— 
2 zamiast 1, Klub Ukraiński traci I, a pozo- 
staje 2, Klub Piasta traci 1, pozostaje 1. 

Z kolei przydzielono posłowi Korneckie 
mu do zreferowania na plenum projektu usta 
wy o kredytach dodatkowych za rok 1928— 
29. 

Na salę weszli przedstawiciele 
Bezpartyjnegfi Bloku. W įmieniu klubu B. 
pos. Kozłowski oświadczył, że na jednem * 
poprzednich posiedzeń wniósł o odroczenie 
obrad do chwili utworzenia rządu. Potem 
odbyły się dwa posiedzenia komisji, lecz 
dotyczyły one spraw, do których klub B.B. 
nie przywiązuje zbytniej wagi. Obecnie są 
na porządku dzieniym poprawki Senatu do 
budżetu i klub B. B. przywiązuje do nich 
duże znaczenie. Dlatego mówca powtórnie 
wnosi o odroczenie obrad. 

Pos- Czetwertyński sprzeciwia się temu 
wnioskowi i przypomina że według powszech 
nej opinji marszałek Szymański w najbliż- 
szych dniach utworzy rząd, a pozostaje ma- 
ło czasu dla załatwienia poprawek Senatu 
na plenum. Przewodniczący Wyrzykowski 
oświadcza, że z urzędu sprzeciwia się wnio+ 
skowi Kozłowskiego ze względów formal. 
nych. W dniu 29 b. m. upływa termin za- 
łatwienia poprawek senackich, a regulamin 
żąda, aby druki rozdane były na dwa dni 
przed posiedzeniem plenarnem.  Obowiąz- 
kiem komisji jest załatwienie tych popra» 
wek. 

Pos. Sławek oświadcza, że nie klub B.B. 
jest winien wywołaniu przesilenia i temu, że 
Prezydent ma obecnie kłopot z załatwieniem 
przesilenia. Klub uważa, że w tym Okresie 
obrady są mi szczalrie i postanowił do 
nich nie dopuścić е й 

Przewodniczący poseł Wyrzykowski 
oświadcza, że nie może przyjąć do wiado- 
mości oświadczenie posła Sławka, arfi też 
dopuścić do dyskusji nad niem i poddaje 
pod głosowanie wniosek posła Kozłowskiego 
o odroczenie obrad. Wniosek ten upadł. Re- 
ferent pos. Wyrzykowski podaje do wiado- 
mości, że referent generalny pos. Krzyżanow 
ski oświadczył, że poprawek senackich na 
dzisiejszem posiedzeniu komisji referować 
mie będzie. Wobec tego przewodniczący z 
obowiązku sam je musi zreferować, ale 
wskutek: tego składa przewodnictwo i prosi 
obecnego na sałi wicemarszałka posła Cze 
twertyńskiego, aby objął przewodnictwo. 

Pos. Czetwertyński obejmuje przewod- 
nictwo i udziela głosu posłowi Lis 
skiemu, który referuje poprawki. — tym 
momencie wybucha wrzawa na ławach B.B., 
która trwa do chwili ukończenia referatu 
przez posła Wyrzykowskiego. — Przewodni- 
czący wicemarszałek Czetwertyński ogłasza 
przerwę. 

Po wznowieniu posiedzenia przewodni- 
czący C: ński stwierdza, że nie wpły- 

ferenta i nikt nie zażądał głosu. Tem samem 
uważa za rzecz stwierdzaną, że  wszyst- 
kie wnioski, czy to o przyjęcie, czy o odrzu. 
cenie zmian, komisja budżetowa uchwaliła 
i zamyka posiedzenie. 

W ten sposób komisja budżetowa w 
art. 4 ustawy skarbowej przywróciła skreślo 
ne przez Senat 10 miljonów na budowę 
dróg zyewentualnych nadwyżek kasowych. 
W tym samym artykule przywrócono pier- 
wotne brzmienie uchwalone przez Sejm, w 
myśl którego urzędnicy, zajmujący stanowi- 
sko we władzach madzorczych  przedsię- 
biorstw państwowych, mogą za te czynności 
otrzymać najwyżej sumę, równającą się ich 
poborom urzędniczym, gdy Senat określił to 
wynagrodzenie do wysokości  dwukrotnej 

istrów przyjęto zmianę, wprowadzającą 2 
miljoy zł jako fundusz kultury narodowej. 
Odrzucono natomiast zmiany w budżecie Mi 
nisterstwa spraw zagranicznych, zwiększa- 
186е fundusz propagandowy O 2 miljony zł. 
Odrzucono też wstawioną przez Senat sumę 
741.897 zł. na placówki w Kairze i Capetown 
oraz na wydafki administracyjne we wszyst- 
kich placówkach. Również odrzucono zmianę 
zwiększającą kredyty na budowle na placów 
kach zagranicznych o 200 tys. zł. W preli 
minarzu Ministerstwa spraw wewnętrznych 
przyjęto zmianę SEnatu o wstawienie 250 
tys. zł. na przygotowania do spisu ludności i 
na mechanizację pracy. Wszystkie inne zmia 
ny senackie w tem Ministerstwie odrzucono 
W preliminarzu budżetowym Ministerstwa 
Skarbu, w myśł uchwały Senatu, zinniejszo 
no wpływy ze sprzedaży wyrobów tytonio- 
wych o 2.920 tys. zł. preliminarzu budże 
towym Ministerstwa przemysłu i  handłu 
odrzucono wszystkie zmiany. W prelifni:a- 
rzu I Ministerstwa Komunikacji 
„odrzucono tylko jedną zmianę, mianowicie 
dotyczącą zwiększenia wydatków na insty- 
tucje badań technicznych iotnictwa o 100 
tys. zł. Wszystkie inne zmiany w tym pre- 
liminarzu przyjęto. Między innemi, zgodnie 
z, uchwałą Senatu, zmniejszono o 20 milj. zł. 
kredyt na zakup wagonów i sumę tę prze- 
znaczóno na inne inwestycje kolejowe. Rów 
nież przyjęto zmiany statutu, które zmniej. 
szają przewidywany dochód z przewozu 
osób o 10 miljonów zł. a z przewozu towa 
rów о 7 mił. zł. 

W. budżecie Min. rolnictwa odrzucono 
wszystkie poprawki Senatu. W  preliminarzu 
Ministerstwa oświaty przyjęto tylko jedn 
zmianę, mianowicie przeniesienie, kredytu 60 
tys. zł. na stypendja dla nauczycieli na sty- 
pendja zagraniczne, do ;nnego rozdziału. 
Wszystkie inne zmiany w tym budżecie od. 
rzucono. Między innemi przywr о 
stracyjne skrešienie 100 zł. z | ży i prze 
siedleń nauczycieli, uchwalone na wniosek 
posła Korneckiego. W preliminarzi budžeto 
wym Ministerstwa robót publicznych rów- 
nież przywrócono demonstracyjne  skreśle- 
nie 1 złotego w dochodach ze zwrotu poży- 
czek, udzielanych na inwestycje komunalne 
dła zwalczania bezrobocia. preliminarzu 
Ministerstwa pracy odrzucono wszystkie 
zmiany, między in. w sprawie skreślenia 9 
miljonów zł. z wydatków na pomoc dla bez- 
robotnych. W preliminarzu budżetowym Mi- 
nisterstwa Reform Rolnych przyjęto wszyst- 
kie zmiany Senatu, które dotyczą przeniesie - 

AS — W budżęcie Prezydjum Rady Mi 

nął żaz%i sprzeciw przeciwko wnioskom re- nia 399.161 zł. na inne paragrafy, 4 

  

Dalsze echa zaginięcia gen. Kufiepowa 
„Przesłuchiwanie nowego świadka 

PARYŻ, 25 Ill. Pat. Oddziały poligyine, prowadzące śledztwo w Normandji w 
sprawie zaginięcia gen. Kutiepowa, dok ały przesłuchania świadka, który w dniu 26 
stycznia widział dwa automobile, jadące w kierunku morza. Wysiadło z nich 6 osób, 
jedna kobieta i 5 mężczyzn. Dwaj z pomiędzy mężczyzn nieśli wysokiego człowieka, 
którego twarz była zakryta. Łódź motorowa przewiozła wszystkich przybyłych do pa” 
rowca, krążącego na pełnem morzu. Władze poiicyjne wyraziły nadzieję, że uda się 
m wkrótce wykryć miejsce pobytu gen. Kutiepowa. 

Tajemnicza dama składa rewelacyjne zeznania 
(i 25—III. PAT. Prasa okazuje żywe 'zainteresowanie nowemi momentami 

sprawy qen. utiepowa. Jak donosi „Le Jouraal“, nowe doniesienia złożyła pe 
dama, Rosjanka, o dość wysokiej pozycji społecznej, S rzyczem zastrzegia sobie. że 
bezwarunkowo nazwisko jej nie zostanie podane do wiadomości publicznej. „Le Petit 
JO zapowiada niezmierne interesujące 
dni. 

rewelacje, które mają nastąpić za cztery 
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Pzzed wyborami do Sejmu w okręgu lidzkim 
NOWOGRODEK, 25 III. Pat. Wczoraj odbyto się w Lidzie posiedzenie okręgo- 

wej komisji wyborczej do Sejmu na okręg 62. Na posiedzeniu tem załatwiono sprawę 
mianowania przewodniczących obwodowych komisyj wyborczych we wszystkich sześciu 
powiatach tego okręgu. Do komisji okręgowej wchodzą sędzia W. Szczęznowicz, jako 
przewodniczący oraz członkowie komisarz Kasy Chorych w Lidzie Eugenjusz Gołę- 
biowski, mianowany przez wojewodę Beczkowicza, dalej p. Szemielewicz Michał 
i Karczmar Marek, wybrani przez Radę Miejską oraz Szymański Michał i Zadurski 
Józef, powołani przez sejmik powiatu lidzkiego. 

by a na gwiazdy przez inne szkiełko w 
długiej tubie. 

Więc dobrze, są czerwone szaty, 
kapelusz dla kardynała, strój mnisi, na 
wet złoty za cesarskiega reprezentan 
ta, który siądzie zgodnie z hierachją po 
lewej stronie legata Stolicy Apostol 
skiej. Płonący witraż z Aniołem, chór 
rosnący wzwyż gregorjańsko, uderze- 
nie w trąby jak na belfrydzie w Brugge 
lub w Trokach, wszelkie  salutacje, 
wszystko to na chwilę  wskrzeszone, 
aby pełne gorliwości świadczyło, że 
była epoka z której do niedawna 
drwiono. 

Brawo, brawissimo, że wreszcie mło 
dzież się po swojemu zaczyna bawić i 
że zaczyna jak ongiś w starym Krako 
wie, a potem jak w Wilnie Sarbiewskie 
go widowiska montować, na które nikt 
nie będzie spoglądał zezem. 

Zmać już książki są w takiej ilości 
w biednej głowie, że trzeba je zacząć 
strząsać jak owoce z drzewa w zacza« 
rowane koszyki. Znać dusza młodzieży 
zaczyna krzyczeć za formą. Już ma da. 
syć dyskusji w tużurkach, poprawnych 
i piekielnie nudnych dla oczu i uszu. 
Skoro ma się wigor, fantazję, inwencje 
rodzące jak kwiaty na łące, uśmiech i 
Wolną Ojczyznę, czyż warto dysputo- 
wać z namaszczeniem w szarościach 
Szaro i na szaro, kiedy można wezwać 
do tych dysput kolory, tonacje, rekwi 
zyty, śliczną akcję i mówić o tem wszy 
stkiem co w minimalnej tylko ilości mo 
Zna mówić, przez usta. 

„ Więc na podbój ruszono w Wilnie, 
mieście w którem Uniwersytet obok 
tych swoich pięć szablonawo niejako 
koniecznych wydziałów, ma jeszcze ten 
wydział Sztuki, jedyny w swoim rodza- 
ju, o którym ojcowie wiedzieli, że mu 
si być siostrzyczką i bratem pomocnym 
dla tamtych wydziałów, które 
cież nie mogą tak zawsze iść bez for- 
my. Skoro młodzież rzuca się do otwar 

prze” 

której dotąd przebywała niewystarcza: 
jąca. Znać kończy się epoka wczoraj- 
sza, która była nudna, oschła, racjonal- 
lna, głupia, tępa, w rzeczach  religij- 
nych jak stajenny parobek trywialna, 
jeśli chodzi o pełnię twórczości tchó” 
rzowska i daleka, daleka od pracowa- 
nia dla Gloria Dei. Młodzież nasza jak 
i wcałej Europie orjentuje się doskona* 
le w tej chwili że rozbestwiony kryty: 
cyzm dziewiętnastego wieku jest w peł 
nej agonji. Fetor idzie tak straszny, że 
trzeba stwarzać wprost  kadzielnice, 
aby się nie udusić z trupiego /powie- 
trza. 

Nikt nie chce pozostawać w mara- 
zmie. Katolicyzm  odmłodzony przez 
najświętsze serca takich kardynałów, 
jak Meruir, Ratti, nasz cudowny dzi- 
siejszy Pius XI idzie przed się z uśmie: 
chem, spoglądając wprost ze zdumie” 
niem na epokę pychy, która się wali 
z łoskotem i rozkłada. Duchy wysokie, 
z powrotem zaczynają wielką pracę 
zbierania miodu i poszukują te kwiaty, 
które tu i ówdzie w poprzednich wie: 
kach niezrozumiałe i pogardzone ©- 
twierały się do słońca, wiedząc 
przyjdzie dzień, górnej zapłaty. |u 
wet w botanice, gdzie dotąd mów. 
się li tylko o korzyściach w imieniu ki4 
rych miał się liść, kwiat lub owoc ©: 
dować, mówi się o strzelistości i żyw 
ności rodzenia form raczej nie dla k 
rzyści a dla gloria Dei. Nawet człowiek 
0 którym z takim tupetem więcej moz 
niż Darwin mówili fanatyczni jego uc/ 
niowie, zaczyna swoje oblicze pókazy 
wać zupełnie w innej epoce niż dotad 
przypuszczano,  miljony lat wstecz 
przed narodzeniem się małp. Wraca na 

ją 

ną 

świat tęsknota hirachji, moralnych wy: | 
sokich praw nie z jakiegoś mózgowego 
rusowskiego Contract social, równocze 
śnie tęsknota do „ozwinięcia - ponow” 
nego skrzydeł, które mogłyby urodzić 
metafizykę natury, której, dotąd nie ma 

cia nowych drzwi, musi być ia sala w'my, a która jest gdzieś w duchu 
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Narta Мапао nie zostanie zwolniona 
1 więzienia 

(ZK) Pomimo podania wniesione- 
go do prokuratorji przez wszystkich 
poszkodowanych przez krach „Gazette 
du Franc', o terminowe zwolnienie z 
więzienia Marty Hanau za kaucją, pro- 
kuratorja podanie odrzuciła. Poszkodo 
wani motywowali swoje wystąpienie 
tem, że tylko Marta Hanau, osobiście 
potrafi wykazać syndykatowi ūpadto- 
ściowemu, przewagę nad pasywami, a 
tem samem uratować znaczną część 
ich mienia. Zaś dalsze przetrzymywa- 
nie Marty Hanau, trwającej w uporze 
prowadzenia głodówki doprowadzi do 
coraz (większego osłabienia a wresz 
cie do śmierci, co w rezultacie nie przy 
niesie nikomu korzyści. 

Podanie o zwolnienie zredagowane 
przez wszystkich; dłużników i poparte 
przez obroncę Marty Hanau, prokuratu 
ra generalna odrzuciła, na zasadzie: że 
według orzeczenia ekspertyzy „ lekar- 
zły stan zdrowia i osłabienie pani Ha- 
nau, jest wynikiem 18-dniowej głodów 
ki i może prędko minąć gdy podsądna 
zdecyduje się na normalne odżywianie. 
Pozatem izba karna uważa że Marta 
Hanau prowadzi głodówkę w celu wzbu 
dzenia litości, z zamiarem wykręcenia 
się przed zdaniem sprawy ze swoich 
nadużyć przed przedstawicielami spra 
wiedliwości. 

Na zlecenie prokuratorji już poraz 
drugi, odżywiono przemocą panią Ha- 
nau w szpitalu Cochin, gdzie się obec- 
nie znajduje. W obecności profesora 
Achard za pomocą sondy, wprowadzo- 
no przemocą do żołądka chorej trochę 
kawy z mlekiem, wbrew jej protestom 
i oporawi. 

Pomimo wielkiego osłabienia cho- 
rej, opór jej jest tak wielki, że do przy 
musowego odżywiania, . potrzebnem 
jest nie mniej niż 8 pielęgniarzy, a cia: 
ło jej jest pokryte sińcami. 

  

Grypę, kaszel i bronchit uleczysz syste 
matycznem piciem szczawnickich wód krusz 
cowych „Stefana* i „Józeftny”. Choroby 20- 
lądka i przemiany materji i usunie Ci szczaw 
nicka „Magdalena“ i „Wanda“. 

Do nabycia w aptekach į sktadach aptecz 
nych. 
  

Ubiezpieczecie przeciwko staropan ieństwn 
łZK) Pewien Amerykanin opowiadał, że 

w jego ojczyźnie, młode panny ubezpieczają 
się przeciwko rosnącemu z ka.żdym dniem 
niebezpieczeństwem, nieznalezienia męża. 

Ubezpieczone wpłacają corocznie pewną 
sumę. Jżeli do 45 lat nie znajdą duszy brat 

niej, z którą mogłyby zawrzeć związek mał- 

żeński, ubezpieczone otrzymują — ой towa- 
rzystwa dość znaczną premię. л 

Dziwną się wydaje dla europejczyka, te- 
go rodzaju operacja finansowa. Trudno po- 
jąć w jaki sposób znaczna nawet suma pie” 
niężna, zastąpić może męża, dzieci i ogni- 
sko domowe, ze wszystkiemi troskami i kio 
potami, ale również radościami i ciepłem 
rodzinnem. 

Z drugiej znów strony towarzystwo ur 
bezpieczeniowe, powinnoby równocześnie 
prowadzić biuro stręczenia małżeństw i wy 
płacać premje tylko tym, którre wyjść za 
mąż absolutnie nie mogły. Dziwnem się ró- 
wnież wydaje że ubezpieczają się od celi- 
batu wyłącznie kobiety. Czyżby amerykański: 
rynek małżeński, odznaczał się tak wielką 
podażą panien, nie znajdujących z powodu 
braku mężczyzn popytu. 

'W każdym bądź razie wynika z tego, 
że Świat współczesny zatracił poczucie tego 
czem być powinny rodzina, gdyby było ina 
czej, żadne towarzystwo ubezpieczeniowe 
w Europie czy Ameryce, nie usiłowałoby za 
stąpić premję męża, zdając sobie dokładnie 
sprawę, że dolar nie może być ekwiwalen- 
tem miłości. у 

Stolicą tego kraju ekstrafagancji i wszel- 
kich możliwości Nowy Jork, jest miastem 
najdziwniejszem w świecie. Mieszka w nim 
5,600,000 mieszkańców, z czego dwa miljo- 
ny cudzoziemców. Włochów jest tam więcej 
niż w Rzymie, więcej Irlandczyków niż w 
Dublinie, więcej Niemców niż w Bremie, a 
izraelici zamieszkujący New Jork, stanowią 
dziesiątą część ogółu żydów. 

mr c mi 

      
SKLEP DETALICZNY 

UL AD. MICKIEWICZA 10. 

20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa — * 
5 ta klasa—16 ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
pni ra n-r: 99990. 

о 5. .wygraly п-гу: 49219 125091“ 188110, ygraly n-ry: 49 091 

Po 3000 zł. wygrały n-ry: 48518 108947 
136811. AEK 3 

Po 2.000 zł. wygrały n-ry: 14639 54038 
98734 100854 120362 180614 202017 

Po 1000 zł. wygrały n-ry: 5145 12640 
36799 59355 58341 8208492905 93991 107532 
129524 135881 195320 147054 173712;187804 
199551 408864 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 20879 22917 
28900 45270 60686 68724 88798 92298 
92298 112700 130609 198655 

Po 500 zł. wygrały nr: 1173 2191 6991 
8596 10403 12014 12462 18764 22047 23806 
25930 27237 32415 32676 34765 35586 36388 
36759 36782 37273 45367 46911 53343 55572 
57357 61375 61820 63352 66489 66819 74107 
78445 80225 82062 91049 91598 103964 
107765 118538 125677 135310 136435 138189 
140446 142395 145240 146978-150191 153213 
155801 157963 158755 159830 160768 161711 
163861 167168 167837 168508 175095 181116 
184672 184807 190862 194734 196043 196249 
196868 199581 205702 209543. 

Po przerwie 

15.000 zł. wygrał nr.: 81227. 
5000 zł. wygrał nra 130561. 
Po 3000 zł, ay n-ry: 56825 90361 

129305 144797 199177. 
Po 2000 zł. wygrały n-ry: 103437 147587 

ję: R į 199896. е 
о zl. wygraly п-гу: 23761 32216 

60732 75082 84100 99025 103495 136714 
"a w 209521. й 

o zł wygrały n-ry: 5576 19764 
21232 22693 24637 35818 37923 39093 43074 
57031 65465 68908 95734 118640 155453 
aż "a 194525, 

o zł. wygrały п-гу: 12209 13796 | 
15106 18341 23123 24248 23922 24433 26054 
37674 40224 43046 44276 48281 50980 58127 
61275 70084 72115 77299 77793 79902 81413 
82306 87667 90323 93060 94121 97846 107068 
111705 120615 121976 122436 122480 123307 
124671 127700 132287 133689 134331 139460 
139967 142462 146895 148964 152055 156919 
157651 161089 165618 166320 175563 176001 
178624 181814 183931 187400 187779 191297 
197418 198078 198361 199572. 

NARRARARAAKRAR 

Podziękowanie, 
Wielce Szanownemu Panu Pro= 

fesorowi Michejdzie i także dokto- 
rom: p. janinie Rydeckiej, Kiakszcie 
I Kucharskiemu, za dokonanie ope- 
racji raka w żołądku, a zwłaszcza 
za okazaną serdeczność i troskliwą 
opiekę, jak również siostrze Zofji i 

g Całemu personelowi lecznicy Św. 
ą Józefa, składam serdeczne Bóg 
q zapłać. 

Obywatel ziemi Kowieńskiej 

Teodor Dowojno-Sołłog ub. 

“ ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

Środka od odcisków 

Prow, A, BAKA. 
PASA |

 
  

wszechświata. gotowa, uzbrojona i o: 
czekująca na człowieka skoro swój 
wzrok wewnętrzny zaostrzy. 

Młodzież nasza jest więc taką jaką 
musi być. Skoro idzie na świat wielki 
dech katolicyzmu, to ona rozwalać mu 
si do reszt grzechy wczorajszego kon“ 
wensansu. Bo jakżesz okropnie historję 
wykładano. Słuchałem ją kiedyś na u 
niwersytecie. Mówiono o wiekach śred 
nich a ten, który mówił o wszystkiem, 
mówił, o strojach, domach, prawach, 
zbrodniach, papierach, cesarzach, ale 
o jednej rzeczy wystrzegał się mówić 
tj o Jezusie Chrystusie, który przecież 
był alią i omegą wieków średnich. Pro- 
fesor ten mówił o katedrach,i pokazy- 
wał ich cudowne kształty, ale równo: 
cześnie nie p:snął ani słowem 0 tem, że 
wyrosły w górę wśród śpiewu do Chry 
stusa. O tem, že byla Ewangelja įedy- 
ną, i wyłączną książką i 
że nawet Arystotelesa budzono ze snu 
wi imię tej Ewangelji, o tem ani sło- 
wem nie bąknął. To były te okropne 
dmie, kiedy w Drews, w Berlinie w obli 
czu tysięcy i tysięcy słuchaczów te 
swoje tezy o ahistoryczności Chrystu- 
sa przybijał. Cóż więc dziwnego, że 

> panika szła na wszystkie słabe umysły, 
i że po Moleschocie i Biichnerze ten 
dół wykopano w którym grabarze sami 

wreszcie znaleźli i który nazywa 
Jezus : mit czy, historja, ilustrujący 
przerażające dewastycje które kryty- 
*yzm 19 wieku uczynił w samym pro- 
<cesie myślenia człowieka i ogranicze- 
"ia tego myśłenia rzeczywiście do ta- 
«ch ram jak to miebo  nieoglądane 
vizez oko wolne i normalne, ale przez 
iunetę. 

Sąd na średniowieczem jest reakcją 

  

jych, która domaga się żywego za: 
akceuiowania tego, co ją zaczyna pod- 
niecać. Wilno jak w przeszłości, tak i 
teroz w swojej czystości i bezpošre- 

chwyta za najwyższe 

  

dmosci 
trze. Mcż 

‹ 

powie- 
gdzieindziej urządzono 

    

takie sądy, ale nigdzie zapewne tak ży 
wiołowo i z tupetem głosów zwłaszcza 
głosy tej tak zwanej publiczności pod 
koniec były fascynujące. Te młode 
dziewczęta i ci młodzi chłopcy umieją” 
cy delikatnie, bez zgrzyźliwości i złości 
zadokumentować kodeks swojej wiary, 
byli niezrównani. Czucia, rozmyślania, 
żywioły kłębiły się wiośniane. Tu do- 
piero można było w tym finale przeko- 
nać się ile wzbiera Światła w sercach 
młodych. Tu dopiero można było za 
tupetem dostrzec wielką: wiarę. Tu też 
dopiero przy końcu wymawiano już 
bez lęku Jezusa Chrystusa. Inoć na 
początku bano się mówić o nim. Pro* 
kurator nie wiedział jeszcze czy wypa- 
da czy nie wypada. Nawet obrońca 
„wieków średnich dobrze nie wiedział, 

czy wolno czy mie wolno. Ale potem, 
to się jakoś rozkleiło i zaczęły łatać 
pa sali ogniste akcenty Św. Bernarda, 
który kiedyś wojny krzyżowe rozpa 
lał. Oczywiscie wojna krzyżowa, już 
na całyn froncie przeciw 19 wiekowi. 
wyrzucała paniki wszelakie jak mogąc 
godząc w materjalizm i tępotę wieku, 
który schodzi, || jų 

Na sali stało się oślepiająco jasno, 
że wieki średnie wznosząc się do Wy“ 
żyn Chrystusowych objawień antycy” 
powały formy, które przyjść muszą. 
Ludzkość musi rzeczy, które raz w 
wyobraźni swojej była już oglądała, 
zrealizować tu na ziemi. Renesans, któ 
ry w pompie i paradzie błysnął nad 
wszystkim, był tylko jak to po rosyj- 
sku się mówi  „pieredyszką*. Ludz 
kość odkryła przez ten czas tysiące 
praw natury i człowieczego zespołu 
eksperymentując i ważąc wszystko 
kwantytatywnie. Można zawrócić z 
powrotem i stworzywszy sobie narzę: 
dzia w formie lokomotyw, radja, aero* 
planów powrócić do idei i antycypacji, 
która teraz nie mniej jak i w przeszło- 
ści każdego oślepia, kto ją pojmie, ten 
cud cudów, za 
     

którym nowoczesny | 

4 
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== nie wolno robić „dziur*, 

SŁO 

Inoestycje miejskie © świetle sprawozdania komisii rewizyjnej Raty Miejsbiej 
Od października r. ub. zwracałem na żądanie komisji Rewizyjnej przez Sekcję 

uwagę opinji publicznej na pewńe ano Techniczną, pod. ZES. a e 
tg) ее , + оее rzeczoznawców 1 na jej podstawie został 

malja istniejące na t. zw. miejskich TODO obliczone normalne koszta robót na poszcze- 
tach publicznych. . gėlnych odcinkach za okres od 1. I. 1927 

W szeregu artykułów, które na ła: r: do 1. X. 1929 r. — dła kanalizacji j оё 
mach „Słowa* opublikowałem, w sze- Akių, r. do 4. VII 1929 r. — dla wo- 

Eu sprawozdań z posiedzeń Rady Wyniki tej pracy zostały przedłożone pod 
miejskiej, wyjaśniłem dobitnie o co mi względem analizy cen — Komisji Technicz- 
chodziło. nej, zaś pod względem samego sposobu ©- 

Dziś chcę, sine ira et studio, zarzu O Z ee „i SWR 
> . - : Dołączon ni niej: o sprawozdani. 

ty a; postawione BW, TESOWIE PA” zestawienie porównawcze rzeczywistych ko 

wiceprezydenta Czyża zestawić Z sztów robocizny na robotach  kanalizacyj- 
mąterjałem zebranym w tej sprawie nych z kosztami otrzymanemi przez analizę 
przez komisję rewizyjną naszej Rady. cen według Roszefora, wykazało go następu 

> ; A 2“ je: 
„Jeśli chodzi o a Zarzut zasadni 1) Strata na kosztach samej robocizny 

czy, to polegał on na tem, że uważałem na robotach kanalizacyjnych za cały zbada- 
istniejące na miejskich robotach publi 
cznych, a w szczególności na robotach 
kanalizacyjno - wodociągowych, sto 
suriki personalne, za wybitnie nienor 
malne. 

Sekcja techniczna Magistratu, z 
chwilą objęcia jej kierownictwa prze 

ny czas od 1. I. 1927 r. do 1. X. 1929 r. 
sięg suma 204.319 zł., co stanowi 32,58% 
w stosunku do norm Roszefora, po dodaniu 
do nich 6,5 roc. na Świadczenia społeczne 
(K. Ch. i F.B.) i 2 proc. na rozpoczęcie ro- 
bot. 

2) w okresie zimowym 1927 (przy po- 
7 przednim Magistracie) roboty te dały oszczę 

dności 8.478 zł., czyli 10,5 proc. w stosunku 

p. Czyża, stała się domeną wpływów do Roszefora, zaś letnie roboty tegoż roku 
partji, której pan szef w Wilnie prze- dały już deficyt w wysokości 3.240 zł. czy- 

wodzi. 
Nie byłoby w fem jeszcze nic dzi- 

wnego, gdyby partyjność polityki per- 
sonalnej 
pewien umiar. 

Zrozumiałem jest przecie, że każdy 
kto obejmuje pewne odpowiedzialne 
stanowisko, stara się zatrudnić wkoło 
siebie ludzi, których darzy zaufaniem. 
Tutaj jednak zaszedł wypadek nietylko 
nie - umiaru, ale wręcz przeciwnie— 

li 3,5 proc. 
3) Po przejęciu prowadzenia robót przez 

Magistrat obeony deficyt stale się zwiększał, 
sięgając w okresach letnich 34 proc. i 42 

p. wiceprezydenta zachowała proc., w zimowych zaś 47 proc. i 82 proc, 
przyczem deficyt za cały czas prowadzenia 
robót przez obecny Magistrat, t.j. od jesieni 
1927 r. do jesieni 1929 r. stanowi 209.557 
zł, czyli 46 proc. 

4) deficytowość robót kanalizacyjnych w 
okresie letnim 1929 r., czyli po uchwale ko- 
misji technicznej z 23 kwietnia 1929 r., w 
porównaniu z łatem roku poprzedniego jest 
znacznie większa, a mianowicie około 42 

_ kcji Technicznej po uchwałach komisji te- 

' przekraczania przez kierownika gospodarcze 

yorzenia dla „swoich'* ludzi. synekur. sę m ad Kes 34 proc: w: 2008 & 

„ł Przecież dość jest przytoczyć takie Na okres leśni r. przypada z ogólnego 

aatzwiska jak pp. Nadia, Waligorekie- deliojių KSS ALSS 
4 i takiė firmy wśród koncesjonarju- 

"szy, jak Spółdz. Zar. Zw. Rob. Bud., 
aby dać przykład życiowy tym twier- 
dzeniom, które wyżej wypowiedziałem. 

System partyjny przy obsadzie sta- 
nowisk w połączeniu z pewnym cha- 
o©sem organizacyjnym w Sekcji Techni . 

  

      

vzaea który to chaos także jesienią ro- |"£ROGA 
u zeszłego podkreśliłem oraz samo- 

_ wolę osobistości politycznych, - zatru- 26 DZIŚ Wachód sł. g.5 m: 35 
dnionych w niej, w świeżo opracowa- | Emanuela Zachód sł. g. 5 m. 53 

/ nym sprawozdaniu organu opinjodaw Jutro 
DZE Miejskiej, mianowicie Ko- | jans Dam. 
misji Rewizyjnej takie (cytuję tu dosło 
wiie) znalazły oświetlenie: Soostaiieulas žaktedų, Matcocołoch 

„Komisja Rewizyjna znalazła / potwier- 
dzenie ustalonych przez komisję techniczną 
braków w organizacji i wskazanych przez 
Wydz. Prawny nieporządków! przy prowadze 
miu robót oraz przekonała się, że p. szef Se- 

z dnia 25 — IL 1930 r. 

Ciśnienie 
średnie w mm ) 150 

Temperatura \ „Chnicznej, nie powziąt dostatecznych — Кго- / 4-2 56 
ów w kierunku usunięcia stwierdzonych bra średnia 2 
VW i nieporządków. Ž 3 4°С.. 

' Te braki i nieporządki uwydatniają  leraporatsfe AC a 
przedewszystkiem: Temperaturx najciższa: — 290 

_ a) w braku scisłych regulaminów ujmu- Opad w milimet ach — 
jących kompetencję i wzajemny stosunek, o- 

' raz granice odpowiedzialności  poszczegół- Wiatr | 
nych organów i władz na robotach, przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost. ) w tolerowaniu przez zwierzchnictwo 

$g0 Śwych kompetencyj j ignorowania przez Uwag: Pochmurno. 

  

    
   

się 

Połudn owo-zackodni 

  a ae czynników odpowiedzial 
nych fachowo. 

€) W; tolerowanin przez zwierzchnictwo DONA 
osobistych tarć pomiędzy odpowiedzialnemi s Posiedzenie wydziału wojewódz 
osobami na robotach, jak również tarć po- kiego. POR SA AdyCówec wicewojewocł 
między grupami robotników, które ujawniły wileńskiego Stefana Kirtiklisa odbyło się po” 
nZIgcEi podczas zajść wa robotach na uli. siedzenie wydziału wojewódzkiego na któ” 
cy Nowogródzikiej 16 października 1929 r.“ rem rozpatrzono 30 odwołań od pooiadego 

Я * rzez magistrat m. Wilna wymiaru rs 
Teraz powstaje pytanie, czy  Sy- ków, M ża i zaa kebiwake 

stem p. Czyża przysporzył miastu ży sejmiku wilejskiego w przedmiocie udziele- 
"= czy też strat? nę Wranacyi na terminowe spłaty ce 

i . 5 9 cze: lzielonych magistratowi m. ilejki, 
alei" NK SOL a przez Polski E Kominsius Ww Wyso- 

m. Rewizyjnej in extens0), kości 100.000 zł. i przez wilejski powiatowy 
rzecz ma się, jak następuje: Bank Spółdzielczy w wysokości 15.000 zł. 

с 3 Ч, я Už Pierwsza z wymienionych pożyczek jest 
‚ »Сеет ustalenia czy stwierdzone braki i przeznaczona na spłatę zobowiązań prywat 

‚ nieporządki nie wplynely ujemnie na koszto nych zaciągniętych przez miasto w związku 
wność robót i ewentualnie w jakim stop- z budową elektrowni, druga na fundusz obro 
niu, Komisja Rewizyjna zajęła się badaniem towy. Ponad to rozpatrzono i zatwierdzo- 
kosztów robocizny na tych robotach. no budżet powiatowego związku komunalne 

Obec tego, że, jak Się okazało. Sek- go wilejskiego na rok. 1930—31. Budżet 
ja Techniczna nie posiadała analizy cen, zamyka się kwotą 626.118 Zi. i jest o prze- 

niezbędnej jako podstawy do oceny koszto szło 226.000 zi. mniejszy niż budżet zeszło- 
wności robót, analiza iaka, z uwzględnie- roczny. 
niem, wszystkich odmiennych warunków i wy — ły) Z działalności komisji odbudowy. 
jątkowych okoliczności w jakich roboty te Na dzisiejszem posiedzeniu wojewódzkiej 
były przeprowadzone, została. opracowana komisji odbudowy rozpatrzono 187  wnio- 

VAT TIESTO I UTP RAE TTK DSS ISA 
człowiek jak za najwyższem powie: jąś magnezją znienacka w głowę. Oczy 
Br zaczyna już coraz rozgłośniej wiście to są wszystko drobiazgi, sko 

kr Ac cudowne przed nami mają” ro Sąd nie był tylko dla rozrywki, ale 
ce Dyć zrealizowane już tu na ziemi dla wzajemnego braterskiega porozu- 
misierjum ludzkości: Corpus Christi mienia się w ideach. Jeszcze raz i drur 

cum. gi, jeszcze jedno doświadczenie, kore- 

  

: “А teraz jeszcze słowo a wykona- 
niu. 

_ Że były monkamenty teatralne, to 
jasne jak słońce. Przecież nie wolno 
mówić zą kotarami choćby nawet wier 
SZOWaNych kwestyj, skoro ucho wi 
dzów nie słyszy. Nie wolrio stawać i 
zasłaniać partnerów, czy to kardynała 
czy papieskiego. posła. Pozatem kiedy 
mówi Się, musi się mieć kontakt z temi 
figurami. Nawet ten szopkowaty mło- 
dzieniec pomstujący na 

„ stosy auto-dą fe musi wierzyć, we fik- 
"e, ŻE kardynał może go kazać spalić. 

to 

znaczy przerw, kiedy publiczność cze” 
„ka co dalej będzie. Także i trzeba 
„mieć wiekszy respekt dla sceny, niż 
i to miały dwie słuchaczki szwendające 

SIĘ przęd przedstawieniem tu i nazad 
przez Scenę. Koledzy | delikatniejsi 

| aj bokiem i zupełnie słusznie, 
| gdyż Scena jest przeznaczona dla akcji 
imie rioże być „szarganą* przez to 
WSZY to, co nie należy do akcji. Trze 
ba nike respekt dla tego dziwnego 
MIEJSC; na którem rzeczy dzieją się 

| „in Slatu nascendi“. Respėkt ten wielki 
‚ та artyści sceny, poeci, 

     

  

e sgawsze 
CY ci, którzy umieją być pod cza rem widowiska czyli garicją. aciui duchowem okiem rzeczy niematerjalne a właśnie _ eudotwórcza wschodzące 

t KB) miejako ołtarzem przeznaczo m 2 Muz. Co takže okropnie razi- 
! 0‚]'_’[0 Tzykrotne buchanie magnezji na 
„sali w Ciągu samego przedstawienia. 

„Przecież takie rzeczy robi się po przed | stawieniu l żaden na świecie artystycz 
| ny zespół nie Pozwolitby aby w chwili toczącej się akcji w tąki brutalny spor - sób wszystkich uderzana wprost ja”     

inkwizycję i 

kta i składniejsze sklejenie a będziemy 
mieli te swoje wileńskie, przez żaków 
urodzone duchowe biesiady, w których 
rozkoszować się będzie można spoglą 
dając na to nowe pokolenie idące zwar 

cie przedsię, trzymające się za ręce i 
skrzydłami swemi obrócone w tę stro- 
nę skąd idzie żywe światło. Zapewne 
inwencje poprowadzą i do scen takich 
jak je w sposób nieśmiertelny urodził 
Gobineau w swojej książce najbardziej 
znanej i rozgłośnej, zapewne i dekora- 
cyjnie i aktorsko posunie się ta i owo 
aby bardziej działało wyraźnie i pla” 
stycznie, zapewne i śpiew į muzyka i 
wszystkie sonoryczne odgłosy znajdą 
też ta swoje miejsce aby akcentować, 
rozpuszczać, uspakajać, ale rzeczą naj- 
ważniejszą nie cofać się z raz obranej 
drogi.Sąd: nad. średniowieczem był szki 
cem pierwszym, za Którym przyjść 
musi szkic dojrzalszy. Wieki Średnie 
jak je podali prokurator i obrońca zbyt 
były limfatyczne. Muszą być dobre i 
rzetelne soki podgotowane, jednem sło 
wem płyn, który nie będzie takim jak 
był z tego mleczka i niewiadomo jakie” 
go gatunku rodzynków, ale prawdziwy 
likwor. Nie bójcie się najdrożsi dawać 
korzeni, nawet gorzkości, kwasów, któ 
re każą grymas czynić, to gotując tak 
jak gotujecie wszystko, urodzić się 
może naprawdę już  sfermentowany 
płyn, który będzie naszą chlubą. Bez 
tego zaś eleksiru, mocnego, odważne 
go, nie będzie mogła być także i akcja 
inną niż amfibiczna, a to jest wskaza- 
ne dla wielkiej sprawy, której już słu- 
życie i jeszcze więcej służyć będziecie. 

й Mieczysław Limanowski 

  

    

Zestawienie porównawcze rzeczywistych 
kosztów robocizny na robotach wodociągo* 
kych z kosztami, otrzymanemi przez analizę 
cen według Roszefora wykazało, że strata 
na robotach wodociągowych za cały zbada- 
ny czas (1. IV. 1928 r. — 4. VII 1929 r.) 
sięga sumy 43.514 zł, co stanowi 40.9 proc. 
w stosunku do norm Roszefora, po dodaniu 
do nich 10 proc. na ubezpieczenie społecz- 
ne i na rozpoczęcie robót”. 

Stoimy wobec faktu, że suma strat 
(nadmierne wydatki poniesione przez 
m. Wilno przy robotach  inwestycyj- 
nych, w stosunku do maksymalnycn 
stawek określonych, podobno bardzo 
liberalnie przez Kom. Techniczną) wy- 
nosi, w dziale robót kanalizacyjnych w 
ciągu niespełna dwuch lat gospodarki 
p. Czyża kwotę około 210 tysięcy zł., 
zaś w dziale robót wodociągowych, w 
okresie 5 kwartałów zgórą 43 i pół 
tysiąca złotych. 

Są to rzeczy smutne, może nawet * 
więcej: — przerażające. 

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej 
chwała Bogu, nie stwierdziła nadużyć, 
stwierdziła jedynie bardzo łagódnie bra 
ki i ni i 

Z jednej strony okoliczność ta po- 
zwala Wilnu odetchnąć z ulgą, z dru- 
giej jednak — nie pozwala nad spra 
wą przejść do porządku dziennego, 
stwierdzeniem tego stanu rzeczy. 

I tu trzeba mieć nadzieję, że Rada 
Miejska, która dla rozpatrywania tych 
spraw zbierze się w czwartek, będzie 
potrafiła jakieś stanowisko w całej 
tej sprawie zająć. Kim. 

NIKA 
sków w sprawie umorzenia pożyczek, udzie- 
lonych z funduszu odbudowy kraju drobnym 
rolnikom z pow. Postaw$kiego oraz instytu- 
cjom użyteczności publicznej na odbudowę 
budynków zniszczonych wskutek działań 
wojennych. Z ogólnej sumy 103.680 zł. wy- 
danych pożyczek i bezzwrotnych zapomóg 
komisja uchwaliła umorzyć kwotę 88.545 zł. 
zaś obciążyć długiem niektórych pożyczko- 
biorców w sumie 15.135 zł. 

(0) Posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. Dnia 26 i 27 marca od- 
będzie się posiedzenie Okręgowej Komisji 
Ziemskiej w Wilnie. 

Porządek dzienny pierwszego dnia po- 
siedzenia zawiera, m. in, sprawy następu- 
jące: 

1) sprawa wznowienia postępowania w 
przedmiocie uwłaszczenia na rzecz spadko- 
bierców J. Januszewskiego ziemi z zaścianka 
Podjeziory, gm. Rudziskiej, pow. Wileńsko- 
Trockiego własność Witolda Kucewicza; 

2) sprawy ze skarg odwoławczych ma 
orzeczenie komisji uwłaszczeniowej «na. pow. 
Wileńsko-Trocki: a) w przedmiocie  uwła- 
szczenia na rzecz Kiwińskich gruntu z ma- 
jątku Girja, gm. Rzeszańskiej, pow. Wileń- 
sko Trockiego, własność Jana i Michała Tysz 
kiewiczów, b) w przedmiocie uwłaszczenia 
na rzecz S. Lisowskiego gruntu nod nazwą 
„Karczma przy zaśc. Załamanka, gm. Sc- 
lecznickiej, własność Karola Wagnera; 

3) sprawy ustalenia wynagrodzenia za 
przejęte na rzecz Państwa nieruchomości 
ziemskie: a) Bojarele vel Biały Dwór, gm. 
Kiemieliskiej, pow. Święciańskiego b. włas- 
ność Antoniny Sieczyńskiej, b)  Nowopol, 
gm. Duniłowickiej, pow. Postawskiego, wła- 
sność Wiktorji Eleonory Szymańskiej; 

4) 13 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia na grutach gospodarzy poszczegól 
nych wsi, położonych w pow.  Wileńsko- 
Trockim, Święciańskim, Postawskim,  Osz- 
miańskim, Brasławskim i Dziśnieńskim. 

Na porządku dziennym drugiego dnia 
posiedzenia znajdują się, m. in. sprawy na- 
stępujące: 

1) sprawy ze skarg odwoławczych na 
orzeczenia odnośnych komisyj uwłaszczenio 
wych: a) w przedmiocie uwłaszczenia na 
rzecz M. Milchensztejna gruntów z majątku 
Powidaki (Karczma Kabak), gm. Rzeszań- 
skiej, pow. Wileńsko-Trockiego, własność 
Stefanji Burnosowej, b) w przedmiocie uwła 
szczenia na rzecz Malkiewiczów folwarku 
Turkowo, gm. Mikołajewskiej, pow. _Dzi- 
Śśnieńskiego, własność spadkobierców Ceza- 
rego Mieduńskiego; c) w przedmiocie uwła 
szczenia na rzecz Raciborskich zaśc. Widoki 
(jelniń) z majątku Ukle II, gm. Przebrodz- 
kiej, pow. Brasławskiego, własność A. Bie- 
lewiczowej i B. Ciszkowskiego, : 

2) 17 spraw zatwierdzenia projektów 
scalenia na gruntach poszczególnych wsi, 
położonych w pow. Wileńsko-Trockim, Świę 
ciańskim, Brasławskim, Dziśnieńskim i Osz 
miańskim. 

. 3) sprawy zatwierdzenia projektów przy- 
niusowego zniesienia służebności pastwisko- 
wej, obciążającej dobra ziemskie: a) Kon- 
waliszki, gm. Dziewieniskiej, pow. Oszmiań 
skiego, własność Janiny Zofji Umiastowskiej- 
Milewskiej na rzecz wsi Wielkie Lepie; b) 
Józefpol gm. Bieniskiej, pow.  Mołodeczań- 
skiego, własność Aleksandra Talkowskiego i 
innych na rzecz wsi Treski. 

SĄDOWA 

— (y) Obostrzenia dla aplikacji adwo. 
kackiej W myśl uchwały naczelnej rady 
adwokackiej obecnie wszyscy adwokaci mo- 
gą mieć tylko po jednym aplikancie adwo- 
kackim a niezależnie od tego prawo to przy 
sługuje jedynie adwokatom, posiadającym 
conajmniej pięcioletnią praktykę. 

— (у) Nowe rozporządzenie o opłatach 
sądowych. W myśl rozporządzenia Minister 
stwa Skarbu  wszelkie opłaty / są-- 
dowe okręgu Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie powinny być uiszczane znaczkami 
sądowemi. | 

Wyłącznie gotówką mają być uiszczane 
opłaty następujące: opłaty w postępowaniu 
hipotecznem, rejestracyjnem, opłaty stosun- 
kowe w postępowaniu upadłościowem, opła- 
ty w sprawach karnych, koszty postępowa- 
nia w sprawie Oraz wszelkie inne opłaty, 

„jeżeli wysokość ich przewyższa 50 zł. 
Znaczki sądowe należy kasować za po 

mocą specjalnych dziurkaczy. 

WOJSKOWA. 

— (0) Przed poborem rocznika 1909. 
Starostwo Grodzkie przesłało do P.K.U. listy 
poborowych rocznika 1909 na zasadzie prze- 
prowadzonej rejestracji. 

Pobór rozpoczyna się w dniu 2 maja i 
trwać będzie do końca czerwca. O ile w 
międzyczasie poborowy przeprowadził — się 
do innej miejscowości, winien zwrócić się z 
podaniem do Starostwa Grodzkiego o prze- 
niesienie go do P.K.U. w miejscowości, do 
której się przeprowadził. O ile zaś odpowie- 
dzi nie otrzyma, to będzie musiał udać się 
podczas poboru do miejscowości, w której 
go zapisano. 

wo 

i MIEJSKA 
— (0) Posiedzenie miejskiej komisji 

zej. Dziś, dnia 26 marca, odbędzie 
się posiedzenie miejskiej. komisji gospodar- 
czej z następującym porządkiem dziennym: 
1) sprawa zamiany działek ziemi przy ul. 
Nowogródzkiej z p. p. Szutowiczową, Pup- 
kiewiczową i Klukową; 2) sprawa wyboru 
placu pod budowę gmachu szkolnej pracow- 
ni przyrodniczej; 3) sprawa zamiany prze- 
pisów, obowiązujących na rzeźni 

POCZTOWA 

— (y) Inowacja pocztowa. W myśl roz 
porządzenia Min. Poczt ; Telegrafów wpro- 
wadzona zostanie pewna inowacja niewąt- 
pliwie b. wygodna dla interesantów. Doty- 
czy ona załatwiania prośb nadawców listów 
o wycofanie już nadanych do wysłania prze 
syłek. 

Zdarze się często, że wysyłający list, 
czy przesyłkę, już po złożeniu jej na poczcie 
rezygnuje ze swego zamiaru, i nie wie, do 
kogo się zwrócić i jak załatwić sprawę wy- 
cofania tej przesyłki. 

Obecnie listy i przesyłki będą mogły 
być wycofane ałe tylko w wypadku, jeśli 
znajdują się jeszcze w urzędzie wysyłają 

miejskiej. 

A oplatą specjalną (na koszty depe- 
szy) list czy przesyłka może być wycofana 
z urzędu pocztowego, do którego był wy- 
słany o ile się tam jeszcze znajduje. 

Żądający wycofania listu będzie musiał 
przedstawić urzędowi pocztowemu dokładny 
wzór wysłanej koperty, zaadresowanej tym 
samym charakterem pisma. 

UNIWERSYTECKA 

— (a) Habilitacja na U.S.B. Została za 
twierdzona uchwałą Rady wydziału prawa i 
nauk społecznych habilitowanie na docenta 
tego wydziału dr. Wiktora Sukiennickiego. 

AKADEMICKA 

— Akademicka Drużyna Harcerska. We 

czwartek dn. 27 b. m. odbędzie siz zbiórka 

o godz. 19 i pół w Marnym Widoku (Wiel- 
ka Pohulanka 32). Program bardzo urozmai- 
cony z herbatką, Obecność wszystkich człon 
ków obowiązkowa. Czuwaj”. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zebranie Tow. Pol. Mac. Szk. 
Centralny Zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej 
Ziem Wschodnich podaje .do wiadomości, iż 

Walne Zebranie Towarzystwa odbędzie się 

w Wilnie w pierwszym terminie w dniu szó- 

stym maja 1930 r. w razie zaś nieprzyby- 

cia wyznaczonej dla prawomocności zebra- 

nia ficzby osób, zebranie to odbędzie się w 

drugim terminie w dniu 20 maja (dwudzie- 

stym maja) roku bieżącego. 
Porządek dzienny: Godz. 10 rano — 

obrady komisyj, godz. 5 po poł. 1) otwarcie 

obrad plenarnych, 2) sprawozdania i wnio- 

ski komisyj, 3) Referat pod tyt., „Nasze maj- 
pilniejsze zadania, 4) sprawozdanie z dzia. 

falnošci Towarzystwa, 5) sprawozdanie finan . 

sowe Towarzystwa, 6) wnioski Rady Naa- 

zorczej, 7) wybory uzupełniające do władz 

Towarzystwa, 8) wolne wnioski, 9) zamk- 
nięcie obrad. : ы 

— Towarzystwa Prawniczego im. 
Ignacego Daniłowicza w Wilnie, Zarząd To- 
warzystwa zawiadamia P.P. Członków, iż 
w dniu 26 marca r. b..o godz. 8 wieczorem 
(Gmach Sądów na Łukiszkach — lokal Ra- 
dy Adwokackiej), odbędzie się odczyt p. re- 
ktora Alfonsa Parczewskiego na temat „O 
projekcie „nowej. ustawy adwokackiej oraz 0 
potrzebnych poprawkach”. 

Goście mile widziani. . 
— Walka z żebractwent. We środę 2-go 

kwietnia b. r. o godz. 7 wiecz. w pierwszym 
terminie, zaś o godz. 7.30 w drugim terminie 
odbędzie się walne zebranie Komitetu Społ. 
wałki.z żebractwem i włóczęgostwem w lo- 

kalu wydziału Opieki Społecznej Magistratu 
(Dominikańska Nr. 2), Prezydjum komitetu 
zaprasza jaknajuprzejmiej wszystkich człon- 
ków komitetu. 

— (k) Zebrania organizacyj katolickich. 
Zebranie Konferencji św. Wincentego a Pau 
lo VII parafji po Bernardyńskiej odbędzie się 
27 marca o godz. 5 p. p. 

Wszyscy: członkowie Towarzystw Misyj 
nych parafji Wszystkich Świętych mają się 
zebrać dnia 30 marca w kościele, gdzie bę- 
dzie zaraz po nieszporach wygłoszone od- 
powiednia nauka misyjna. 

KOMUNIKATY. 

Bomba w lokalu sfudenfów Białoruskich 
Napad komunistów na białoruską organizację 

Przed kilku dniami tut. studenci -białorusini demonstrowali publicznie 
przeciwko ajentom bolszewickim którzy pod płaszczykiem narodowościowym 
wciągają do swej występnej działalności młodzież białoruską... Chodziło oczy- 
wiście o „Białoruski Klub Poselski*. 

Studenci—białorusini po znanym proteście przeciwko prześladowaniom w 
Sowietach ndali się gremjalnie pod sekretarjat klubu przy ulicy Piwnej gdzie 
po wzniesieniu okrzyków zerwano szyldy sekretarjatu. 

W odpowiedzi na to komuniści dokonali onegdaj napadu na lokal stu- 
dentów—białorusinów, mieszczący się przy ulicy Wileńskiej 8. Około godziny 
9 wiecz. do lokalu wtargnęło kilkudziesięciu komunistów, którzy rzucili się na 

obecnych studentów usiłując ich pobić, W tym samym cząsie inua grupa na- 
pastników boinbardowała lokal kamieniami wybijając wszystkie szyby. W zamie- 
szaniu jeden z komunistów rzucił na podłogę bombę która wybuchając napeł- 
niła cały lokal gazami cuchnącemi. Napadnięci studenci zdołali jednak wyprzeć 
komunistów z lokalu. W trakcie zajścia kilka osób zostało poranionych w tem 

  

ciężej jeden ze studentów, który Strzymał cios butelką w głowę 
W chwili gdy napastnicy byli już na ulicy, przybyła policja zdołała 

aresztować sześciu najbardziej agresywnych komunistów, którzy wznosili okrzy. 
ki na cześć rewolucji bolszewickiej. 

Aresztowanych oddano do dyspozycji policji politycznej, która też prowa- 
dzi w całej tej sprawie dochodzenie. 

Należy podkre$iić że zatrzymanymi 
klubu poselskiego, a mianowicie: Juljan ;Sakowicz (Święciańska 14), 

są funkcjonarjusze „biatoruskiego“ 
Leon Mi- 

juk (Szkaplerna 46), tilip Masłowski (Szkaplerna 46), Wasyli Łukaszyk (Świer- 
kowa 6) Jan Szycik (Słowiańska 12) i Włodzimierz Mozol (Słowiańska 

102), (e) 

Tajemnicze morderstwo na pograniczu 
Wczoraj rano policja wileńska została powiadomiona o ujawnieniu podstępnego 

morderstwa dokonanego w miejscowości Łoździady gminy trockiej położonej tuż nad 
lioją graniczną polsko litewską. 

Już z pierwszych relacyj które nadeszły wynika, że okoliczności tego mor= 
derstwa są wysoce zagadkowe i że rozwiązania ich trzeba będzie szukąć po drugiej 
stronie linji granicznej. 

Cała sprawa przedstawia się następująco: mieszkańcy tej wsi zajrząwszy przy- 
padkowo do domu jednego z dzierżawcow gruntów w tej wsi Franciszka Leonowi- 
cza zostali uderzeni nie/adem jaki panował w mieszkaniu. Tknięci złem przeczuciem 
przeszukali cały dom i w piwnicy natknęli się na trupa Leonowicza odartego z ubra- 
nia i najprawdopodobniej uduszonego. х 

Ze słów sąsiadów Leonowicza wynika że w morderstwie brała udział jego 
żona otrzymująca od dłuższego już czasu stosunek miłosny z pewnym osobnikiem 
bardzo niewyrażaej konduity który stale przebywał w pobliźu granicy w nieznanych 
celach. Że powyższe jest bardzo prawdopodobne dowodzi chociażby fakt że zaraz 
po morderstwie Leonowiczowa zniknęła. Rówsież uciekł jej adorator. 

Osobnik ten jak się okazuje był znany naszym władzom gdyż proponował nie- 
jednokrotnie swe usługi informatora w sprawach przemytu. Zachodzi podejrzenie że 

był szpiegiem litewskim. 
Оп to stale namawiał Leonowiczową do porzucenia męża. Tymczasewi mąż ро- 

dejrzewał zdradę i od żony swej żądał stanowcz » zerwania stosunku, groząc uwo- 
dzicielowi, że zdemaskuje go przed władzami gdyż wie o jego ciemnych sprawkach. 

Tajemniczy amant obawiając się, że Leonowicz groźbę swą wykona postanowił 
uciec, lecz nie chcąc porzucić kochanki namówił ją do zamordowania męża, zawład- 
nięcia jego oszczędnościami i ucieczką do Litwy, Czynu swego dokonał w nocy i na- 
p'dł na Leonowicza podczas snu. Gdy napadnięty wyzionął ducha występna para za 
ciągnęła trupa do piwnicy a następnie przez nikogo nie zauważona skryła się. 

Wszystkie wyżej Opisane dane bada paca celu faktycznego stwierdzenia 
okoliczności i powodów morderstwa. c 

Areszfowanie kierownika oddziału I. „Quadraf” 
Pod zarzutem uchybień celnych został aresztowany kierownik wileńskiego od- 

cziału ryskiej fabryki kaloszy „Quadrat* Mojżesz Złatin. Aresztowanie jego nastąpiło 
w nocy z soboty na niedzielę przy jednoczesnem opieczętowaniu składów oddziału 
przy ulicy Niemieckiej i Trockiej. W składach tych znaleziono przeszło 100 tys. par 
kaloszy i śniegowców, które w większej swej części ostały sprowadzone z pominię- 
ciem opłat celnych. 

Złatinowi zarzuca się, że deklarował towary jako bezwartościowe szmaty i na- 

raził w ten sposób Skarb Państwa na znaczne straty: 4 

Prócz Złatina aresztowano również jego buchaltera Małaszkiewicza, który z ty- 
'tułu swego stanowiska dopuszczał się malwersacyj książkowych. 

Czy do afery tej są zamieszani jacyś urzędnicy, władze nie chcą ujawnić. (c) 

Groźny pożar młynu w Widzach 
Nocy wczorajszej Widze i okolica zostały zaalarmowane pożarem jaki wybuche 

w tamtejszym młynie parowym Murmińskiego. Ogień dzięki sprzyjającym warunkom 
atmosferycznym i łatwopalaemu materjałowi szybko objął cały młyn tak, że z chwilą | 
zorganizowania akcji ratowniczej budynek stał już w ogniu. 

W płomieniach zginęło 5 tys. kilogramów zboża. Mimo wysiłków zlokalizowania 
pożaru ogień przeniósł się na sąsiedni skład zapełniony zbożem, a należący do tam- 
tejszego przedsiębiorcy Milera. I ten budynek padł pastwą płomieni wraz z nagroma- 
dzonem tam zbożam w ilości kilka tysięcy kilogramów i zapasem smarów. | 

Straty spowodowane pożarem sięgają 65 tysięcy złotych. Przyczyn katastrofy 
narazie dokładnie nie zb daao. Przypuszczalnie pożar powstał wskutek nieostrożnego 

obchodzenia się z ogniem. (c) 
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List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze. 

amerykańska sensacja „Broadway* skłania 
dyrekcję do pozostawienia tej sztuki na re- 
pertuarze jeszcze w przeciągu dni kilku, Dziś 
„Broadway' ukaże się po raz 23 w dosko- — ‚ 
nałem wykonaniu całego zespołu pod režy= | 

— Plenarne posiedzenie Izby Rzemieślni serją R. Wasilewskiego. : 
czej w Wilnie. W dniu 30 b. m. (niedziela) — „Karol i Anna". Próby z nowości re 
o godz. Il rano, w lokalu Izby Rzemieślni” pertuarowej świetnej sztuki wojennej Franka 
czej w Wilnie, przy ul. Niemieckiej Nr. 25, pod kierownictwem reżyserskiem A. Zelwe- 
odbędzie się plenarne zebranie Izby Rzemie- rowicza dobigają końca. Sztuka to odniosła 
ślniczej. i wielki tryumf artystyczny na wszystkich sce 

Na porządku dziennym omówienie sze- nach Europy. 
regu spraw bieżących, związanych z proje- 
ktem rządowym opodatkowania rzemiosła, j zabawnych sytuacyj polska komedja Fijał- 
nowelizacji podatku przemysłowego etc. ja“ kowskiego i Dunin-Markiewicza „Miłość czy 
ko też zatwierdzenie zestawienia rachunko- pięść* wypełni repertuar dni najbliższych. 
wego Izby za rok 1929. RÓŻNE Rolę główną dr. Butryma kreuje A. Zelwe 

rowicz. Akcja sztuki toczy się w dworze 
polskim na Kresach wschodnich. 

‚ — (y) Kontrola ruchu na szosach. Jak — „Błędny bokser*. W przyszłym ty- 
się dowiadujemy, w najbliższym czasie wo- godniu wchodzi na repertuar Teatru miej- 
jewództwo na skutek polecenia min. robót skiego w Lutni oryginalna krotochwila z ży. 
publicznych powoła specjalnych kontrolerów cia akademickiej młodzieży sportowej młode 
ruchu, którzy patrołować będą szosy i spraw go utalentowanego autora Smólskiego „Błęd 
dzać czy samochody i inne pojazdy stosują ny bokser*. Sztukę tę w wykonaniu wybit 

Teatr Miejski Lutnia. Pełna humoru 

    

się do obowiązujących przepisów jazdy. 
Dotychczas robili to policjanci, w myśl 

jednak ustawy o służbie policyjnej, w której 
mówi się o odciążeniu policji, zadanie to 
przelane zostaje na kontrolerów. Będą oni 
umundurowani i uzbrojeni. 

— 10.ciolecie Seminarjum. Staraniem 
grona profesorów oraz starszych - kursów 
aństwowego Seminarjum Nauczycielskiego 

męskiego im. Tomasza Zana w Wilnie od- 
będzie się w połowie czerwca r. b. uroczy- 
stość obchodu 10 lecia Seminarjum,  potą- 
czona z ł-szym zjazdem absolwentów tegoż 
zakładu. | 

Komitet obchodu prosi wszystkich absol 
wentow o łaskawe nadesłanie swych adre- 
sów do dn. 15 maja b. r. celem dokładnego 
skomunikowania się co do szczegółów wspo 
mnianej uroczystości. 

Adresy prosimy nadsyłać na imię Komi- 
tetu Ochodu 10 lecia Seminarjum Nauczyciel 
skiego męskiego im. Tomasza Zana w Wil- 
nie, Ostrobramska 29. 

— (y) Papier do pakowania. Cały sze- 
reg sklepów sprzedających żywność nie za- 
wsze używa do zawijania towaru odpowied- 
niego papieru. 

"Ser, masło, pieczywo zawijane są w 
stare gazety, kajety zapisane j t. p. podczas 
gdy odnośne przepisy wyraźnie nakazują 
używanie czystego papieru  arkuszowego. 
Papier taki powinien być na rolkach, odry 
wany w miarę potrzeby i zakryty od kurzu. 

Lekarze sanitarni powinni wniknąć w tę 
sprawę i spowodować ukaranie winnych. 
Wymaga tego dobro ogółu, zwłaszcza, że 
mamy obecnie cały szereg epidemij. 

TEATR I MUZYKA 

— Podziękowanie. W niedzielę 9 marca 
odbyła się zbiórka uliczna na cele oświato- 
workułturalne Tow. Chrześcijańskiego Domu 
Ludowego w Wilnie. Z powodu deszczu 
rezultat był niedostateczny, gdyż po odtrą- 
ceniu wydatków zł. 33 gr. 40 czysty do 
chód stanowi zł. 385 gr. 10. 

Za trudy poniesione w czasie słoty, 
wszystkim osobom kwestującym T-wo skła- 
da serdeczne Bóg zapłać. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostat. 
nie przedstawienia Isztuki „Broadway“. Nie“ 
bywałe powodzeni     

     
  

niejszych sił zespołu wprowadza na scenę 
Z. Ziembiński. 

— Claudio Arrau na Środzie Literackiej. 
Na skutek zaproszenia Związku Literatów 
świetny pianista Claudio Arrau zgodził się 
przedłużyć swój pobyt w Wilnie i wystąpić 
na 96 Środzie Literackiej, dziś wieczorem o 
godz. 8 w siedzibie związku, Ostrobramska 
9. Znakomity artysta powitany będzie przez 
zarząd związku, poczem grać będzie utwo 
ry największych kompozytorów różnych 
epok, wypełniając tą audycją cały - wieczór. 

Ze względu na spodziewaną  tłumną 
«frekwencję uprasza się członków, sympaty- 
ków i gości o punktualne przybycie na godz. 
8 wiecz. W czasie gry drzwi do sali klubo- 
wej będą bezwzględnie zamknięte. Stroje 
wizytowe. Wstęp mają również abonenci Nie 
dziel Kameralnych, : 

— (k) Wielki koncert choru „Echo“, 2 
okazji V Zjazdu Delegowanych Stowarzy- 
szeń młodzieży polskiej związku wileńskiego 
w sali Śniadeckich U. S. B. odbędzie się w 
dniu 30 marca „wielki koncert chóru „Echo“ 
pod batutą p. prof. Wł. Kalinowskiego w 
programie dwa działy: 

‚ I koncert religijny, II koncert pieśni pa 
trjotycznej z utworami Moniuszki, Guonoda, 
Gomółki, Wittona, Nowowilejskiego, Rybic- 
kiego, Suszyńskiego, Kalinowskiego i wielu 
innych. o godz. 8.30 punktualnie początek. 
Bilety można mabywać w Związku Młodzie- 
ży Połskiej Metropolitalna Nr. 1, a w dniu 
koncertu przy wejściu na salę, Dochód prze- 
znaczony na cele kulturalno oświatowe. 

— łk) Przedstawienie. Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej im. ks. Piotra Skargi pa- 
rafji po-Bernardyńskiej odegra 30 marca 
wieczorem komedję p. t. „Kałosze* w Ogni- 
sku parafjalnem. 

CO GRAJĄ W KINACH> 

Hoilywood — Współcześni Judyta i Ho- 
loiernes. 

Heljos — Cagliostro. 
Lux — Ponad śnieg. 
Światowid — Córka Zorry. 
Wanda Riff i Raff jako lotnicy. 
Picadilly — Anastazja (Najmłodsza cór- 

* K SR c ędzej. io Miejskie — Coraj pr. a 
Ognisko — Rozkaz porucznika 

  

  

Proszę uprzejmie o zamieszczenie na- 

stępujących paru słów faktycznego sprosto 

wania. 
W numerze z dn. 22 marca „Ekspresu 

Wiluńskiego", wprowadzonego widać w błąd 

przez niesumiennego informatora, zjawiła się 

fałszywa wiadomość, jakobym na — terenie 
powiatu Święciańskiego zajął się robotą po- 

lityczną i to na korzyść Stronnictwa Chłop- 
skiego, do którego nigdy nie  należałem i 
nie należę. 

W takiem informowaniu prasy widzę 

objaw złe woli ludzi, którzy nie chcą mi dać 
spokoju i odpoczynku po dwuletniem wię 

zieniu, z którego wyszedłem całkowicie unie- 

winniony na podstawie ostatecznego wy- 

miaru sprawiedliwości. Е 

Niczego więcej nie pragnę Obecnie jak 
spokolu ; odpoczynku i do żadnej politycznej 
roboty nie przystępuję. \ 

Panie Racz przyjąć, Szanowny 
Redaktorze, wyrazy mego prawdziwego po 

ważania Antoni Szapiel 

nina G AA 

WYPADKI 3 KRADZIEŻE. 
— (ce) Wypadki w cyfrach, W, czasie od | . 

22 do 24 b. m. do godziny 9 rano zanoto 
wano w Wilnie ogółem różnych wypadków 
123. W tej liczbie było: kradzieży 16, za- 
kłóceń spokoju publicznego i nadużycia al- 
koholu 31 ( wiadomo dzień: bezalkoholowy) 
przekroczeń administracyjnych 47. Resztę 
wypadków podajemy w skróceniu w tej Sa- 
mej rubryce, 

— (c) Włamanie do składów towaro- 
wych. Nocy wczorajszej dokonano włama” 
nia do składów towarowych przy ul. Zawal- 
nej 43 należących do Izraela Mendelsztama. 
Niezneni sprawcy dostali się do środka po 
uprzedniem wyłamaniu drzwi wejściowych i 
wynieśli 40 pudów szczeciny. Wartość skra 
dzionego towaru poszkodowany ocenia na 
4 tysiące zł. Nie ulega wątpliwości, że wła- 
mywacze załadowali towar na furę, której 
jednak nikt nie widział. V 

(— (c) Zginął zegarek. Szemelowi gor- 
donowi zamieszkałemu przy ul. Wiełkiej 30. 
W jakich okolicznościach dokonano kradzie- 
ży Gordon nie może sobie przypomnieć. 

— łc) Potajemaa gorzełnia. U mieszkań 
ca wsi Zaśkiewicze gminy Bienickiej powia 
tu Mołodeczańskiego Piotra Barona ujaw- 
niono potajemną gorzelnię, w której pędzo- 

o „wódkę* z politury. Aparat i towar skonfi 
skowano. 

(c) Podrzutek. Koło kościoła Wszy= 
stkich Świętych znaleziono podrzutka płci 
żeńskiej w wieku około 15 miesięcy. Przy 
dziecku była kartka „Irena Wieliko, ochrzczo 
na, porzucona z nędzy”. Niemowię ulokowa 
no w przytułku „Dzieciątka Jezus“. 

— (c) Cięż jężkie poranienie bagaetfn. W 
niedzielę wieczorem podczas 
szeregowcem 3 bao    
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dy  K.O.P. Władysławem  Szustowskim 
(Lwowska 53) ten ostatni otrzymał ciężką 
ranę zadaną bagnetem w okolicę płuc. SZu» 
stowskiego ulokowano w szpitalu żydow- 
skim zaś Żukowskiego policja aresztowała. 

  

WOLAŁA BRATA... 

Jeden z francuskich autorów kiedyś na- 
pisał nowelkę dającą obraz przeżyć młode- 
go człowieka, który będąc narzeczonym 
pewnej panienki zakochał się mastępnie w 
jej siostrze, zwrócił pierścionek zaręczynowy 
zaręczył się z siostrą b. narzeczonej, potem 
zakochał się w trzeciej siostrze, zerwał z 
drugą, zaręczył się z trzecią i w rezultacie 
ożenił się z... matką trzech sióstr, byłych 
swych narzeczonych. 

Wesołe to opowiadanie nie oddało tra 
gedji trzech „poszkodowanych' sióstr, a nie- 
wątpliwie każda z nich odczuła zawód, jaki 
ią spotkał. 

Wypadek, o którym będzie mowa, a 
=tóry przypomina historję trzech sióstr i ich 
niestałego adoratora zakończył się tragicz- 
nie. 

Pewien młodzieniec, zamieszkały w Wil 
nie, józef Jagiełłowicz zaręczył się z Jadwi- 
gą Zapaśnik. Wszystko było dobrze dopóki 
Zapaśnikówna nie poznała brata narzeczone- 
g0 Ryszarda. Od tego momentu stosunek 
jej do Józefa zmienił się. Zaczęła unikać na. 
izeczonego, a kiedy ten zobaczył ją kilka- 
krotnie w towarzystwie brata zdał sobie 
sprawę z przyczyny, jaka wywołała zmianę. 

  

Doszło do rozmowy, w trakcie której powie- 
działa mu wręcz, że kocha Ryszarda i zwra 
ca słowo gdyż nie chce wyjść zamąż kocha- 
jąc innego. 

iNie pomogły prośby ani grožby. Zroz- 
paczony usiłował wpłynąć na brata, a kiedy 
i to nie pomogło stracił panowanie nad so- 
bą i w porywie złości zabił z rewolweru 
ukochaną. 

Ostatnie słowa wypowiedziane  przez 
umierającą były skierowane do Ryszarda, 
którego kochała i któremu pozostała wierną. 

Zabójca został aresztowany. Sąd Okrę- 
gowy uznając jako okoliczność łagodzącą 
jego stan psychiczny, wywołany przeżyciami 
wyniósł wyrok skazujący go ną cztery lata 
więzienia. Sąd Apelacyjny był jeszcze hu 
manitarniejszy, gdyż karę tę zredukował do 
dwu i pół lat. 

Był to ostatni akt. wielkiego dramatu 
powstałego z racji nieporozumienia czy przy- 
padku, Gdyby Zapaśnikówna poznała wcześ- 
niej Ryszarda Jagiełłowicza, byłaby zapewne 
dziś jego żoną, a Józef nie siedziałby na 
Łukiszkach. (y) 

  

Do wynajęcia 
i mieszkania w parku 

„nad jeziorem. 
różne wille 

Pałac zdatny na sanatorjum lub 

pensjonat. 
Wiadomość w Landwarowie 

we dworze.   
  

RADJO 
Środa, dnia 26 marca 1930 roku. 

11.58—12.5 Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka z płyt gramoion. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz 

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

ty dla maturzystów: 1. Życie religijne śred- 

niowiecza (prof. H. Mościcki) 2. „Polska a 
Turcja* (prof. H. Mościcki). * 

16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Koncert polskiej muzyki lek- 

kiej kwartetu pod dyr. prof. Franciszka Tcho 
rza. 1. Kurpiński — „Witaj Królu" polonez 

2. Różycki — walc z op. „Časanova“. 3. Mo 
niuszko fant z op. „Straszny dwór*. 4. Pa- 
derewski — Menuet. 5. Moniuszko — fant. 

z op. „Halka”. 6. Rutkowski — „Mów do 
mnie jeszcze”. 7. Lewandowski — ;„Bieniewi 
ce* mazur. 

17—17.15: Chwilka strzelecka. 
17.15—17.40: „Mój ogórdek w kwiet 

niu* pogadankę wygłosi Irena. Łubiakowska, 
17.45—18.45: Transm. koncertu z War- 

szawy. а 
18.45—19.5: Kwadrans akademicki. 
19.5—18.30: Audycja wesoła: „Końska 

kuracja” C. Danielewskiego w wykonaniu 
Zesp. Dram. Rozgłośni Wileńskiej. 

19.30—19.45: 37-ma lekcja języka wło- 
skiego, dr. |. Rostkowska. 

19.45—20.5: Program na czwartek, sy 
gnał czasu j rozmaitości. 

20.5—20.30: Przegląd filmowy. 
20.30—22.10: Herbatka Zw. Literatów 

na cześć pianisty Claudio Arrau oraz jego 
recital. W kwadrans literacki. 

22.10—23.: Komunikat z Warszawy. 
23—24: Muzyka lekka z kina „Holly> 

wood* w Wilnie. т 

  

Rejestr Handlowy 
DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

w dniu 8. II. 1930 r. 
9990. II. A. „Gurwiczt Szołom, Trocki Icek, Cepelowicz Mo 

wsza, Szapiro Jos€l i Skirański Izrąel — 
artykułów spożywczych — Szołom Gurwicz, 
wicz, Icko Trocki, osel Szapiro i lzrael Skirański — S ka“. 
Wstąpili do spółki w charakterze wspólników Josel Szapiro i 

|*. Hurtownia 
Mowsza Cepelo- 

Izrael Skirański — obaj z Duniłowiicz pow. Postawskiego. Spół. 
ka istnieje nadal na mocy aktu zeznanego przed Józefem Kru 
szyńskim, Notarjuszem w Postawach w dn. 4 listopada 1929 r. 
Wszelkie umowy, weksle, zobowiązania i inne dokumenty do- 
tyczące spółki mają być podpisywane przez Szołoma Gurwicza 
i lcko Trockiego. 

w dniu 5. Il. 1930 r. 
9713. II. A. „S. Mark i W. Wuliin 

brzmi: „S. Mark, M. Kiwowicz i M. МУа 
Wstąpił do spółki w charakterze wspólnika Mojżesz Kiwowicz, 
zam. w Wilnie, ul. Mickiewicza 41. Zarząd 
trzej wspólnicy. Wszelkie zobowiązania, plenipotencj e i we- 
ksle podpisują wszyscy wspólnicy pod stemplem firmowym. 
Zawieranie zaś tranzakcyj handlowych sprzedaż materjałów, re 
prezentowanie spółki wobec władz j urzędów, oraz podnosze» 
nie pieniędzy należnych spółce z banków i wszelkich urzędów 

Spółka”. Firma obecnie 

3800 — VI. 

2818. IV A. 
i Z. Hattowscy — właściciel Adam Hattowski'. Firma obecnie 

spółka firmowa. brzmi: „Wileńskie 

stanowią wszyscy nym właścicielem 

i przedsiębiorstwo 
towskiego. - 

i osób prywatnych należy do każdego ze wspólników jednooso- 
bowo. Czeki i umowy podpisywane będą przez dwóch wspól- 
ników. Pomiędzy wspólnikiem Salomonem Markiem a Marją 
Zawadje zawarta intercyza przedślubna na mocy aktu, zeznane 
go przed Alfredem Cybulskim, Notarjuszem 
dn. 25 maja 1926 roku za Nr. 1053. 

w dniu 31. 1. 1930 r. 

w dniu 5. II. 1930 r. 
7902. II. A. „Minkowicz Lejzer*. Siedziba została przenie- 

siona do Hoduciszek, pow. Święciańskiego. 3803 — VI. 

w dniu 14. Il. 1930 r. 
498. II. A. „Gordon Chackiel'i 'Przedsiębiorstwo zostało 

złikwidowane i wykreśla się z rejestru. 3792 — VI. 
———— — — 

w dniu 10. II. 1930 r. 
1340. II. A. „W. Makowski. Właściciel Wacław Makowski 

zmart, Czynności przedsiębiorstwa zostały zawieszone. 
3793 — VI. 

w dniu 13. Il. 1930 r. 
1621. II. A. „Ass Sora” Przedsiębiorstwo zostało zlikwido- 

wane i wykreśla się z rejestru. 3794 — VI. 

w dniu 7.11 +930 roku. : 
„Wileńskie Biuro Radjotechniczne Bracia A. 

Biuro Radjofoniczne Bracia A i Z. Hattowscy 
„właściciel Adam Hattowski** w Wilnie, ul. Mickiewicza 23 wyłącz 

jest Adam Hattowski, zam. w Wilnie, ul. 
Mickiewicza 19. Na mocy: napisu uczynionego w dniu 20 wrze 
śnia 1929 r. na umowie spółkowej, spółka została rozwiązana 

spółkowe przeszło na własność Adama Hat. 
3795 — VI 

w dniu 10.11 1930 roku. 
7860. II. A. „Surwiłłowa Helena". Przedsiębiorstwo zo 

A stało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 3796. — VI 
WY WASZAWIECWA NTN 22 ZĘ ыы еа е ЕЫОЕ mins L o A В лннн 1е 

3801 — VI. 8410. II. A. „Gurwicz Hodes — Koniekeja“. Przedsię- 

8224. II. A. „Bialer Gabryel „BEZET', Firma obecnie brzmi 

„BAZET — Gabryel Białer". Wyłącznym właścicielem jest Ga- 

bryeł Bialer zam. w Wilnie, uł. Rudnicka 3. 

zbył swe prawa do przedsiębiorstwa na rzecz 

ra i wystąpił ze spółki. 

  

„M. GORDON“ Sp. nic. 
Wielka przedświąteczna 

wyprzedaż resztek; 

Abram Złatkowicz 
Gabryela Biale- 
3802 — VI. 

ul. Niemiecka 26. 

9350. I. A. 
zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 378 

w dniu 14.11 1930 roku. 
„Szczybuk Józef*. Przedsiębiorstwo zostało 

3798 — Vi 

   
i wysorłowanego towaru 

MATERJAŁY damskie i męskie, Kamgarny, Szewioty. Wełna, Jedwab, firanki, 

    

8EORGE GIBBS. 

39 Żółty ptak 
Hammerslay wyszedł na drogę, a 

przekonawszy się, że „PSY dostrze 

gły go, skoczył w las. Samochód zatrzy 

mał się momentalnie, jak groch sypnę- 

li się z niego ludzie, którzy pobiegli za 

uciekającym „zającem*. W lesie rozle 

gływsię krzyki i wystrzały. Ale Ham 

merslay znał każde drzewo, każdą wy- 

pukłość terenu. Skręcił w prawo i wkrót 

ce znalazł się pod osłoną skalistego pa 

sma wzgórz. Z trudnością wdrapał się 

na jedną z nich i spojrzał za siebie. w 

dole widział ciemne mundury, biegają 

cych tu i tam ludzi. Teraz czekało nań 

ciężkie przejście: musiał przebiec 

przez odkrytą płaszczyznę, na której ku 

le mogły go z łatwością dosięgnąć. Po 

chyłony, biegł szybko. Kilka kulek gwi 
zdnęło mu nad głową, Ale jeszcze kilka 
wysiłków, i zbieg minął niebezpieczne 

miejsce. 
Szybko zesunął się na dół i skręcił 

w bok, wkrótce znalazł wąską szczeli 

nę w skałach i schował się w niej, by 

przeczekać pogoń... Dokonał zadania, 

które sobie postawił: ludzie generała 
będą go szukali wzdłuż drogi aż do 

wieczora, a tymczasem droga do В1а - 

falden, do aerodromu będzie wolna. 

Dalszy ciąg ucieczki będzie dzięki te 

mu udanemu manewrowi o wiele . łat- 

wiejszy.. Cyryl spodziewał się, że cała 

załoga aerodromu została również wy 
słana na poszukiwanie zbiegów. 

Zapominając o możliwości spotka- 
nia z ludźmi kapitana Venza, Cyryl ru 
szył prosto przez las do jaskini, w któ- 
rej czekała Doris. Ale los był dlań ła 

gobeleny, plusz i portjery. 

Geny wyiątkowo niskie, 

  

skawy. Szczęśliwie dotarł do wyschnię 

tego łożyska rzeki, wdrapał się na ska 

łę i zdyszany od szybkiego biegu, 

wbiegł do jaskini, gdzie Doris siedzia 

ła przy stole, obok palącej się świecy 
i złożonych 'przy niej dokumentów. 

— Oni gonią ciebie? Biegną tutaj? 
— zapytała przestraszona, widząc je- 
go zmęczenie. ; 

Gestem uspokoił ją, pociągnął 
wgłąb jaskini i, upadając na płaski ka- 
mień, roześmiał się głośno. 

— Tak, zmusiłem ich do porząd 
mego biegu! Gonią mnie na drodze do 
Schóndort w odległości sześciu 
stąd. O Boże, ależ wesoła było!.. Daj 
mi wody, kochanie. 

Doris zaczerpnęła kubek wody i po 

dała ją Cyrylowi. 
— Jak się czujesz? Czy bardzo by- 

łaś niespokojna? 
Skinęła głową. ! 
— To nic! Prędko juž ws/ zystkie 

nasze cierpienia się skończą, chodźmy 

zobaczyć, co się dzieje z naszym wię 
źniem. 

Schylił się nad młodym Niemcem i 
obejrzał jego więzy. 

— Biedny Udo! — mruknął pa nie 
miecku. — Musimy odejść i zostawić 
ciebie samego. Sprobój przetrzeć wię- 
zy o skały. Jest to jedyny sposób, bo 
ja nie mogę zostawić ci ani zapałek, 
ani świecy. 

Serdecznie poklepał kuzyna po ra 
memu. 

— Żegnaj Udo! Może spotkamy 
się jeszcze i, mam nadzieję, wtedy bę 
dziemy znów przyjaciółmi. 

Oczy ich spotkały się na 
ale Niemiec spuścił powieki. 

Nie czas było na długie rozmowy. 

chwilę, 

mil" 

Hammerslay sprawdził zawartość kie- 
szeni swej skórzanej kurtki, napełnił 
kieszenie Doris czekoladą i sucharami, 
zwinął starannie przyrządy do zrepero 
wania aeroplanu i wreszcie wyprowa 
dził Doris za rękę z jaskini. Szczęśliwie 
zeszli ze skały i znaleźli się na drodze. 
Samochód Ventza dawno już się nie 
pok: azywał tutaj. Cyryl uśmiechnął się 
z dumą: plan jego okazał się doskona- 
ły. Szukano go *am, gdzie nie był. I 
będą jeszcze długo szukać  napróżno. 
Było to zapowiedzią szczęśliwej ucie 
czki. 

Szli wzdłuż drogi, kryjąc się za 
przydróżne krzewy. Co kilkadziesiąt 
kroków zatrzymywali się nadsłuchując 
a Cyryl wyglądał na drogę, czy niko- 
go nie widać. Cicha było i pusto. Nikt 
nie przeszkadzał zbiegom w ucieczce. 
Po pewnym czasie skręcili w las i na 
przełaj skierowali się do aerodromu. 

Serce Doris biło gwałtownie. Żółty 
Ptak czekał na nich! Ale czy uda się 
im szczęśliwie dotrzeć do niego? Czy 
uda się podnieść, bez przeszkód? Plan 
wydawał się jej szalonym, nie wykonal 
nym.. — przecież musieli tam pozo- 
stąć wartownicy? Ale odwaga i pew 
ność Cyryla działała na Doris uspaka- 
jająco. Ten człowiek byt niezmordo 
wany! Śmiało szedł naprzód, nie mó 
wiąc nic, odwracając się czynnie i od 
czasu do czasu wydając znakami rozka 
zy idącej za nim narzeczonej. Widząc 
jednak, że dziewczyna traci siły i od 
dwagę, wziął ją pod rękę i zaczął mó 
wić o swych projektach. 

— Będzie to nadzwyczaj przyjem- 
ny spacer powietrzny. W. powietrzu, 
żadna siła nie zdoła nas zatrzymać, Do 
ris. Armat tu nie mają i jedyne, czego 

  

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ml. Qstrobramska 5. P.A. T. w1 
program: „NIBELUNGI“. 

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

akcie. Kasa czynna od 

„CORAZ PREDZEJ” | 
= ь й 

Komedija w 10 aktach. W roli głównej HAROLD LLOYD. Nad program: KRONIKA FILMOŃ 
godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Osą . 

  

KINO-TEATR 

„HELIDS“ 
Wileńska 38. 

Monumenialny arcyfilm osnuty namiłości, intrycze i nienawiści p. ti 

spółczesni „JUDYTA I HHOLOFERNES“ 
IR RUSKAJĄ 

KINO-TEATR 

„HOLLYWOOD* 
Mickiewicza 22. 

2 epoki: 
W 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 25 marca 1930 r. 

Waluty i dewizy: 
Dolary 8.89—8,91 — 6.87. Holandja 

357,98—358,88—357,08. Londyn 43,413, 
52—43.30. Nowy. York 8.906—8.926—8.886. 
Paryż 34,94—35.03 —34,85. Praga 26,43 1/4 
—26,49 i pół Nowy York kabel 8.919 8.809. 

Szwajcarja 172,70 — 173,13 — 172,27. Stok 
holm 239,85 — 240.45—239.25. Wiedeń 125, 
69—126.00 — 125.38. Włochy 46.71—46.83, 
—46.59. Berłin w obrotach prywatn. 212.90. 

< Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 125.25—125: Pre 
mjowa dolarowa 76.25—76.50. 5 proc. kon- 
wersyjna 55.25 — 55.50. 5 proc. kolejowa 
50.25. 6 proc. dolarowa 76. 8 proc. L. Z. Ban 
ku Gosp. Kraj i B. R. obl. B. G. K.+94; te 
same 7 proc. 83.25. 8p roc. obl. B. G. K. bie 
dowlane 93. 8 proc. L. Z. T. K. Przemysłu 
Pol. 81.75. 4 i pół proc. ziemskie 55 — 54.25 
5 proc. warszawskie 57.75. 8 proc. warszaw 
skie 77.50 — 76.50. 8 proc. Częstochowy. 
66.50. 8 proc. Lublina 66. 8 proc. Łodzi, 
10 proc. Siedlec 79.50. 6 proc. obl. poż. 
konw. m. Warszawy 58.50. 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 125. B. Polski 167.50 
B. Zw. Spół. Zar. 78.50. Spiegs _102. Węgiel 
53.50. Cegielski. 40. Liłpol 24. Parowozy 17. 
Strachowice 21. 

CENY W WILNIE 
z dnia 25 marca 1930 r. 

Ziemiopłody: pszenica 30—34, żyto 20 
—22 i pół, jęczmień na kaszę 19—20 i pół, 
browarowy 21—22, owies 18—19, gryka 25 
—30, wyka 29—30, otręby pszenne 17—18 
—13, siano 8—10 słoma 7—8, makuchy 
żytnie 13—13, ziemniaki 7—8, koniczyna 12 
łniane 35—36, słonecznikowe 25—26, Ten- 

dencja nieco mocniejsza. Dowozy zmniejszo- 
ne z powodu wiosennych roztopów. 

Mąka: pszenna 70 — 90, żytnia razowa 
25 — 27, pytlowa 36 — 38. 1 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —100, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 klg. 
manna 100 — 140. : 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Jaja: 140 — 160 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mleko 35 — 40 gr. za litr., śmie- 

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

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

te 380 — 400, karpie żywe 500 — 550, šnię- 
te 380 — 400, karpie żywe (brak), Śnięte 
(brak), okonie żywe 480 — 520, śnięte 380 

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

` — 380, šnięte 250 — 280, stynka 170 — 200 
sandacze mrożone 380 — 400, płocie 200 — 
220, drobne 80 — 100. 

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

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

się musimy obawiać w czasie podno- 
szenia się, to karabiny wartowników. 
Ale, da Bóg mie trafią w nas! Polecimy 
wzdłuż Renu, a stamtąd nad, morzem. 
Możliwe jest również, że nam zabrak- 
nie benzyny. Wtedy skręcimy ku Fran 
cji i tam gdzieś wylądujemy. Mam na 
„Żółtymi Ptaku' takie urządzenie, że 
jednocześnie mogą prowadzić maszynę 
dwie osoby. Ty umiesz latać przecież 
latałać na swoim Newporcie. Pomo 
żesz mi dobrze? 

— Ale, Cyrylu, czy dopuszczą do 
tego, żebyśmy odlecieli. Przecie tam 
pełno ludzi! 

— Spróbujemy. Musimy zaryzyko- 
wać. Niebezpieczne będą tylko pierw 
sze chwile, a potem... 

— A potem? 
— A potem chciałbym widzieć ta 

ką siłę, któraby nas zdołała zatrzymać. 
Mówił tak spokojnie i z taką pe 

wnością, że ostatnie wątpliwości Do- 
ris rozwiały się. Zaczęła wierzyć w po 
wodzenie wyprawy, silnie napięte ner 
wy dodawały jej sił. Szybko Szli na 
przód. Hammerslay nie odpowiadał na 
pytania wyjaśniał Doris, jakie mogą 
czekać niespodzianki 
leżałoby się zachować. 
nimi ukazały się budynki w 
den. 

Wyszli na drogę, którą uciekali po 
przedniej nocy. 

Wszędzie było spokojnie i 
tylko nad damem podnosiło się p 
dymu. Stanęli przed tylną ścianą gara- 
żu. Była to długa, drewniana szopa, 
wejście do niej znajdowało się od 
ny domów. Cyryl wypełznął na zy 
ale wkrótce powrócił, dając znak, by 
Doris szła za nim. 
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0 Starožytna 
rol. gł. najpiękniejsza kobieta świata 

Początek o godz. 4, 0, 8 i 10.75 Specjalna ilustracja muzyczna. 

i nowoczesna. 

  

Kursy- Kierowców Samochodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ui. Holendernia 12, Gmach Pa 
Szkoły Technicznej. Tel. 

   

                

      

   

      

       

Szkolenie w' prowadzeniu samochodu 

niczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. 

Gwarantuje się ukończenie kursów i 

informacyj udziela sekretarjat kursów 

  

Po:cenie najniższej 
poleca pończochy, skarpetki we 
wszystkich najmodniejszych kolorach, 
bardzo mocne, oraz dziecinne pof- 
czoszki, towary bieliźniane, jedwabie, 

flanele, kołdry watowe 

GŁOWIASKI Wileńska" 27. 
   

   

  

      

VDNET | 
a a ais KOBIEC 

в pozzukujacym pr m UFOdĘocsersie 
žyczek ułatwia | goskonali, odświeża. 

otrzymanie 

Wilno, 
Mickiewicza 31 m. 4. 
Ural kobiecą kon- 

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

cjonalnej. 
Codziennie od Pea 

W. Z. P. 43. 

  

ycie] naj- Rh ET aż 

Wileńskie Biuro ie Lasa 
OMISOW Gabinet  Kosme yki 

Mickiewicza 215 | Leczniczej „CEDIB“ 
tel. 152. __8901—_01j. Hryniewiczowej. 

Wielka 18 m. 9, Przył: 
ата ИО : 11 

RERIÓJE 3 Z. P. 26. 

BR Kosmetyka BAS LSE = 
T k | 

Racjonalnej Kosme- oraz Giakinet Kosme- 
tyki Leczniczej. ticzny Usuwa zmar 

szczki, piegi, wągry, 
tupież, brodawki, ku-. 

sów. Mickiewicza 46. 

lokujemy najsolid- 

bezpiečzenie z 
gwaraacją zwrotu ; 

Dom H.-K. „Zachę- 
ta* Mickiewicza 1, 

Kowisowa: Handl. przyciemnianie brwi. 

т # 10— 4—7, 

KO ERA 
Gabinet аЗОНа ЗЮ 

rzajki, wypadacie wło- 

niej na dobre za- 

tel. 9-05,     
Był to najniebezpieczniejszy mo- 

ment ich ucieczki. Jeśli dostrzegą ich 
z domu, nie będą mieli czasu naprawić 
i powkzladać nowe części  magneto 
które przewidujący generał powyjmo 
wał. 

Zwolna pełzli wzdłuż Ściany, kry- 
jąc się w jej cieniu. Brakło im tchu z 
wysiłku i co chwila musiel odipoczy” 
wać. 

Hammerslay klęknął i przez kilka 

minut wpatrywał się w okna domów. 
Ale nigdzie nie była widać najmniej 
szego ruchu. 

„Zerwali się na nogi i razem prze- 
biegli niebezpieczną przestrzeń. Jeden 
za drugim, przemknęły. dwa cienie 
prze otwarte drzwi garażu. Uciekinie- 
rzy znaleźli się przy dużym ptaku. 

Z szeroko rozwartemi skrzydłami 
spoczywał wspaniały martwy ptak. Z 
zachwytem mierzyła Doris oczyma smu 
kie i piękne linie, jej mały Newport wy 
dawał się zabawką, w porównaniu z ol 
brzymem Cyryla. 

Hammerslay nie tracąc czasu zabrał 
się do przeglądu części składowych ma 
szyny. Za chwilę ciedział już w kabinie 
pilota i Doris usły.zała szept: 

— Wyjęli części magneto, ale ja 
szybko ta zamienię i naprawię. Ty. tym 
czasem zobacz czy dolne' części skrzy 
deł nie są przywiązane do słupów i je 
żeli tak, to przetnij sznury. 

Doris wykonała polecenie i, znale 
zioną na podłodze siekierą poprzecina 
ła grube sznury. 

— Ile czasu zajmie ci naprawa?— 
zapytala szptem. 

— Nie wiem, pewnie ze dwadzieš 
cia minut. Rezerwuary są puste, trzeba 
je napelnič benzyną. 

Przyjmują zapisy do grup: XLIX zawodowej z nauką 
2 i pół miesięczną i do grupy l. amatorskiej dla Pań 

Panów z nauką 5 tygodniową 

Początek zajęć w dniu 3 kwietnie r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczsinej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silników, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETO” 1 „DELCO%, 

CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 

urzędników państwowych specjalne ulgowe warunki. 

nów bez dodatkowej opłaty. Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 

godz. 12-ej do 18-ej, przy ul. Holendernia 12. Tel, 13-30. 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo- 

chodów iciągówek rolniczych. 

    

Dziś: Arcydzieło wszechświatowej sławy! Tryumfalny przeboj sezonu. +ALACE! KOCHANKI! SZUBIE 

„„HRABIA CAGLIOSTRO“ 
nika *świaąta. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról głównych: HRABINA RINA de L1GNiu2 
RENEE HARIBEL, JAN STUWE, KOWAL SAMBORSKI, ALFRED ABEL, ZUZANNE BLANCHETTĘGNUM: 
zwykle frapująca treść! Kilka części obrazu w naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 W.jesylką 
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* 3—4—5 pokoi, każde 
nia, weranda, 
scowość uroczią potr 
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piel Od Wilna 2 Е 
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odbywa się na 

oficerów i p. p. 

złożenie egzami- 

do 
codziennie od 
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s POSADY į pry | pl. 
a WAWAW Potrzebna 

dobra kucharka na wies Žalumos wą SZCZONIĆ 
z rekomendacjami KO 
Montwiłłowska d. +, wyżły niemieci 
Bortkiewiczowa. —1 Ti w. L —— linka 43. 

otrzymać po- | 
Chregz szit Mudisz BVAWA 
ukończyć kursy fa- 
chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kulowicza Warszawa, 
Žėrawia 42-H. Kursy 

RÓŻ|,,, 
BA W A Ayiador 

  

wyuczają listownie: | 99$AMIENIMY Po drt 
buchalterji, rachunko- | £8 sprzedam: Ь 
wošci kupieckiej, ko- | jątek ziemskił ТНЕ 
Pach Še szaru 220 brzy: 

wej, stenografji, nauki | łądnym lasei 
andlu, prawa, kali Porwit E 

grafji. pisania na ma- | bližu kolei į (wołanie 
szynach. towaroznaw-| па dom w jest | 
stwa, _ angielskiego, | Wileńskie aS 

iranćuskiezo, niemiec- | Komisowo - H+ £dY: 
iego, pisowni oraz] Mickiewi. 1 r 

gramatyki polskiej. jek AR BA tel. 152 
Po ukończeniu Świa- | 152 _ 8 desows 
dectwa. Żądajcie pro- CR zyscy EA 
spektów. 0 
oai. 106. 2 RO WOD ch byii 

lat 26, kawa- 
Rolnik, ler, posiada <<SRMMAMMIe uczci 
kilka lat praktyki i guboną ldskim 
średnią szkołę Czer wojskowia 
nichowską. energicz- przez P, ANOWici 
ny, pilny, sumienny, Wilno, roczniką przed. 
pochodzi z  dobrejna imię Jėze! kod 
rodziny, _ poszukuje sockiego, unii** ©dCZ 
posady rządcy  lubsię. › snobiz 
innej od kwietnia, Ła- — [= į 

skawe zgloszenia do kradzion 47015 7 
adm. „Słowa* pod kę wc chęć d. 

„J.Z.B" TE rocznik nią s 
wyd. przez P“ zy 

Zdolna kucharka wino, na imi żad 
(służąca do wszyst: Roziela, uni dał „za 
kiego) ze świadectwa- Się. į ” 

mine au g 1 
wojskową” KO WS! 

mi szuka pracy. Mo 
że wyjechać. Wilno, 

nik 1892emu, 1 
przez P. K. U. я 

Tatarska 16 m. 7 -0 

powiat, na imÓWi, 

  

  

Szukam 
prania pc  domach. niego Jakowu"ipg trz 
Posiadam referencje. waźnia się: > 
Beliny 13. 6, Hreho- „bitym 
rowicz, -£ aktykiei 

czątku 

— Ja pomogę ci. nierskie 
— Dobrze. 'W kącie znaodzi pr 

Baj A Przynieś je tumu łaty 
nim będę poprawiał maszynę. py 

Doris nie zwlekając Wa peta 
roboty, wykonując ściśle rozkał To są 
dawane szeptem przez Cyryla. Sobiste, 

*Prącowała cicho i szybko. ki do rz 
merslay poprawił wszystko. O gan pr 
raz jeszcze uważnie cały samol ŚliliŚ 
było żadnych uszkodzeń. Von ГеЗНИ5И 
berg mie przypuszczał, by zbiegoraw tej 
mieć gdzieś ukryte części nief'ęcej te; 
które zostały wyjęte. A jedna Сиар jei 
gdzieś zepsuto coš umyšlni: * „4,   

rączkowym pośpiechu pilof $> # 
propeller, skrzydła i dźwignie. znaczą 
nerał nie mógł zepsuć aparatu, arszałe 
p o w jego charakterze. Rez į wytr 
yły już napełnione benzyną, + 

ko awe do odlotu. ‚ 4 wawa 
> Dosyć, — szeptem > 4 tnie 

Doris, która ciągnęła z wysi ż7%ciw | 
wą banię z benzyną z kąta. - © : 
benzyny, nie možemy tracič W 2 Nie 1 
su. „e yśmy 

Zajął miejsce pilota, spra» + ałka P 
szcze raz kierownicę. Na jegcj qq jest 
Doris zajęła miejsce za nim. W r i. Ba 
nią swoją skórzaną kurtkę i heł | s | 
czy. Cyryl wyskoczył raz jeszcz złowiek 
rzył szeroko bramę i usiadł na rłym, czł 
o: podac szczęściyiekiem 

szepnął. Jeśli motor odmówi poprawy | 
stwa... Zamilkł, oboje patrzyli koki 
raženiem przed siebie. W ręku * tyle P 
błysnął rewolwer. „demo 

W otwartej bramie, na tle «koncem 
80. ponurego nieba, rysowała Siyygnym 
pła, wysoka sylwetka von Strortakże 12 

sudski | 
"ająć zi 
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