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RAT Piłsudski 
————amy wszystkie dane, aby się jak 

nuzszmmmięcej cieszyć z nowo desygnowa* 
ETNIS premjera p. Jana Piłsudskiego. 

aaa ewszystkiem jako Wilnianie. 

| „ , Jan !Pilsudski jest człowiek em 
„etniskijszym“ do szpiku kości. Rozu- 
na każde nasze życzenie, zna każdą 

ość „urocza po e Mamy wszelkie na- 
» "Ce, że wiele spraw dotyczących 

a Wi o odnio „Wileńszczyzny które 

edzieć siczają po biurach w Warszawie za 
| premjerowania odrazu załatwione 

CRM OBOWANĄ, 
OKALĆ" wszystkich Wilnian świado- 
mima © powierzeniu misji p. Piłsud- 
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6 t jest stóprocentowo doskona- 
WA wiadomością. 
AENTKY Po drugie, w czasach kiedy w na- 

ry: maki republice ujawniają się raz po 
„ 220 E brzydkie historje korupcyjne, 
wywmscrilwersacyjne i inne sprawy niejasne, 

l koleji twołanie p. Jana Piłsudskiego zno- 
M jest taktem niesłychanie dodat- 

isowo - 11, £dyż osoba jego starczy za sy- 
iewicza nim bezwsględnej, prawdziwie ary- 
S ua 10 “Ke uczciwości _ osobistej. 
> zyscy premjerzy „rządów pomajo- 
3 UD ih byli ludźmi bozwzględnie osobi- 
mamamie uczciwemi, alez p. Janem Pił. 
b ona „(fskim przychodzi coś nowego, 
rzez P, ANOwicie wyraźna niechęć, którą 

й ШЁЁР przedewszystkiem skromny  czło- 
go, unik ©dczuwał na widok'każdego, blich- 
__ (.jnobizmu, przejaskrawienia repre- 
adzion 22%; — ta prawdziwie  wileńska 
„AE... chęć do warszawskiej y„chęci zada- 
„rzez pla szyku”, W jego rządzie nape- 
na imi6o żaden z ministrów nie będzie 

a unicjął „zadawać szyku”, bo premjer 
Tonos [26 stanowił żywą reakcję prze- 
ojskową” KO Wszelkiemu chociażby najmniej- 
- Kiemų, lecz niepotrzebnemu  wydat. 
‚ па тр i 
a 20 trzecie, p. Jan Piłsudski jest 
ua” i głębokim [prawnikiem- 

aktykiem. Skarżono się u nas od 
zwssumoczątku niepodległości na rządy in: 

Inlerskie i profesorskie, teraz przy- 
znaodzi prawnik, a więc. człowiek któ- 

* je tulmu łatwiej będzie akkomodować i 

  

6 Intetyzowač czynności rządu. 
rozkai !0 SĄ wszystko te dodatnie cechy 
yla. sobiste, które wnosi p. Jan Piłsud. 
ybko. ki do rządu, a wśród których „jako 

A Вал pp rzedewszystkiem wileński pod- Von Tešlilišmy jego zrozumienia dla 
' zbiegraw tego kraju, który może naj: 

ie ee] tego zrozumienia potrzebuje. 
ia ras ješli chodzi o polityczne zna- 
lot („Ale nominacji p. Piłsudskiego? 
gnie. PZMacza Ona  przedewszystkier:, że 
ratu, arszałek Józef Piłsudski nie dał się 
M «| wytrącić ze swej linji, ani spro- 
° ., Жожаё 40 innej polityki przez 

| ‚ д atnie ostre wystąpienie Sejmu 
ysi że/3clw jego osobie. 
а, -# > : 
6 * Nie możemy o sobie powiedzieć, 

„ yśmy znali linję polityczną Mar- 
pra + ałka Piłsudskiego. Pan Jan Piłsud- 
Is Li jest cztowiekiem zgola innym, niž 
i he; TOK. Bartel. O jle prof. Bartel był 
eszcz Złowiekiem nierównym,  impulsyw- 
| na rtym, człowiekiem niespodzianek, czło- 
częściyjekiem nawrotów, zawrotów i pow- 
oh 'otów, człowiekiem ciągłych kołowań, 
reku 2 tyle P- Jan Piłsudski jest człowie- 
“dem o zimnej krwi, powściągliwym, 
tle "koncentrowanym w sobie, umiarko- 

<a Siwanym i Opańowanym, Ale trzeba 
2 Oitakže zauważyć, że O ile p. Jan Pił- 

sudski potrafił wewnątrz obozu B.B. 
_—_mająć zupełnie specjalne,  ponadgru- 

a 23% 
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Tworzenie nowego rządu 
Misję formowania gabinetu otrzymał poseł Jan Piłsudski 

WARSZAWA, 26. Ill. (tel. wł. Słowa). Dziś o 6-tej popolud- 

niu Pan Prezydent Rzeczpospolitej zaprosił posła Jana Piłsud- 
skłego I po dłuższej naradzie powierzył mu misję tworzenia no- 

wego rządu. Poseł Piłsudski misję tą przyjął poczem udał się do 
Belwederu gdzie przez czas dłuższy rozmawiał z Marszałkiem 
Piłsudskim a następnie odwiedził w Prezydjum Rady Ministrów 
prof. Bartla. 

W godzinach wieczornych poseł Jan Piłsudski konferował 
jeszcze z marszałkiem Daszyńskim, proi. Szymańskim i pulk. 
Sławkiem. Po tych konferencjach pos. Piłsudski oświadczył. Że 
jutro będzie konferował z prezydjami klubów sejmowych i naj. 

później w piątek po południu zamierza przedstawić Panu Prezy- 

dentowi listę nowego rządu. 

Posiedzenie prezydjum Seimu 
Termin posiedzenia Izby jeszcze nie wyznaczony 
WARSZAWA, 26 Ill. (Tel. wł. „Słowa”) Po południu odbyło się po- 

siedzenie prezydjum Sejmu pod przewodnictwem marszałka Daszyńskiego, 
w którem wzięli udział wszyscy vice-marszałkowie. Chodziło o wyznacze- 
nie terminu posiedzenia Sejmu. Termin ten nie został wyznaczony nato: 
miast zebranie upoważniło marszałka Daszyńskiego do wyznaczenia go w 
dniu jutrzejszym. Biorąc pod uwagę, że termin 15-todniowy na uchwalenie 
poprawek S:natu do budżetu upływa w nadchodzącą niedzielę, najbliższe 
posiedzenie 10 stanie wyznaczone prawdopodobnie na piątek. 

Diwolanie posiedzenia plenarnego Stnaiu 
WARSZAWA, 26. ill. PAT. Kancelarja Senatu komunikuje, że wyzna 

czone na 27 — 28 b. m. posiedzenia senackich komisyj oraz posiedzenie 
> Senatu, które miało się odbyć 28 b. m. o godzinie 16, zostały 

odwcłane. 

dpowiedź angielska ma depeszę kóndolencyjną min. Zaleskiego 
z powodu zgonu lorda Balfoura 

WARSZAWA, 26 III. Pat. Na ręce p. ministra Zaleskiego, urzędującego prezesa 
Rady Ligi Narodów nadesłała depeszę od brytyjskiego ministra spraw zagranicznych 
Hendersona, w odpowiedzi na depeszę kondolencyjną, którą p. minister Zaleski prze» 
słał z powodu zgonu lorda Balfoura. Depesza tą brzmi: 

„Rząd J. Ki M. głęboko wzruszony łaskawą depeszą kondolencyjną, którą Wa- 
szą Ekscelencja był tak dobry przesłać na moje ręce, ze pośrednictwem sir Erica 
Drummonda, w imieniu Rady Ligi Narodów, z powodu nieodżałowanego zgonu. lorda 
Balfoura, prosi Waszą Ekscelencję o przyjęcie naszego sardecznega podziękowania. 
Sprawa rozwoju Ligi Narodów i pokoju powszechnego nacer leżała na sercu lorda 
Balfoura. jestem przekonany, że rodzina lorda Balfoura, której depesza Waszej Eksce- 
lencji została zakomunikowana, odnosi się z uznaniem do łaskawych słów Waszej 
Ekscelencji tak, jak ja i moi koledzy wysoko je cenią". 

    

neja morska w nowej fazie 
Przybycie Brianda do Londynu 

LONDYN. 26.1 Pat. Przybył tu dziś wieczorem Briand. Spodziewają 
się, że przybycie p. Brianda do Londynu wpłynie na ożywienie prac kon- 
ierencji. Na dworcu kolejowym powitał przybyłego minister spraw zagra- 
nicznych p. Henderson. Obecnie jest już pewne, że jutro odbędzie się po” 
siedzenie delegatów gtównych konierencji morskiej, któremu przewodniczyć 
będzie premjer Mąc Donald. Do narad tych przywiązują duże znaczenie. 
Dziś po południu szef delegacji amerykańskiej p. Stimson odbył dłuższą 
rozmowę z premjerem Mac Donaldem w lzbie Gmin. ‚ 

Szerokie kompetencje min. Sfimsona 
WASZYNGTON. 26.111 Pat. Panuje tu ogólne wrażenie, że 

Stimsonowi pozostawiono bardzo dużą swobodę ruchów na 
konferencji morskiej I że prezydent «Hoover podtrzymał każdź 
jego decyzję. Duże trudności sprawia rządowi gwałtowna agita- 
cja przeciwko konferencji morskiej, prowadzona w całej Amery- 
ce przez prasę Hearsta. 

Konfere 

Konferencja Briania 2 jugosłowiańskim ministrem spraw zagranicznych 
PARYŽ. 26.lll. Pat. Briand przyjął wczoraj jugosłowiańskiego ministra 

do spraw zagranicznych. Rozmowa obu ministrów dotyczyła najprawdo- 
podobniej kwestji odszkodowań wschodnich. Briand odjedzie do Londynu 
przypuszczalnie w dniu dzisiejszym. 

Plan Younga w francuskiej lzkie Depufowanych 
PARYŻ. 26.III. Pat. Komisja spraw zagranicznych lzby Deputowanych 

przyjęła sprawozdanie deputowanego Soulier w sprawie ratyfikacji planu 
Younga, wnosząc jedynie kilka zmian do tekstu wniosku, zaproponowane- 
go przez Soulier. Poprawki te dotyczą ;sprawy wzmocnienia kontroli nad 
ewentualnem uchybieniem Niemiec. Komisja odrzuciła wniosek  socjalisty 
Griinbauma, domagający Się włączenia do sprawozdania artykułu, stwier- 
dzającego, że Francja zrzeka się definitywnie wojny. 

Odrzucenie propozycji kompramisowej 
min. Moldenbauera 

BERLIN, 26, III. PAT. Wobec odrzucenia propozycji kompromisowej 
min. Moldenhauera przez frakcję socjaldemokratyczną koła parlamentarne 
oceniają sytuację wewnętrzno-polityczną pesymistycznie, _ podkreślając 
przytem, że różnice polityczno-praktyczne między frakcjami koalicji rządo* 
wej są zbyt wielkie, ażeby mogło dojść do porozumienia. Ostateczne 1oz- 
wiązanie skomplikowanej sytuacji uzależniają koła parlamentarne od stano- 
wiska gabinetu Rzeszy, który zebrać się ma jutro na „posiedzenie, Decyija 
gabigetu w znacznej mierze zależeć będzie od wyniku konferencji kancle- 
rza z przywódcami stronnictw. 

„NST TSO NEI ITS TTT S YES 

powe stanowisko --to jednak nikt go po zrobieniu drugiego kapitalnego 
tam nie uważał za człowieka jakiejś głupstwa, to jest odrzucenia” warun- 
bezwzględnej walki z Sejmem. Dlate- ków, które postawił Marszałek Pił 
go tak nas interesuje stanowisko sudski dle swego wejścia do gabine“ 
Centrolewu? Czyżby po zrobieniu tu pod dewizą pacyfikacji, członkowie 
jednego głupstwa taktycznego, to jest Centrolewu gotowi byli na trzecie 
obaleniu rządu Bartla (do tego, że głupstwo, to jest na ustosunkowanie 
było to głupstwo członkowie Centro- się opozycyjne do rządu p. Jana 
lewu przyznają się dość wyraźnie) Piłsudskiego? A no zobaczymy. Cat, 

nk:   

` Opłata pocztowa ułszczoną ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administras 
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANUWICZE -— ui. Szeptyckiego — 
EAENIAKQONIE, — Butet Kotejowy. 
BRĄSŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
UUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzkułerow. 
GRODNO — Kale; T-wa 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarsymsks 
WIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 
KLECK — «kiep ,, . 

13, S. Mateskl, LIDA —- m. so 

| 

K. Malinowskiego. 

MOŁODECZNO — księgarnia T-wa „Ruck”. 
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EŚWIEĘŻ — ul. Ratuszowa, № 
NOWOGRÓDEK — Kio 5 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIRSK — Księgarnia » ciska — Si. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Atacierzy Szkot 
SLONIM — Księgarnia D. Lubowstucgo, el. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewic 
WARSZAWA — T-wo Ksieg. Kol. „Ruch“. 
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4, F. Juczoska. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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* Minister Zaleski o stosunkach z Niemcami 
WARSZAWA, 26.II1. PAT. Dziś na do- 

rocznym! bankiecie, wydanym przez Towa- 

rzystwo Badań Zagadnień Międzynarodo- 
wych p. minister Zaleski wygłosił przemó- 

wienie, w którem poddał politycznej i gospo 

darczej analizie dwie ostatnio zawarte z 

Niemcami umowy. Rozważając motywy, kió 

re spowodowały rząd polski do podpisania 

tych umów p. minister powiedział: т 

" Rzeczpospoliia Polska, która dopie 
ro od lat 10 nawiązuje przerwaną tra- 

dycję życia państwowego, jest w trak” 

cie utrwalania i ugruntowywania swe” 

go stanowiska w układzie powojennym 

świata. Po ustaleniu definitywnem pod 

stawowych elementów swego status 

politycznego i mie mając żadnych aspi- 

racyj agresywnych w stosunku do ko“ 

gokolwiek, Polska, Z tem wiekszą ener 

gją i konsekwencją, dąży do jaknajszer 

szej i najgłębszej rozbudowy normal 

nych stosunków sąsiedzkich z pozosta 

łemi. państwami. Na tej drodze spoty- 
kamy się obecnie z równie konsekwent 

nem dążeniem wszystkich państw cy” 

wilizowanych, nietylko w Europie, lecz 

i na całym świecie. PPE 

Pan minister podkreśla, że już nie 

jednokrotnie dał wyraz idei, że poro- 

zumienie między Polską a Niemcami 

jest żywiołową koniecznością dla obu 

państw i obu narodów. Chcemy raz 

wreszcie skończyć z nastrojem drobnej 

kłótni sąsiedzkiej, gdzie atmosfera sto” 

sunków wzajemnych jest stale zakłóca 

na drugorzędnemi incv dentami. To też 

dążeniem konsekwentnem Ministerstwa 

spraw zagranicznych jest, by w stosun 

kach z zachodnim sąsiadem naszym, 

jak i z innymi naszymi sąsiadami za 

istniał stan umownie uregulowanych, 

normalnych i poprawnych "stosunków 

sąsiedzkich. ь ' 

Od szeregu lat codziennym moim 

wysiłkiem — mówił p. minister — by- 

ło rozbudowywanie tych stosunków 

przez konsekwentne wyrównywanie 
różnic i usuwanie sporów. Ważkim eta 

pem w tych pracach są właśrie zawar 

te ostatnio umowy, przedewszystkiem 

79Ś, rzecz prosta, układ handlowy, któ 

ry stwarza podstawy normalnej współ 

pracy gospodarczej między obu kraja” 

mi. Umowie gospodarczej przeto chcę 

poświęcić specjalną uwagę. 3 

Aczkolwiek niechybnie stan wojny 

celnej przyniósł organizmowi gospodar 

czemu Polski szereg niezmiernie do- 

datnich wyników, a przedewszystkiem 

zrośnięcie się najdonioślejszych  cen- 

trów życia przemysłowego Polski z 

organizmem gospodarczym kraju, spo” 

wodował usamodzielnienie życia go” 

spodarczego Polski i pogłębienie jega 

stosunków z krajami na północ i połud 

nie położonemi, przyczynił się walnie 

do rozwoju Gdańska i Gdyni, tem nie- 

mniej jednak, w myśl „zasadniczych 
przesłanek polityki polskiej, o których 

mówiłem przed chwilą rząd polski za” 

wsze był gotów do podpisania umowy 

gospodarczej z Niemcami i zaprzesta” 
nia wojny celnej. W toku długich, bo 

5 lat trwających rokowań, rząd polski 

szukał zawsze podstaw kompromisu i 

jedynym warunkiem było, by układ 

opierał się na równowartości wzajeni 

nych koncesyj. — Jak wyglądała we” 

dług opinji rządu polskiego — zasada 

ta w praktycznym przebiegu rokowań? 

Mamy zupełną świadomość tej podsta 

wowej prawdy układu sił twórczych w 

organizmie gospodarczym Polski, kto: 

ra mówi, że Polska jest nietylko pań- 
stwem rolniczem — posiada wszystkie 
podstawowe elementy, by stać się z 
każdym rokiem coraz to potężniejszym 
organizmem przemysłowym, opartym 
przedewszystkiem o „stale wzrastającą 
pojemność rynku wewnętrznego 30 mi- 
ljonowej rzeszy konsumentów. To też 
wytyczną w rokowaniach było, że rów 
nowartość wzajemnych koncesyj musi 
polegać na uwzględnieniu żywotnych 
interesów rolnictwa, jak i przemysłu 
obu krajów. 

Dwie były możliwe koncepcje trak” 
tatu handlowego pomiędzy Niemcami 
a Polską. Albo zawrzeć można było 
układ gospodarczy na zasadzie tenden 
cji do szerokiego nawiązania. stosun- 
ków wymiennych między obu krajami 
i wtedy, wzamian za całkowite i nieo” 

graniczone możliwości penetracji poł 

skiej produkcji rolniczej na rynek na- 

szego zachodniego sąsiada, musielibyś 
my dać przemysłowi niemieckiemu rów 
nież nieograniczone ilościowo możliwo 
ści penetracji na rynek polski, wza” 
mian za zniżki celne na nasze produkty 
rolnicze, powinnibyśmy byli dać stro- 
nie nemieckiej szereg zniżek celnych 
na wyroby przemysłowe. Pierwszą Z4- 
jtem ewentualnością był szeroki układ 

} 

gospodarczy, oparty na zasadzie nieo- 
| graniczonego kontyngentowania obro- 

tu między bu krajami. Jako druga me- 
żliwość porozumienia był trakia: o za” 
kresie mniejszym, wychodzą.ym z ist- 
niejących ograniczeń przywozewych w 
Gbu krajach, bez zniżek celuycn, ze ści 

a, słem zrównoważeniem wzajeninych Koń 
cesyj w dziedzinie kontyngentów. 

Nie będę opisywał panom tych mc- 
zolnych Sletnich rokowań, Które prze: 
chodziły wszelkie możliwe stadja mię- 
dzy obu powyższemi koncepcjami. Pc 
wiem tylko tyle, że z początku próbo 
waliśmy dojść do porozumien*a, wy 
chodząc z żądań maksymalnych obu 
stron. W rezultacie zatrzymaliśmy się 
na koncepcji daleko bardziej ograniczo 
nej, co być może jest właściwsze, choć 
by ze względu na ty, że po wielolet 
niem sztucznem zmniejszenu obrciu 
towarowego między obu kraiami zbyt 
szybkie przejście do przeciwnej osta- 
teczności mogłoby wywałać niepotrzeb 
ne wstrząsy dla naszego życia ekono- 
micznego. To też wzamian na naszą 
zgodę na pewne ograniczewa w dzie” 
dzinie przedewszystkiem naszych po- 
siulatów produkćji hodowianej. strona ; 
czątkowo zniżek celnycn na wyroby 
niemiecka wycofała 600 żądanych po- 
cząfkowe zniżek celnych na  wyrody 
przemysłowe. Traktat nie zawiera by- 
najmniej ani jednej zniżki celnej, ani 
jednej fiksacji stawek i Poiska pozosta 
wiła sobie ciłkówitą swabodę decyzji 
w dziedzinie taryfy ce:nej, aby posia” 
dać wszelkie elemeatv obronne dla 
осп;опу swego przemysta. 

W. klauzulach osiedleńczych ogra- 
niczyliśmy wzajemne prawa osiedlenia 
do kategorji osób, związanych bezpo- 
średnio z normalnemi funkcjańii wymia 
ny gospodarczej między obii: krajami, 
zachowując przyteni swokode naszega 
ustawodawstwa wewnetrznego. Wy- 
kluczyliśmy możliwośc osiedlenia się 
na roli oraz osiedłan:a się drobnych 
kupców. Należy sobie przecież zdać 
sprawę, że warunkiem istotnych nor 
rialnych stosunków gospodarczych 
niędzy dwoma krajami *jest zawsze 
umowne uregulowanie ip awnień osie 
dieńców. Nie należy przytem zaponii- 
nać, jak doniosłe znaczenie ma również 
dia naszego handlu zapewnienie mu 
trwałych warunków pracy na rynku 
niemieckim. Pozaten w powyższych: 
kwestjach musieliśmy, rzecz prosta też 
brać pod uwagę interesy tysięcznych 
rzesz obywateli polskich, przebywają- 
cych na ferytorjum państwa niemiec 
kiego. 

Ale może traktat, wodec szczegół 
nych trudności ekunom'cznych, kżóre 
zaistniały u nas w ostausch miesią- 
cach, zawiera w sobis realną greźbę 
poważnej komplikacji dla układu życia 
gospodarczego naszego? Otož, rzecz 
prosta, jak słusznie to stwierdził p. mi- 
nister przemysłu i handlu, w tego r0- 
dzaju _ skomplikowanych stosunkach 
ekonomicznych, wsz-:K:e przewidywa” 
nia są prawie zawsze niepewne. Tra- 
ktat jest formą, któia zostańie wypeł: 
nicna treścią przez samo życie. Mogę 
jedynie stwierdzić, że  bezwątpienia 
wielkie i podstawowe działy życia go- 
spodarczego Polski, a więc rolnictwo, 
górnictwo, hutnictwo i przemysł naito 
wy, na traktacie bezwzgłędn> dużo i 
konkretnie zyskają. — Jeśli chudz, 0 
przemysły przetwórcze, które w ciagu 
wojny celnej tak świe'n'e się rozwinęły 
to traktat niechybnie nie ułatwi ich sy- 
tuacji, ale — jak już wspomniałem — 
zagwarantowaliśmy sobie wszelkie ele 
rienty obronne. Zawarliśmiy traktat na 
rok jeden, ograniczyśm: kontyngento 
we możliwości przywozowe, zachowa- 
liśmy przeto wszelkie możliwości rewi- 
Zi ewentualnych złych skutków umo” 
wy gospodarczej. Polską musi jednak 
swych sił gospodarczych z wielkiemi 
siłami życia gospodarczego Ewropy i 
konsekwentnie dążyć do koordynacji 
dążyć do odważniejszego zmierzenia 
swych sił naterenie normalne; współ 
pracy i konkurencji wszeciświatowej, 
gdyż trzeba mieć, przy zachowaniu 
wszelkiej ostrożności, żywą wiarę w 
wielkie siły gospodarcze crganizmu 
polskiego. Nie wolno w XX wieku izo- 
lować życia polskiego ad głębokiego 
nurtu współpracy i  współtwórczo- 
ści międzynarodowej. 

Dla normalnego rozwoju takiej 
współpracy potrzebne! było  zlikwido- 
wanie całego kompleksu rozrachunków 
które ciążyły na życiu  ekonomicznem 
Polski i Niemiec. To zostało załatwie 
ne t. zw. umową warszawską. Nie be- 
dę zaprzątał zbytnio uwagi panów 
szczegółami tej umowy, uważam bo- 
wiem, że ma ona raczej znaczenie dła 
przyszłości, mniej pośrednie, niż trak- 
tat handlowy. Pragnę jednakże parę 
słów poświęcić zrzeczeniu się przez 
Polskę praw likwidacji mienia niemiec 
kiego. 

Przedewszystkiem uwaga na:ury 
ogólnej: istota prawna i gospodarcza 
likwidacji musi być pomyślana, jako 
całkowicie przejściowa. Likwidacja jest 
w istocie swej zarządzeniem wyjątko- 
wem i musi dla dobra państwa i attno- 
stery spokoju jego życia politycznego i 
gospodarczego być możliwie szybko 
zakonczona. Nie można bowiem uwa- 
żać za zjawisko normalne, by szereg 
zdrowych warsztatów pracy był przez 

dłuższy czas obciążony niepewnością, 
wynikającą z uprawnień  likwidacyj- 
nych. Zrozumiały to wszystkie pań- 
stwa na Zachodzie, które już przed 
paru laty zakończyły korzystanie z 
uprawnień likwidacyjnych. Rząd polski 
od roku 1927 powziął zasadniczą de 
cyzję, by podjąć próbę uregulowania z 
rządem Rzeszy sprawy zrzeczenia się 
dalszej likwidacji na zasadzie pewnych 
kompensat. W związku z odnośnem za 
leceniem działu 9-g0 planu Younga, 
dążenie to zostało urzeczywistnióne w 
umowie warszawskiej z 31 październi 
ka 1929 r. (Dalej p. minister przy- 
tacza szereg cyfr, które dają właściwe 
oświetlenie zakresu naszego zrzeczenia 
"się). 

Oto są te uwagi o świeżo zawar 
tych umowach, które pragnąłem zako- 
munikować szerszemu 6gółowi w Pol 
sce. Umowy te — ufam — otwierają 
wszelkie możliwości, dla twórczej i kor 
rzystnej dla stron obu współpracy poł 
sko niemieckiej nad pokonaniem piętrzą 
cych się trudności życia powojeńnego 
Europy. Na zakończenie chciałbym po- 
dzielić się z panami jeszcze paru uwa | 
gami w związku z obawami o wiele 
szerszemi, które wywołane zostały 
przez podpisanie tych układów zarów- 
no w Polsce, jak i na terenie Rzeszy. 
Przytaczam panom, ż olbrzymiego zrė“ 
sztą materjału, parę charakterystycz- 
nych przykładów. A więc np., jeden z 
posłów do. Sejmu oświadcza: „W sam 
dzień Zaduszny 1929 roku jak grom 
uderzyła w ziemie zachodnie  wiada 
mość umowy polsko'niemieckiej, zawie 
rającej nieoczekiwane, niewyfłumaczo” 
ne, zgubne dla Polski postanowienia. 
Gdyby się ta umowa uprawomocniła, 
polskości na kresach zachodnich został 
by zadany cios, którego nicby nie mo- 
gło powetować i t. p. Z drugiej strony 
w Niemczech są ludzie, którzy uważają 
umowę z Polską za klęskę narodową. 
Tak np., pewien radca tajny powiada, 
że „umowa z Polską oswabadza poli: 
tyrę zagraniczną Polski, domagającą - 
się granicy Odry, od trudności i presji, 
któreby w trudniejszych czasach mu- 
siały ją doprowadzić do porozumienia 
z nami. Powstaje z tego straszne niebez | 
pieczeństwo, że Polska przeciwstawia | 
się nam, jako mocarstwo reparacyjne. | 
Zaiste, położenie prawne Rzeszy staje | 
się cięższem, niż w chwili zawarcia | 
traktatu w Wersalu. R 

Nie bawiąc się w odgadywanie przy | 
sztošci i wrėžbiarstwo politycžne, po- 
zostawiam życiu odpowiedź na pyta- 
nie, czy te przewidywania były słuszne 
i czynię to z całym spokojem. Spokój | 
mój płynie z głębokiej wiary w niespor 
żytą siłę narodu polskiego orąz w wiel 
ką misję, którą nAród ten replizuje. Spo | 
kój ten oparty jest ponadto na šwiado- | 
mości wyrosłej z wieloletniej pracy i | 
codziennej praktycznej obserwacji ży- 
cia, które mówi, że już dziś świat cały | 
rozumie, jak istotnym i decydującym 
czynnikiem równowagi i pokoju świato 
wego jest silna Rzeczpospolita Polska | 
i że opinja publiczna już, dziś wszędzie | 
zaczyna się przekonywać, że nawet | 
najmniej realna próba odjęcia Polsce 
jednego z decydujących. czynników jej 
sily, bylaby katastrofą całego życia 
europejskiego. Właśnie wzrost tej świa | 
domości w opinji świata jest może naj. 
ważniejszym naszym dorobkiem. na | 
gruncie międzynarodowym. jest on re- 
zultatem coraz większego krzepnięci: 
1 spajania się wewnętrznego sił twór 
czych. narodu. Znikły już dziś legend, 
o sezonowości państwa polskiego i G 
możliwości prędkiego jego rozpadnię- 
cip się, gdyż były One nierealne. Tak 
samo skazęne są na zagładę jako nie. 
realne, wszelkie próby pokojowej zmia 
ny istniejącego stanu rzeczy. Możemy 
patrzeć na nie ze spokojem i poczu- 
ciem siły niaszego stanowiska, opiera 
się ono bawiem na naszej mocy wewiię | 
trznej oraz na niezaprzeczonem prawie 
i na sprawiedliwości. : 

  

    

    

    

     

     

     

   

    

    

     

    

    

    

    

    

Min. Kuehn objął urzędowanie 
WARSZAWA, 26. III. Pat. Pan mi: 

nister komunikecji inż Kuehn po pa 
rodniowej chorobie objął urzędowani: 
w dniu dzisiejszym. й 

Rozwój prac T-w3 Polsko-ho- 
3 fewskiego > Aa 
WARSZAWA, 26—1II. PAT.FNa wa 

zgromadzeniu T-wa  Polsko-Łotewskie 
pod przewodnictwem radcy Minister: AA 
Spraw Zagranicznych Michata £Lubietskie- | 
30, po wyslu:hania sprawozdania z @тач 
tainošci T wa, odczytanego przez prof. Ka- | 
mienieckiego, omowiono prc gram iż 2) 
szych prac Twa, a między ionemi z ządze- | 
nie wystawy prac malarzy łotew. YW: 
Warszawie orąz sprowadzenie chóru łolewe 
skiegoń Reitera. śe х
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ECHA KRAJOWE 
SWIĘCIANY. 

— Akademja. Z okazji imieni I-go Mar- 
szałka Polski Józefa Piłsudskiego, odbyła się 
w Święcianach uroczysta akademja, której 
program był nader urozmaicony. Na szczegól 
ną uwagę zasługuje część koncertowa a mia- 
nowicie pierwszy występ orkiestry salonowej 
Sekcji muzycznej przy Domu Ludowym, pod 
artystycznem kierownictwem p. Wacława 
Adama Bojanowskiego, profesora, muzyka 
tamtejszego gimnazjum. Szereg pieśni ode 
granych przez orkiestrę dętą tegoż  gimna- 
zjum zakończył uroczystość. P. Bojanow= 
ski pracując z zamiłowaniem nad umuzy- 
kalnieniem młodzieży szkolnej zreorganizował 
i postawił na poziomie artystycznym nietylko 
orkiestrę dętą, ale również zorganizował w 
przeciągu niespełna roku, orkiestrę mando 
limową, która występowała z powodzeniem 
na wieczorze miizycznym, który się odbył dn. 
9 b. m. 

Należy winszować młodzieży i amatorom 
muzykom święciańskim tak wybitnie zdołne- 
go muzyka, i życzyć sobie aby Wydział Kul 
fury i Sztuki Min. WR i OP zainteresował 
się bratankiem słynnego kapelmistrza opery 
warszawskiej p. Jerzego ORC 

ALBERTYN POD SŁONIMEM. 

— Modły za mordowanych w Sowietąch 
List Ojca św. o prześladowaniu religijnem w 
Rosji silnem echem, odbił się w sercach mie- 
szkańców tamtejszej esady, Niezbyt wielka 
przestrzeń dzieli ich od granicy rosyjskiej. 
Większość ludności albertyńskiej wywiezio- 
na była w czasie wojny w głąb Rosji; część 
jej, dość znaczna, to emigranci rosyjscy, ma 
1асу swych krewnych i bliskich w Rosji. Cóż 
dziwnego, że wszystko, co się dziś dzieje w 
tym okropnym bolszewickim kraju, szczegól 
nie żywy znajduje oddźwięk w kołach mie- 
szkańców Albertyna. 

U: jawniło się to zwłaszcza w ostatnich 
dniach podczas nabóżeństw błagalnych za 
Rosję, które się odbyły w miejscowej cer- 
kwi parafjalnej, obsługiwanej przez O.O.. Je- 

‚ zuitów grecko - słowiańskiego obrządku, Na- | 
bożeństwa te przybrały zwłaszcza w niedzie 
ię 16 marca rb. charakter bardzo uroczysty. ; 
Sumę soborną celebrował w otoczeniu 2-ch 
innych ojców proboszcz. o. Wojtaczak przy 
wypełnionej szczelnie cerkwi ludnością tak 
unicką jak i prawosławną, wsłuchującą się 
z pobożnem skupieniem w piękne śpiewy 
cerkiewnego chóru, Kazanie wygłosił o. Nie 
„mancewicz, który 7 lat spędził pod  tyrań- 
skiemi rządami bolszewickich .despotów, po 
święcając się pracy duszpasterskiej i chary- 
tatywnej w Petersburgu, Moskwie i na: Kau- 
Kazie. Śledzony i oskarzany raz po raz trzy 
krotnie więziony, przesiedział w osławionych 
Butyrkach, na Szpalernej "w Piotrogrodzie i 
w innych więzieniach prawie dwa lata, oraz 
był skazany na trzyletnią deportację na stra 
szne wyspy Sołowieckie, od której jednak 1 
ratowano go drogą wymiany za jeńców bol- 
szewickich z Polski. Słowa kaznodziei, który 
z autopsji i z własnych przeżyć opisywał 
wstrząsające sceny z bołszewickiej niewoli, 
czyniły na słuchaczach niezwykłe wrażenie, 
wyciskając z oczu niejednych łzy rzewnego 
współczucia a z piersi tłumione szłochy. 

Po kazaniu j liturgji wszyscy ojcowie al- 
bertyńscy obrz. wsch. w liczbie pięciu * 
* pod przewodnictwem protoigumena misji 
odśpiewali razem z chórem uroczysty, spe- 
cjalnie na to nabożeństwo ułożony w duchu 
listu papieskżiego „molebien*. Modlono się 
w mim w rzewnych wersetach i wezwaniach 
do Przemiłościwej Dobroci Bożej o zacho- 
wanie wiary w rozległych krainach rosvį- 
skich, o umocnienie prześladowanych i wię- 
zionych za wiarę, o wysłuchanie ich jęków 
i łez, o odwrócenie pychy prześladowców, o 
zjedinoczenie wszystkich w jednym  po- 
wszechnym Kościele Chrystusowym. Specjal 
nie wzywano, jak polecił Ojciec św. Patro. 
nów i Opiekunów niebieskich wschodniego 
Keścioła a do tych wezwań dodano prześli- 
czną modlitwę do św, Teresy od Dzieciątka 
Jezus, którą Papież ogłosił szczegotmą Patron 
ką Rosji. 

„kKwłafki z prowincji” 
Zupełnie jak w Wilnie, a może jeszcze 

mocniej i gorliwiej działa Magistrat w mia- 
steczku Różanie (powiat Kosowski wojewó- 
dztwo poleskie). 

Nawiązując do artykułu „Słowa* nr. 61 
p.t. „Skandal powtarza się“. Proszę posłu- 
chać! Dnia 18. III. br. otrzymuję nakaz płat 
niczy, a brzmi on dosłownie: „Urząd gminy 
Podosk. Pereszczako Kazimierz Os. Maciaki. 
Wypłaci 4 złż. 20 gr. tytułem grzywny na 
rzecz magistratu w Różanie w terminie 7 
dni od daty doręczenia nakazu ; pieniądze 
opłacić do kasy gminnej. W razie przymuso- 
wego sciągnięcia będą pobrane koszta egz. 
5 zł. Sekwestrator (—) otrzymałem dn. 17. 
HI. 1930 r. Sołtys Sokołowski Teodor". 

Ponieważ niemia Ponieważ niemiałem 
pojęcia o co tu chodzi, pojechałem do swojej 
gminy w Podorosku (powiat Wołkowyski 
województwo białostockie), gdzie pokazano 
mnie protokół różanowskiego magistratu, że 
wjazd do miasteczka w dniu 4 grudnia 1929 
za uchylanie się od opłaty 20 groszy za 
r. jestem  dwudziestokrotnie ukarany plus 
owe 2 gr. Protokół podpisany przez Ż świad 
ków, lecz podpisy nieczytelne — jakby 
sfałszowane. 

Stwierdzam przed forum czytelników, że 

   

nigdy od opłaty wjazdowego do tego miaste 
czka nie odmawiałem się; a w dniu 4 grud- 
nia ani ja, ani moje konie w Rožanie Tie 
były. Prowadzę dziennik czynności gospodar 
czych w którym zapisano: że w dniu tym 
para komi prężynowała rolę pod. kartofle, 
jeden koń woził mleko do podoroskiej mle. 
czarni zaś jeden nieczynny. Więcej koni ani 
ludzi nie posiada.em. Stąd wniosek: że ów 
ktoś musiał się pomylić. Następnie pytafiie: 
dla czego mnie niedano czasu na złożenie rc- 
kursu, lub nie powałno do osobistego wy- 
jaśnienia sprawy? Skąd znowu takie pra- 
wa Magistratu, aby nakładać, aż dwudzie- 
stokrotną karę i sciągaś takową przez sekwe 
stratora innej gminy bez sądu? — Powiem, 
że to gwałt samorządowy, wiejący od Wscho 
du. Płacę ową Karę, ale z tem zastrzeżeniem 
że po zbadaniu sprawy zostanie mnie według 
skali magistarackiej dwudziestkrotnie zwró- 
coną. Mam nadzieję, że znajdą się władze i 
nad Magistratem Różańskim. Bo to nie jest 
wypadek odosobniony. Informowano mnie: 
że już dużo analogicznych kar sciągnięto i 
wiele jest do sciągnięcia po różnych gmi- 
nach w tekach .sekwestratorów. Jest to 
sport w swem założehiu karygodny. Dodam 
ogólną opinjąę oburzającą się przeciw  ta- 
kim porządkiem. Tembardziej, że ludność wo 
jewództwa poleskiego w większości — Biało 
rusini i prawosławni, a już przez to. samo 
źle usposobieni do naszych władz i podząd- 
ków. Wjeżdża taki kmiotek na targ do mia 
steczka Różany opłaci myto 20 gr. i myśli 
wszystko w porządku, tymczasem niemo ta- 
blicy u wozu — kara! zapomniał okżiełznąć 
konia — kara! jeżeli jedzie saniami nie przy 
czepił dzwoynka — kara! zawrócił przy roz- 
mijaniu na iewą stronę — kara! etc. etc. Pra 
wda, že to wszystko należy do porządku ; 
nie jest już skandalem jak wyżej ale ciągle 
się powtarza i jest dla ciemnego  kmiotka 
Szkołą kar czyli grzywien, jak woli magi 
strat. Trzeba uczyć porządku, przyzwyczajać 
do kultury, — oświecać, ale zaczynać nie od 
mandatów karnych i skandalów. 

Kazimerz Piereszczako. 

„Dziesięć laf bez głowy” 

Poleskie, miasteczko Różana, a do tego mia 
steczka gościniec prowadzący od Zelwy 

przez Połońsk i papiernię. Tuż przy papier- 
ni (obecnie młyn) nad rzeką Zelwianką stała 
od lat. niepamiętnych kapliczka murowana, a 
raczej kolumna; we wnęce tej kolumny stała 
gipsowa figura św. Jana z krzyżem na ręku. 
W czasie najścia bolszewickiego niewiadomi 
sprawcy zbiłi głowę figury i wrzucili do 
wody. Fak mnie informował przed kilku laty | 
ks. proboszcz parafji różańskiej Ziemczonok. 
Do niego.bowiem zwracałem się: żeby zdjąć 
korpus figury bez głowy, a zawiesić na te 
miejsce we wnęce obraz Św. Jana. Ksiądz ów 
Ś.p.. nie mógł zdecydować się na tę zamianę 
i z tem poszedł do wieczności. Dochodzi już 
dziesiątek lat jak figura bez głowy stoi — 
na urągowisko. Nadto od czasu do czasu by 
wa wyrzucaną na drogę przez jakichś bar- 
barzyńców i tarzaną dla tem większej ponie 
wierki, nim kto znowu nie podejmie i posta 
wi na swe miejsce. Naprowadza to na smut- 
ne refleksje przejeżdżających tędy 
ków. IPrzypomina także Rubieżewicze, gdzie 
przed wojną za postawienie nowego krzy 
ża na miejsce obalonego prze burzę, wynikt 
wielki proces polityczny i... sędziwy funda 
tor poszedł do więzienia. 

Obecnie takiej ewentualności chyba nie 
ma co się obawiać, a jednak... Trzech księ- 
ży proboszczów zmieniających się po sobie 
nic dotąd nie uczynili w tej bolesnej spra- 
wie. Wierzę mocno, że słowo odniesie po 
żądany skutek. KP; 

\ 

LIST DO REDAKCJE. 

Jakiemi metodami walczy Białoruski Włoś- 
ciańsko . Robotniczy Klub, 

Od dłuższego czasu zostalem zasypywa- 
ny białoruskiemi gazetami „Świtaniem” i in- 
nemi, oraz różnemi biuletynami, — między 
innemi wzywający do wyboru delegatów na 
Kongres do Berlina, które otrzymywałem bez 
płatnie i bez jakiejkolwiek zgody z mej stro- 
ny. Ponieważ papier powyższych piśmidet 
był mi potrzebny do częściowego użytku... 
nie niszczyłem ich odrazu. 

O otrzymaniu tych piśmideł dowiedziała 
się policja w rezultacie czego sędzia skazał 
mnie na nieograniczone więzienie. 

Wprawdzie z braku dowodu winy zosta” 
łem zwolniony z więzienia, ale nie chcę je- 
szcze raz paść ofiarą wywrotowych elemen- 
tów i oficjalnie protestuję przeciwko ich niec“ 
nym podstępom i oświadczam, że z żadne- 
mi Białoruskiemi Klubami nie miałem nic 
wspólnego, nie byłem ich członkiem i znać 
ich nie chcę. 2 

Przesyłając powyższe, mam  zaszczyt 
prosić Pana Redaktora, aby raczył umieścić 
w swej gazecie dla przestrogi ogółowi przed 
wywrotowo podstępną polityką Białoruskie- 
go Robotniczego klubu! 

Z najwyższym poważaniem Kundro Piotr 
mieszkaniec wsi Wasiliny pow. Postawskiego 

Poczta Koziany. 

    

iDokąd „Słowo* nie sięga? Województwo - 
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SŁOWO 

Oilcjaine stoierdzenie poroania Kutlepowu 
Po wywiezieniu do Sowietów, Kutiepowa umieszczono 

w więzieniu na Łubiance. 

PARYŻ, 26 III, Pat. W prasie wczorajszej ukazały się ostatnie wyni. 

ki śledztwa, przeprowadzonego w sprawie zaginięcia gen. Kutiepowa. Stwier 

dzają one jednogłośnie porwanie gen. Kutiepowa i wywiezienie go drogą 

morską z Francji. Kilku świadków widziało, jak ładowano skrępowanego 

i zawiniętego w płaszcz mężczyznę na statek przy wybrzeżu normandzkiem 

Dalsze Śledztwo wykazało, że gen. Kutiepow został przewiez'ony do Mo- 

skwy i umieszczony w więzieniu na Łubiance, gdzie tydzień temu miał się 

jeszcze znajdować przy życiu. 

Protesty prasy francuskiej 

Ogłoszenie tych szczegółów porwania Kutiepowa wywołało wielkie 

poruszenie w całej Francji. Nawet tak ostrożne pismo, jak „Le Journal" 

oświadcza, że porwanie gen. Kutiepowa przez agentów sowieckich uważać 

można za fakt stanowczo stwierdzony. Gazety nacjonalistyczne występują 

z gwałtownemi protestami. „Echo de Paris* pbdkreśla'cw szczególności do- 

niosłość obrazy, wyrządzonej narodowi francuskiemu. 

* Nie fdzłe tu o banalny dramat, rozgrywający się między kilkoma 

ludźmi, lecz chodzi o przestępstwo charakteru Ściśle politycznego, o za- 

mach, popełniony przez obce mocarstwo na terytorjum framcuskiem. Nale- 

ży dziś poprostu wiedzieć —pisze dziennik—czy mamy pozostać panami u 

"siebie, czy też ulegać wszędzie rozkazującej Moskwie. „La Liberte* poświę- 

ca całą pierwszą stronę wieczornego swego numeru sprawie gwałtu, po- 

pełnionego przaz G. P. U. Na czele tej stronicu grubemi czcionkami wy- 

drukowano: „Żądamy natychmiastowego ?żerwania stosunków dyplomatycz- 

nych z Sowietami". 

Wniosek w senacie francuskim o zerwanie stosunków 
dyplomatycznych z Z. S. S.R. 

Kwestję tę poruszono wczoraj w senacie, Sen. Japy, oświadczając, 

że wobec zachowania się Sowietów, uchylania sie ich od zwrotu zaciągnię- 

tych we Francji pożyczek, uważa za niedopuszczalne utrzymywanie z niemi 

w dalszym ciągu stosunków dvplomatycznych. Minister spraw  zagranicz- 

nych, powołując słę na tradycje gościnności francuskiej, prosił sen. Japy o 
cofnięcie swego wniosku, wypowiedziawszy się szczegółowo w tej sprawie. 
Sen. Japy wobec tego nie nalegał na natychmiastowem rozpatrzeniu jego 
wniosku. 

Rmhasador sowiecki u Brlanda 
PARYŻ. 26111. Pat, Briand przyjął wczoraj ambasadora so 

wieckiego. ; 

  

Przesilenie rządowe w Hiszpanji nieakiualne 
MADRYT, 26. Il. W związku z obiegającemi wczoraj pogłoskami o 

spodziewanem ' ustąpieniu 4 ministrów odbyła się konferencja ; ministrów 
Sprawiedliwości, robót publicznych i gospodarki narodowej. Po konferencji 
tej ministro „j€ oświadczyli, że nie może być mowy o przesileniu rządowem 

Chiny w przededniu wojny domowej 
LONDYN, 26. 11. PAT. Odpowiadając na pytanie w Izbie 

Gmin minister Henderson oświadczył, żn według doniesień mi- 
nistra pełnomocnego Wielkiej Brytanji w Pekinie sytuacja w 
Chinach zmieniła się na gorsze i wybuch wojny domowej wyda- 
je się nieunikniony. 

Delegat anglelski na: sesję federacji górniczej 
w Krakowie 

LONDYN. 26.II1. Pat. Na rozpoczynającą się w dniu 1-go czerwca w 
Krakowie sesję międzynarodowej federacji górniczej przybędzie specjalna 
delegacja angielskiej federacji górników z sekretarzem generalnym tej fede- 
racji p. Cookiem na czele. 

Oryginalny prezent króla Anglji 
LONDYN, 26. Ill. PAT. Król Jerzy ofiarował wstystkim członkom 

konferencji morskiej płyty gramofonowe z tekstem swego przemówienia 
inauguracyjnego, wygłoszonego w dniu otwarcia konferencji morskiej, to 
jest 21 stycznia r. b, 

Każda płyta mieści się w błękitnym skórzanym  futerale, na którym 
wytłoczone są inicjały i herby królewskie 

dbniżenie stopy procentowej w Federal Reserve Rank w San-Francisko 
SAN FRANCISCO, 26. Ill. PAT. Federal Reserve Bank w San-Franci 

sco obniżył stopę redyskontową z 4 i pół proc. na 4 proc. 

Maniiesiacje sfadentów rumuńskich 
przeciwko intrygom partyjnym i akcji komunistycznej 

BUKARESZT, 26.1. Pat. Odbyła się tu wielka manifestacja studencka 
w celu zaprotestowania przeciwko akcji szerzenia niepokoju, prowadzonej 
w interesie niektórych partyj, Graz przeciwko pochodzącym z zewnątrz ten- 
dencjom komunistycznym. 

W wygłoszonych przemówieniach domagano się solidarnego wystą- 
pienia opinji publicznej przeciwko knowaniom tego rodzaju, oraz stwier- 
dzono, iż w kraju bolszewizm nie istnieje.  Uformował się następnie po- 
chód, który ruszyt przed pałac królewski, wznosząc. owacyjne okrzyki na 
Sep króla Michała i rady  regencyjnej. Do incydentów nigdzie nie 
doszło. 

kempanja przciwko świętom  wielka- 
посоуо w Raj 

Jeszcze nie ucichło echo kampanii 
przeciwko świętom Bożego Narodze- 
nia, której widownią przed kilku mie- 
siącami była cała Rosja, a już szykują 
się bolszewicy do nowej kampanii an- 
tyreligijnej, która ostrzem swem skiero 
wana ma być tym razem przeciwka 
świętom Wielkanocnym. 

Moskiewskie „Izwiestja* donoszą, 
że sekretarjat Centralnego komitetu 
związku młodzieży komunistycznej na 
jednem ze swych ostatnich posiedzeń 
omawiał szczegółowo plan kampanii 
antyświątecznej z okazji zbliżających 
się świąt Wielkanocnych.  Kampanja 
ta, — piszą „Izwiestja* — powinna się 
odbywać pod hasłami mobilizacji sze- 
rokich mas młodzieży dla walki z reli- 
gją i dla walki z kułakami, jako klasą 
społeczną. 

Młodzież komunistyczna, w myśl 
przyjętej na posiedzeniu tem rezolucji, 
powinna prowadzić nieubłagalną wal- 
kę ze wszystkiemi prądami ugodowemi 
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w stosunku do religii, wyznawanemi 
przez niektórych działaczy sowieckich 
1 publicznych. W ramach kampanii 
antyswiątecznej dokonaną ma być w 
Rosji rewia sił bezbożników, zorganizo 
wanych w rozmatiych kółkach antyreli- 
gijnych, w szkołach, na uniwersyte- 
tach, kursach i t.d. Rewji dokonač ma- 
1а specjalne „brygady szturmowe mło- 
dzieży komunistycznej. 

Prowincjonalne organizacje Zwiąž- 
ku młodzieży komunistycznej otrzyma” 
ły rozkaz urządzenia podczas Świąt 
Wielkanocnych w swych okręgach spe 
cjalnych karnawałów  antyreligijnych, 
wieców, odczytów i innych imprez o 
charakterze antyreligijnym. 
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0 
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 
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KTO MA WŁASNE DZIECI, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO+ 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

DZIECIĄTKA JEZUS! 

całemu personelowi lecznicy Św. 
Józefa, Вб; 
zapłać. 

składam serdeczne 

  

Obywatel ziemi Kowieńskiej 

Teodor Dowojno-Sołłohub. 
Wszelkie oszczędności lokujemy s0- 
lidnie na pierwszorzędne hipoteki 

miejskie i wiejskie 
Ajencja „POLKRES*_ Wilno, 

ul. Królewska Nr. 3, Tel. 17-80   

z Sadzonki sosny pospolitej 
SQ 1-0 letniej, po 4 zł. za 1000 szt. loco wagon 

  

8 stacja Skrzybowce wraz z opakowaniem sprzedają 
= lasy Dóbr Zołudzkich. LLOT-0 
są Ułówny Zarząd Dóbr Żołudzkich, poczfa Żołudek. - 
ESEE WESZURANETKIEĄ 

Antypolskie wystąpienia na Śląsku niemieckim 
BERLIN. 2641, Pat. W dniu wczorajszym; jako w 9-tą rocznicę, ple- 

biscytu górnośląskiego odbyły się w poszczególnych miastach Górnego 
Śląsku niemieckiego manifestacje antypolskie. .Na jednem z zebrań przema- 
wiał prałat Ulitzka. Przyjęto rezolucję, protestującą przeciwko rozdarciu 
Górnego Śląska i zapowiadającą, że niemiecki Górny Sląsk nie spocznie, 
dopóki Górny Śląsk polski nie zostanie napowrót połączony z ojczyzną 
niemiecką. 

  

Sucha Ameryka ma dość prohibicji 
Nieoczekiwane wyniki plebiscytu 

NOWY YORK, 26. Ii. PAT. Agitacja przeciwko prohibicji wzrasta z 
każdym dalem. W tych dniach dokonano w National Republican Club w 
Nowym Jorku plebiscytu między cztonkami z tym wynikiem, że 461 człon- 
ków oświadczyło się za odwołaniem ustawy prohibicyjnej. a 347 prze- 
ciwko. 

Wynik ten wywołał zrozumiałą sensację nietylko dlatego, że honoro- 
wym prezydem klubu jest prezydent Hoover, ale i dlatego, że dwa lata 
temu ten sam klub w podobnem głosowaniu odrzucił analogiczną rezo- 
lucję większością 124 głosów przeciwko 88. 

Równocześnie stowarzyszenie adwokatów nowojorskich po dłuższych 
debatach oświadczyło, że uważa ustawę prohibicyjną za przeciwną kon- 
stytucji. Wynik głosowania był jeszcze bardziej zdumiewający, rezolucja 
bowiem uchwalona została większością w stosunku 6:1. . 
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HAŃKA DROURÓWKA 
W recenzji teatralnej najtrudniej 

zdać sprawę z gry aktora: im większy 
jego artyzm, im bogatszy zasób środ- 
ków ekspresji — tem trudniejsza .ana- 
liza. W sztuce aktorskiej zawarte jest 

, bowiem wiele hypnozy. Opracowanie 
psychyki widza, zawładnięcie jego w 
c€ziiciowością, jego nerwami, czego do- 
konywa w czasie przedstawienia aktor, 
oczywiście aktor niebylejaki, parali- 
żuje w tym widzu na czas seansu teat- 
ralnego obserwację rozumowaną, na 
zimno — i pozostawia w wyniku wra- 
żenie „czegoś, co powinien zbadać i 
nazwać po imieniu krytyk teatralny. Od 
tego jest krytykiem. 

Zawód krytyka gimnastykuje i za- 
ostrza czujność intelektu, ale zarazem 
w znacznym stopniu przytępia natur 

_ ralną biologiczną wrażliwość, utrudnia 
bezpośrednie poddawanie się sugestji 
aktora. Dystans między sceną a fote- 
lem krytyka jest mimo pozorów znacz- 
niejszy, niż między sceną a ostatnim 
rzędem galerji. I dystans ten pozosta- 
je nietylko na tle różnicy przygotowa* 

"nia estetycznego między krytyką a ga- 
_lerją, a w wyniku ma stwarzać kryty- 

_ kowi podstawy do objektywnego sądu. 
_ Czy stwarza — to i'una sprawa! 

4 Słowem — krytyk tem się różni od 
szeregowego widza, że raczej obser- 

" wuje, niż przeżywa działanie akiora, 
_" podczas gdy widz; poddając się imniej   

lub więcej urokowi gry nie kontroluje 
jednacześnie swoich wrażeń, chociaż 
może je sprawdzać później za pomocą 
reficksyj. Ale mimo tych różnic, gdy 
i krytyk i widz zgodzą się, że © jednymi 
czasie znajdowali się wobec wielkiego 
talentu, wobec potężnej indywidualnos 
ci aktorskiej, obu im będzie trudno 
sprecyzować na czem ta wielkość pale- 
ga Cstefecznie reczieżit posadając 
w zapasic kilka go'owych definicyj 
fachowych formułek --— jakoż s wy” 
słowi, człowiek zaś z publiczności roz: 
"łoży bezradnie ręce . 

© wieczorze p. Hanki Ordanćwny 
w „Lutni” znajduje się w sytuacji ta- 
kiego widza, który mima, że czuje wła 
Sną  nieporadność, uparł się aby ja- 
koś opowiedzieć o tem, co widział tego. 
wieczoru. 

Że Ordonówna jest wielką artystką 
o tem wiedzą tłumy publiczności wi- 
leńskiej, które na kilka dni przed jej 
występem wykupują w teatrze wszyst 
kie miejsca. Na czemże polega jej wiel- 
kość? 

Jest ta kobieta - teatr. Sama jedna, 
własną osobą umie zaludnić scene dy 
tylko tam się ukaże z piosenką na u- 
stach. Rozmawia wtedy z niewidzialny 
mi partnerami, tozdaje się zespołowi 
jakichś bezcielesnych mar, walczy z 
niemi albo przygarnia je do siebie, po- 
zwala błędnym duchom wcielać się. w 
swą postać. Szarpie się jak nawiedzo* 
na przez demony, później wypędza je i 
jest cicha, kojąca. Jak przez ciało me- 
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Po 500 zł. wygrały n-ry: 551 1428 537.7 
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djum przepływają przez nią niesamo- 
wite siły, spychają w mrok albo uno: 
szą w jakieś zachwycienie. Z niepojętą 
szybkością przerzuca się jej psyche z 
nastroju w nastrój, który znajduje pio- 
"wunujące ujście w nieomylnym geście 
rąk, w błysku oczu, w doskonale traf- 
nej pozie. 

Ordonówna nietylko śpiewa swoje 
piosenki, ona je recytuje, zawodzi, de- 

« klamuje, szepcze i wykrzykuje, słowem 
— inscenizuje z wielkim przepychem. 
Tekst piosenek jest przeważnie błahy, 
czasem irytująco apoetycki, melodje 
ich też szczególnym polotem się nie wy 
różniają. Najważniejsze jest w nich to, 
że posiadają rytm, który artystkę wpra 
wadza w trans taneczny. Taniec bo- 
wiem jest właściwym wyrazem jej ar- 
tyzmu, ale jaki taniec! Wydaje się czę 
stokroć, że Ordonówna odkryła nowy 
żywioł, żywioł ruchu, wirujących liniį, 
brył, i barw. Trzeba tu użyć słowa — 
dynamika. Siły witalne burzą się w 

niej jak w kotle, potrząsają każdą 
cząstką ciała, powierzchnia skóry, aie 
czuje się, że trzymane są one na wo- 
dzy, że panuje nad nimi prawo harmo- 
nji. 

W programie środowego wieczoru 
była scenka mimiczna p.t. „Bunt*. For 
tepian za kulisami gra  „salonstiick* 
Litoliia — „Robespierrie“). Na pusią 
scenę wpełza Ordonówna. Ma wygląd 
i ruchy młodego chłopca. Płaszczy się 
przy ziemi, rozgląda trwożnie na wszy 
stkie strony. Nabiera siły i śmiałości, 

zrzuca z siebie jakieś ciężary, wstaje, z niej słońce, radość życia nigdy nie- 
prostuje się, przeciąga z ulgą nieopi- 
saną jak ów „Chłopiec budzący się ze 
5пи“ Rodina. Jeszcze raz się rozejrzy, a 
później zwołuje bezgłośnie z czterech 
stron świata towarzyszów niedoli. Sci- 
ska z radością ich niewidoczne dłonie, 
tańczy upojona wolnością. Ale oto try 
umf ten usłyszeli tyrani. Ciężkie łapy 
spadają na gibkie ciało, pęta wiążą 
wyzwolone na krótko ramiona. Darem- 
ny opór. Niewolnik ugina się i znowu 
pada na ziemię, zamiera, ginie. 

  

Tak więc na pustej scenie wśród 
szarych kotar jedna postać wyczarowa 
ła p.zed oczami widzów obraz rewolu- 
cji w syntetycznym skrócie. Nie wi- 
dząc nikogo więcej oprócz Ordonówny 
czwiśmy na scenie zbuntowane tłumy, 
unusiły się gdzieś poza naszym . słu- 
chem entuzjastyczne okrzyki rewoltan- 
tów, szalała cannagnola. Tę sugestyw 
wną solopantominę trudno będzie za- 
pomnieč. 

Ale najsilniejįsze wraženie pozosta 
wiają te rzeczy, które Ordonówna tań- 
czy i śpiewa jednocześnie. Piosenki, 
objęte wspólnym tytułem: „Hiszpańskie 
nastroje" są obrazem pulsującej krwi. 
Przed nami — żywe wcielenie kobie- 
cości, das ewig weibliche. Dziewczyna 
z dusznych uliczek Sewilli nuci sobie 
piesenkę o kochanku. Przytupuje drob 
ną stopą do taktu, ktaszcze w dłonie, 
każdy muskuł w niej trzepocze, koły- 
szą się ramiona, biodra, głowa... Bije 

  

nasycona, zawsze trochę tęskniąca. My 
šli się o rajskim motylu, bujającym por 
śród skarłatnych kwiatów, pod  łazu- 
rowem niebem Południa. 

„Ballada o Mac Donaldzie”, lotni- 
ku,* który podczas przelotu zginął w 07 
ceanie — ta w interpretacji Ordonów 
ny krótki, a wstrząsający dramat. Lot 
nik, podniesiony żądzą sławy startuje 
z wybrzeża ojczyzny. Widzi się to... 
Na brzegu zostaje żona z małym syn- 
kiem. Patrzą na samolot znikający w 
przestworzach. Matka wskazuje dziec 
ku punkcik malejący na niebie, opowia 
da o ojcu... Widać i ją i dziecko. Pi- “> 
lot, zrośnięty z aparatem szybuje nad 
oceanem, który grzmi i wspina się na 
grzbietach fal ku zuchwalcowi... 

Historja ta składa się z szeregu epi- 
zodów. kontrastowych, a każdy epizod 
znajduje natychmiast plastyczny wyraz 
w gestach mimice i pozach Ordonów- 
ny. Tekst i muzyka odgrywają tu rolę 
akompanjamentu do solowej kantyleny 
ciała. Ordonówna rozpościera wtedy 
nad publicznością władzę fakira, doby- 
wającego z powietrza czarodziejskie 
miraże. 'Podsuwa urzeczonym oczom 
wszystko, co zechce.  Zaludnia sobą 
scenę, rzeźbi tłum figur z niczego, uwie 
lokrotnia się, rozpościera wokół siebie 
jakieś widmowe krajobrazy, wnętrza 
salonów, albo portowych knajp. Nie- 
kiedy tylko zmieni strój, albo jasną czu 
prynę ukryje pod peruką kruczych wło 
sów Hiszpanki. 

Ordonówna — to niepospólite zja- 
wisko w naszym teatrze, synteza wie - 
lu sztuk. Myślę, że niektóre pomyS v 
do swych kreacyj czerpie artystka ze 
studjów nad antyczną rzeźbą, nad daw 
nem malarstwem, ucząc się tam pozy i 
gestu, niektóre tylko! Skądże bowiem 
mbžna zaczerpnąć inspiracji do odtwa 
rzenia takiej piosenki jak „Ręce*? Wte 
dy ręce Ordonówny jakby oddzielają 
się od tułowia i tworzą samoistną parę 
stworzeń, szalejących w powietrzu... 

Sztuka aktorska była dotąd najbar 
dziej nietrwałą ze wszystkich sztuk. 
Działa się krzywda i aktorom i tym 
.  uastępnym pokoleniom publicznoś- 

ci, do których dochodziły tylko wspo* 
mnienia o koryfeuszach sceny, Za. 
wsze anegdotyczne. Fihn dźwiękowy 
uwecznii kreacje aktorskie. Ale nic nie 
stety, nie zastąpi tego bezpośredniego 
kontaktu, jaki w czasie gry wytwarza 
się między artysta a wffzem. Kontakt 
ów wpływa i na jakość gry aktora, a 
z drugiej strony potęguje wrażk ,wość 
widza, czyli u obu stron podnosi tempe 
raturę. 

To się wyczuwało na wieczorze Or- 
donówny w „Lutni*, gdzie wymiana 
fluidów między pieśniarką a publiczno- 
ścią była bardza intensywna. 

T. Łopalewski. 
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Akademicka Wolna Trybuna 
0 modlitwie społecznej 

Zagranicą ruch liturgiczny dzięki wieko- 
pomnej zasłudze zakonu św. Benedykta ro- 
zwija się wprost żywiołowo i wielu już dusz 
które więdły w ciasnych „kapliczkach* pod- 
miotowej jednostkowej pobożności, zaczyna 
dziś oddychać pełną piersią, znajdywać pełnię 
Chrystusową w uniwersalistycznej formie li- 

turgji. Jest to nawrót do czasów pierwszych 
chrześc jan. W czach nowożytnych jednost 

ka w akcie modlitewnym odłączyła się od 

„półeczności liturgicznej. Spólnota wiernych 
zpadra się na arytmetyczną, niczem nie po. 

viązaną sumę modlących się jednostek, które 
me są współofiarnikami Mszy św. Modlit 
wa wyraża się w takich warunkach w je 
dnostkowem rozmyślaniu i uwielbianiu, a 

„Msza św. staje się li tylko motywem tych 
rozmyślań. Ruchowi liturgicznemu chodzi o 
to, by jednostkę w jej akcie modlitewnym 
arganicznie powiązać ze społecznością w kul 
cie liturgicznym, jako formie modlitwy społe- 
cznej. Chodzi o wprowadzenie ładu do na- 
bożeństwa wiernych, których celem winna 
być nie samowystarczalność modlitewna lecz 
pełnia życia religijnego, osiągana w modli 
twie społecznej. A 

Cała spólnota Chrystusowa ma modlić 
się wspólnie z kapłanem i zbiorowo czcić, 
Boga. Ludzkość bowiem jest nie mechanicz- 
nym ziepkiem jednostek lecz organiczną, 
duchową całością j jednością w Chrystusie. 
Pięknie o tem mówi św. Augustyn: „Ponie- 
waż Kościół jest całem ciałem Chrystusa — 
Jego więc głosem śpiewa. Częstokroć bowiem 
was napominaliśmy by miłość wasza nie 
była śpiewem poszczególnych ludzi aie wszy 
stkich, którzy są w w ciele Chrystusowem... 
Jedną bowiem jest świątynia Bogu poświę- 
cona. Wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa 
i tak wierzą jak miłują (bowiem wierzyć w 
Chrystusa znaczy miłować Go) wszyscy 
przeto są jakoby żywemi kamieniami, z któ 
rych zbudowaną jest świątynia Pańska. Ta 
25 świątynia Boża, to ciało Chrystusowe, 
to zgromadzenie wiernych jeden ma głos 
i jakoby jeden człowiek śpiewa. Panu, 
jego głosu słuchajmy. Jeżeli zechcemy głos 

e ten będzie naszym głosem. je żli zechcemy 

| 

| 
| 

Į 

— # my sercem całem špiewačbędzi/ny“ (ka- 
zanie o psalmie 130). 

Tak więc liturgja jest oficjalnym kultem, 

modlitwą Kościoła jako ciała Chrystusowe 
go. Chrystus bowiem jako założyciel ludzko- 

ści odkupionej żyje w tej nowej ludzkości, 0- 
dradza ją całą, cierpi i rachuje się razem z 
mią a wszystko to czyni przez Kościół. Ży 
cie więc Boże można uprawiać jedynie w ło- 
nie Koścyioła i dlatego musimy nauczyć się 
żyć życiem Kościoła, a więc modlić się spo- 
iecznie z Kościołem, modlić się liturgicznie. 

Jakże wysoko wznosi liturgja święta du 

sze łudzkie — daleko ponad poziom senty- 

mentalnych dewocyjek, mazgajstwa duchow 
nego, kaprysów  chorobliwej i melancholij- 

nej pobożności lub też „jaźni* ześrodkowa. 

nej w sobie, w sobie gnębiącej, która karmi 

cię raczej obserwacją stanów duszy niż kon- 

templacją misterjów Bożych. Tu dopiero 

jest służba Bogu, przełamanie swoich na- 

strojów i jedna, mocarna, społeczna modli- 

twa. + я a 
Doskonałość fiturgji płynie z jej czynnoś» 

ci kapłańskich hierarchicznie /ugrupowanych, 
które są koniecznym wytryskiem życia chrze 
śaiańskiego. „Uczynić z nas Hostje żywe 

codziennie ku czci Ojca, w zjednoczeniu z 

jedyną ofiarą Jezusa Chrystusa, oto wielka 
inisja katolickiej hierachji kapłańskiej, któ- 

rej przeznaczeniem jest przenosić poprzez 

<wszystkie pokolenia boską moc wiecznego 

kapłaństwa". Ośrodkiem tej działalności ka 
płańskiej jert ofiara euchars.ystyczna. 

Z ołtarza, tego źródła życia wiecznego, 

płyną sakramenta, rozdzielające owoce Odku 

ienia. 
P „Wokół ołtarza skupia się cała modlitwa 

kapłańska (divinum ofłicium), która wpro- 
wadza między niebem a ziemią nienstanną 
wymianę chwały i błogosławieństwa przez 
Mszę św. Świat chrześcijański za pośredni- 
ctwem swych księży, uczęstniczy w liturgji. 
W wieczności, ona też wciąga na wszystkie 
godziny dnia i nocy dobrodziejstwa poran 
nej Ofiary". (La Pieetć liturgigue. L. Bando- 
min), | 

W cyklu liturgicznym Kościół mocą swej 
władzy kapłańskiej odmawia przed naszemi 

oczyma Misterja życia Zbawiciela. Taka więc 
jest cudowna moc i wartość liturgji. Jakżeż 
w porównaniu ruch liturgiczny rozwija się 
szczególnie wśród młodych. Młodzi bowiem 
bardziej, niż kto inny, tęsknią do jakiegoś 
jednolitego stylu, do znalezienia wyjścia ze 
sprzeczności mastrojów i uczuć, zwiastują- 
cych duszę jednostki. Młodzi chcą szukać je- 

ności swej nie w sobie, fecz póza sobą + 
ponad sobą. Dlatego liturgja tak żywo prze 

nika do młodych serc. W Polsce już dawno 

próby liturgicznej modlitwy rozpoczęło O 
drodzenie. W Wilnie od noku odrodzeniow- 
cy recytują ministranturę. Ostatnio wprowa 
dzono odmawianie po Mszy św. „cantikum 
frium puerorum*. Są zamierzenia odmawiania 
części zmiennych Mszy Św. Są to jeszcze 
małe początki. Rozwój liturgji wśród mło- 
dzieży akademickiej zależy od tego, czy re 
cytowanie Mszy św. akademickiej nie będzie 
taktycznym  monopolem  Odrodzeniowców. 
Cała wierząca brać akademicka winna połą- 
czyć się «we współnej liturgicznej chwalbie 

Boga 3 Henryk Dembiński, 
  

Sprawozdanie sekcji litnrgiczaej 
Sekcja Liturgiczna powstała przy końcu 

roku ubiegłego. Praca w sekcji szła w dwóch 
kierunkach. Teoretycznego zapoznania się Z 
życiem fiturgicznem i czynnego brania w 
miem udziału. 

Jeżeli chodzi o moment pierwszy, to 
odbyło się ogółem 17 zebrań, 3 zebrania po- 
święcono sprawom lorganizacyjnym i орб!- 
nym, 14 omówieniu Mszy św. w jej histo 
rycznym rozwoju i szczegółowej interpreta- 
cji modlitw Mszy św. Referaty opfacowywa- 
F członkowie „Odrodzenia”, uzupełniał k 
W. aMeysztowicz. Jedno z zebrań zaszcz, 
swoją Obecnością prof. Zdziechowski. 

Jeżeli chodzi o samo ie liturgiczne, to 
sekcja organizowała recytację podczas Mszy 
św. akademickiej, by podkreślić przez to la- 
czność modlitw wiernych i kapłana. 

Gorącem pragnieniem sekcji jest by w 
recytacji brali udział wszyscy akademicy, o 
becni na Mszy akademickiej; mszałki można 
zawsze dostać przed za w lokalu „Odro- 
dzenia“ į podczas Mszy u członków „Odro- 
dzenia*, . J. w. 

   

  

  

  

  

  

  

— 

io się rozlega na U.S.B. 
_ (Dziwną akustykę ma sala Śniadeckich. 
Średniowieczne misterjum, zorganizowane w 
dniu 20. III przez Koło Historyków, zostało 
z łaskawą pomocą tej aRustyki częściowo i1- 
nieszkodliwione. Najdziw ą jej właści 
wością jest znakomite Ściszanie tego, co się 
dzieje na podjum ; równie znakomite wz 
Cniqie hałasu czynionego przez osoby uży- 

wające w cieniu kolumenek miłej przechadz 
ki. Zaś hałas ten, w którym straszłiwy skrzyp 
podłogi odgrywa jeszdze najmniejszą rolę, 
jest prawie tak wielki, jak hałas, panujący 
normalnie w Czytelni Publicznej USB, gdzie, 
jak wiadomo jakakolwiek praca Test wręcz 
niemożliwa. Tamże atrament w odcieniu, 
wybitnie przypominający herbatę). 

Wracając do „czwartku”, a raczej 

      

    

do 

„Czwartkow“ ss trzeba _przynać, że 
nowy za rząd Bratniaka zajął się niemi gor 
liwiej niż poprzedni. Wymagają one jednak 
grubo solidniejszego stosunku do nich ze 
strony publiczności. Pomijając wartość za 
mych czwartków, niezależnie od tego, czy 
są one poważne, czy niepoważne, gorsze 
czy lepsze, obywatele rzeczypospołitej akade 
mickiej zawsze mają do organizatorów pre- 
tensję o coś bardzo: zabawnego. Jeżeli na- 
wet mówca podaje słuchaczom groch z ka- 
pustą, to kapustę sobie pożostawia, a groch 
odbija się e ścianę obywateli akademików, 
bo .to jest zbyt ciężkostrawna potrawa i nie 
odpowiada wesołemu, wzgl. śpiącemu  na- 
strojowi sali. 

Druga bołączka czwartków — to stanc- 
wczo zamało reklamy. W prasie komunika 
tów niema. A może i nie wszyscy akademi- 
cy chodzą na wykłady. Jak koledzy myślą? 

Na. zakończenie wiadomości wesołe: 23. 
Ш — Herbatka Koła Grodnian, 26. III — 
Herbatka Koła Prawników, 30.11 — Herbat- 
ka Odrodzenia. Strasznie Qużo tej herbaty 
pije nasze społeczeństwo. A taki zagraniczny 
produkt! 

Doprawdy lepiej zaparzać czomber, albo 
siano, którego mamy tak dużo. cji. 

1 Bratolej Pomocy P.M.A.0.3:8. 
Komunikat oficjalny referenta praso (e) 

Bratnieį Pomocy.. R = 

Podczas feryj świątecznych -— od 31 
marca do 28 kwietnia Bratnia Pomoc będzie 
urzędowała 3 razy tygodniowo: w poniedzia: 
ki, środy i piątki od 7 do 9 wiecz. 

Obowiązki Prezesa Bratniej Pomocy od 
1 do 15 kwietnia będzie pełnił kol. Stefan 
Fundowicz, od 15 kwietnia do 1 maja — 
kol. Michał Czerewko. 

Na ostatniem zebraniu Zarządu Bratniej 
Pomocy referentem kolonji wypoczynkowej 
w Legaciszkach został mianowany kol. Mi- 
chał Czerewko. 

Kol, Świerzyński Zdzisław został 
wodniczącym komisji kwalifikacyjnej. 

Wobec ustąpienia kol. Wysockiego pro 
wadzenia kartoteki podjęła się kol. Halina 
Burbianka. 
„_, Wskutek gruntownego remontu 1 dezyn- 
iekcji Mensa Akademicka będzie nieczynna 
od 14 do 29 kwietnia. 

‚ Referent Ogniska zwraca się do wszyst- 
kich orgąnizacyj, akademickich z prośbą o 
składanie ofiar na rzecz ódpowiedniego u- 
rządzenia tokału Ogniska. 

W przyszłym miesiącu ukaże się ozdob 
nie wydana broszura propagandowa o Lega- 

ciszkach. Ё 

prze- 

  

Awiatki prasy akademickiej 
(riotatki zgryźliwca). 

„życie Akademickie" nr. 2 — 3 z dn. 13 
marca br. organ ZPMD., pismo redagowane 
ciekawie i naogół objektywnie, popisało s:ę 
jakoś nieszczególnie, przedrukowując in ex- 
tenso artykuł z Wolnej Trybuny p.t. „Walac 
Zebranie B. Pom. P.M.A. SCE U.S.B. bez 
podania jego źródła. 

Niezbyt ładnie to świadczy o redakcji 1 
nasuwa nieskromne podejrzenie, czy aby ż 
inne artykuły nie zostały włączone do num 
ru przy pomocy sprytnych nożyć redattor- 
skich. 

Pomoc i Samopomoc Akademicka też 
ma podobne grzechy na sumieniu: przedrtw 
kowuje artykuły pana (m.t) z „Życia Akade- 
mickiego“ — ale Wileńskiego. Grzech ten 
polega w tym wypadku  przedewszystkiem 
na przedrukowywaniu artykułów z taktycz- 
nemi błędami, które w Wilnie były w swoim 
czasie prostowane. Ponieważ mamy pewne 
dare przypuszczać, że artykuły te ukazały 
się nie bez wiedzy autora, w dziwnem świetle 
występuje jego rola. eh 

ri. 
  

25. Ill odbyło się organizacyjne zebranie 
Sekcji Pracy społecznej przy Stow. Mf. Kat. 
„Odrodzenie', na którego program ziożyły 
się: referat kol. B. Rusieckiego p.t. „Organi- 
zacja i praca w stowarzyszeniacheMłodzieży 
Polskiej”, 2) rozdział pracy społecznej. Praca 
członków sekcji ma polegać na opiekowaniu 
się poszczególnemi stowarzyszeniami, to zna 
czy na opracowywaniu programu pracy, do- 
starczaniu referatów, urządzanie wieczornic, 
wycieczek, teatrów i t.p. Ci członkowie, któ- 
rzy nie otrzymali żadnego stowarzyszenia 
pod opiekę będą pomagać pierwszym przez 
wygłaszanie odczytów, reżyserowanie  lite- 
rackich wieczornic, teatrów, organizowanie 
wycieczek i t.p. imprez kulturalnych. 

W. niedzielę dnia 30 bm. odbędzie się 
„Dzień Odrodze niowy* z następującym pro- 
gramem: godz. 9 rano śniadanie w lokalu 
„Odrodzenia“, poczem wycieczka za miasto. 

Godz. 3.15 zbiórka przed gmachem teat. 
ru na Pohulance w celu udania się na „Kra 
kowiaków i górali". 

godz. 7.30 zebranie ogólne w fokalu 
Koła Prawników z referatem kol. Dembiń- 
skiego p.t. „Prawo dawne a moralność”. Po 
zebraniu herbatka. > 

Podczas feryj swiątecznych sekretarjat 
Bęszte czyńny codziennie od g. 12 

Dyżury kierownika sekcji Pracy Społecz- 
nej w poniedziałki, środy i piątki od 12 — 1. 

— 1. 

Mężobójczyni z Loždzian uciekla do Litwy 
Dochodzenie w sprawie morderstwa w Łoździanach o czem donosilišmy 

zę siał 
że pad 
Koszedarach Leonowiczowa 

potwierdziło w zupełności znane już zeznania sąsiadów Leonowicza, 
omz ręki własnej żony i jej kochanka, Uciekli oni na Litsę gdzie w 

ma dość dużą nieruchomość. 
Z oględzin trupa wynika że Leonowicz został zastrzeiony, a nastęsnie 

uduszony, Zbrodni 
Leonowiczowiczowa około północy 

światła. ; 
Do Śpiącego Leonowicza oddano dwa strzałyżw plecy, 

nikiem na szyi zawleczono do piwnicy, 

okonano w chwili gdy spal. Umówiwszy się z kochankiem, 
wpuściła go do swego mieszkania i ukryła 

w sienłach, gdzie przebywał do czasu kiedy u pobliskich sąsiadów znikły 

a następnie z ręcz- 

Strzały i rwetes zbudziły trzechietnią córkę Leonowiczów która niewidząc,- 
z powodu ciemności, co Się w izbie dzieje, poczęła krzyczeć. 

„ Nim Lecnewiczowa zdołała uspokoić płaczącą przyjaciel jej zrewidował 
mieszkanie i zabrawszy cenniejsze przedmioty i gotówkę począł przynaglać 
Leonowiczową do jaknajszybszego opuszczenia mieszkania. Leonowiczowa chcia- 
1а na 

  

zie zabrać z sobą córkę lecz wobec sprzeciwu zz strony kochanka za- 
uiechała tego zamiaru, pozostawiając dziecko na pastwę losu. Bliskość gran cy 
i znajomość terenu pozwoliły zbrodniczej parze ujść z rąk sprawiedliwości. (©) 
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CZWARTEK 
Z] oziś| . Wschód sł. g.5 m. 35 
Jena Dam Zachód sł. g. 5 m. 53 

Jutro 
Jana K»n. 

Spostrzeżenia Zazładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnia 26 — III. 1930 r. 

"śninvie 
średnie w mm ) 28 

Temperatura 
średnia | ZĘ 
Vereper'tuira najwyśsza: -- 59C. 

Temperatura najniższa: — 39C. 
Opad w milimet ach: 3 

Wiatr 
prźeważający 

Tendencja barometryczna: spadek 
Uwagi: pół pochmurno, boczie słońce, 

w nocy deszcz. 

) Połudn'owy 

  

— Ważniejsze pomyłki, któte zakradły 
się do wczorajszego! odcinka „Sąd nad śred 
niowieczem*. Ma być: Będzie może i Sala- 
dyn (wiersz 10 od dołu). W 2 szpalcie 16 
wierszu od dołu ma być: wybuchy ognia 
czynił (19 w. od góry) nie Mernir a Mercier, 
w 5 szpalcie, 15 wierszu 6d dołu. „Nekroman 
tyczny dół ilustrujący, w 6 szpalcie nie panik 
a pocisk (23 w. od dołu), w 8 8 szpalcie po 
amfibiczne ma być: a to nie jest wskazane 
(w. 3 od dołu). 

KOŚCIELNA 

) Nłeustanna adoracja  Przenaj 
świętszego Sakramentu. Dnia 28 marca w 
kościele w Szumsku przypada całodzienną 
adoracja _ Przenajświętszego Sakramentu, 
dnia 29 marca w kościele w Indurze. | 

— (К Wizytacje kanoniczne. |. E. arcy 
pasterza metropolity wileńskiego „Romualda 
Jałbrzykowskiego. W miesiącu kwietniu J. E. 
arcybiskup rozpocznie wizytację kanoniczną 
niektórych parafij swej archidjecezji. 

URZĘDOWA 

. . — y) P. wojewoda Raczkiewicz wraca 
jutro. Wojewoda Raczkiewicz przedłużył 

  

swój pobyt w Warszawie o jeden dzień i po- 
wróci do Wilna w piątek, dnia 28 b. m. 

— (y) Akcja odbudowy kraju. Mi 
nisterstwo robót publicznych przekaza 
ło do dyspozycji województwa wileń 
skiego z funduszu odbudowy kraju na 
marzec. r. b. kredyt w wysokości 200 
tys. zł. na pożyczki dła  najuboższej 
ludności wsi na odbudowę budynków 
mieszkalnycu, zniszczonych wskutek 
działań wojennych. 8 

POCZTOWA 

— (z) Sekwestratorzy miejscy na 
usługach urzędu pocztowego. Dział ra ; 

PROESEETIMSS TE METAI 

djofoniczny urzędu pocz:towego Wilno 
l wprowadził inowację w ściąganiu 
zaległych wpłat za korzystanie z ra” 
djoodbiorników. \ 

Sprawy powyższych opłat od pew 
nego czasu przekazywane są sekwe 
stratorom miejskim, którzy przymuso” 
wo ściągają należności, wynikłe czę 

* stokroć wskutek chwilowej nfeobecno- 
Ści abonenta. 

Zaległość, wynosząca w większo 
ści wypadków 3 zł. może powodować 
zajęcie i sprzedaż ruchomości, lub też 
nałożenie aresztu na pobory abonenta. 

Przyznać należy iż podóbne zarzą 
dzenia wywołują słuszne rozgorycze- 
nie wśród abonentów. To też nie nale 
ży się dziwić iż liczba abonentów ra- 
djowych, przy stosowaniu podobnych 
represyj, niewątpliwie poważnie się 
zmniejszy. Nawet w dziedzinie radjo 
fonji — widmo sekwestratora miejskie 
go nie przestaje zakłócać spokoju abo 
nentów radjowych. 

— (y) Ruch telefoniczny między Wil. 
nem a miastami Finlandji i Belgii. Dyrekcja 
poczt i telegrafów komunikuje, iż od i kwiet 
nia r. b. wprowadza się ruch telefoniczny 
między Białymstokiem, Bielskiem, Bydgo“ 
szczem, Gdynią, Katowicami, Krakowem, 
Łodzią, Lwowem, Poznaniem, Warszawą i 
Wilnem z jednej strony a miastami finlandz- 
kiemi: Helsinki, Tampere i Turku (Abo) z 
drugiej strony Berlin. Opłata za trzymi. 
nutową rozmowę zwykłą w powy "ch rela 
cjach wynosi 17 fr. 20 cent. 

Również od dnia 25 marca wprowadzo 
ny został ruch telefoniczny pomiędzy wspom 
nianemi miastami a Belgją. 

Opłata wynosić będzie 10 fr. 20 cent. za 
trzyminutowę wozmowę. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

„ — (y) Nowy zarząd związku rzemieślni 
ków żydów. Na ostatniem posiedzeniu związ 
ku rzemieślników żydowskich dokonano wy- 
boru nowego zarządu. Skład tego zarządu 
przedstawia się następująco: prezes — A. 
Kruk, wiceprezesi — Rachman i Blondes, 
sekretarz — Lichtmacher i kasjer — Wirszul 

    

     

— Zebranie młodzieży rzemieślniczej m. 
Wilna wszystkich zawodów. W niedzielę, 
dnia 30 b. m. o godz. 15 (3 p. p.) w sali 
chrześcijańskiego Domu Ludowego przy ul. 
Metropolitalnej Nr. 1 (parter) odbędzie się 
ogólne zebranie młodzieży rzemieślniczej m. 
Wilna wszystkich zawodów. 

Na zebraniu zostaną wygłoszone dwa 
referaty p.t. 1. „O cechach średniowiecznych 
w Polsce". wygłosi p. Henryk Dembiński, 
prezes Akademickiego Koia Odrodzenia, 2. 
„Znaczenie i potęga organizacji*, wygłosi 
kierownik organizacyjny patronatu stowarzy 
szenia młodzieży polskiej rzemieślniczej im. 
św. Kazimierza p. Bronisław  Jewsiewicki 
redaktor Polskiego Przemysłu Budowlanego. 

Po referatach nastąpi część artystyczna 
dstawienie amatorskie wykonane przez 

  

  

   

  

   

    

„lata, To też zainteresowanie wyborami by- 

wo 

\ 
członków koła dramatycznego naszego sto- 
warzyszenia. |. 

Ze względu na ważne sprawy dotyczą» 
<e rzemiosła polskiego, które będą omawiane 
na zebraniu rzemieślniczem, zapraszamy star 
sze” społeczeństwo rzemieślnicze. 

Wejście bzpłatne. 

Wszystkim tym którzy wzieli udział w pogrzebie 

s.T. 

Leonarda Barańskiego 
przyczynili się do uczczenia Jego pamięci i okązali w tak ciężkich chwilach 

ZEBRANIA I ODCZYTY ie serca soi i podałaią zmarłego, w EIO p. si 
5 ugenjuszowi ątkowskiemu oraz wszystkim olegom zmarłego 

— Odczyty w sprawie wyboru zawodu. serdeczne Bóg zapłać składają —. 
Na wzór ubiegłego roku P. T wo Eugeniczne я ŽONA i RODZINA. 
i w tym roku organizuje w sali Śniadeckich 
U. S. B. odczyty dla maturzystów średnich 
zakładów naukowych w sprawie wyboru za- 
wodu. Pierwszy odczyt odbędzie się 29 mar 
ca o godz. 7 wiecz. wstęp wolny. 

Odczyt wygłoszą: 1) prof. J. Szmurto 
„o wyborze zawodu wogóle, 2) wizytator 
E. Baliński „O wyborze zawodu nauczy- 
ciela*. 

— Rada stowarzyszenia techników pol 
skich w Wilnie niniejszem zawiadamia, iż 
doroczne walne zebranie członków Stowa 
rzyszenia odbędzie się dnia 4 gó kwietnia 
1930 roku o godz. 19 w łokalu Stowarzysze 
nia przy ul. Wileńskiej Nr. 33. 

Stosownie do $ 24 statutu, walne ze- 
branie jest prawomocne w pierwszym ter- 
minie, bez względu na liczbę obecnych człon 
ków. 

— (k) Odczyt. Dnia 30 marca o godz. 
1 p. p. w sali Ogniska artystka p. Zoija Ma- 
łyniczówna przeprowadzi ćwiczenia z dziedzi 
ny techniki ; estetyki żywego słowa dla Sto 
warzyszenia Młodzieży parafji po-Bernardyń 
skiej. 

że Wileńskie Koło Związku Biblloteka. - 

o Pare aa _ ‚ — „BROADWAY“ W TEATRZE NA POHULANCE. || || 
godz. 8 odbędzie się w gmachu uniwersy- 
teckiej bibljoteki publicznej doroczne wałne 
zebranie członków Koła z następującym po- 
tządkiem dziennym: 

1) sprawozdanie roczne zarządu j komi 
sji rewizyjnej, 2) wybór 5 członków zarządu 
i 3 członków komisji rewizyjnej, 3) wybór 
Z-ch delegatów na zjazd delegatów Kół związ 
ku bibljotekarzy polskich w Warszawie, 4) 
wnioski na zjad delegatów, 5) wolne wnioski 

— Z Wileńskiego Koła Związku Oficerów 
Zerewy. W miedzielę, dn.22 óm. w sali Ka- 
hyna Gamizonowego odbyło się walne ze- 
branie sprawozdawczo - wyborcze  Wileń- 

0 oła Związku Oficerów 'Rezerwy. 
oraz pierwszy Koła wybierało swe wła. 

dze na poisas uchwaly Wszechpolskiego 
Zjazdu Związku Oficerów Rezerwy w Kato- 
wicach nie na rok, jak dotychczas, a na trzy 

W sprawie uczczenia 500-lefniej rocznicy -zgonu 
Wielkiego Księcia bitewskiega Witolda | 

Dnia 25 marca odbyło się w Magistracie zebranie, zwołane przez 
prazydenta m. Wilna p. Folejewskiego w sprawie uczczenia przypadającej 
w tpaździerniku r. b. rocznicy zgonu Wielkiego Księcia Litewskiego 
Witolda. , 

Na tem zebraniu uchwalono $zorganizować tymczasowy komitet ob- 
chodu tej rocznicy, w skład którego weszli pp: 

Abramowicz Ludwik, Brensztejn Michał, mec. Engiel Mieczysław, prof. 
Ehrenkreutz Stefan, prezydent miasta Folejewski Józef, prof. Kościałkow- 
ski Stanisław, senator Krzyżanowski Bronisław, poseł Mackiewicz Stani- 
sław, Okulicz Kazimierz, Ostrowski Janusz. poseł Piłsudski Jan, Piotrowicz 
Wiktor, prof. Ruszczyc Ferdynand, ks. prałat Sawicki Adam, dyrektor 
Studnicki Wacław prof. Zdziechowski Marjan. (0) 

  

ło bardzo wielkie, czego dowodem — sta- 
wienie się na zebranie dziewięćdziesięciu kil- 
ku członków. 

Walne zebranie udzieliło zarządowi po 
złożeniu przezeń wyczerpującego sprawozda 
nia absolutorjum, zaś prezesowi dr. Edwar- 
dowi Górze wyraziło szczególne uznanie 

W. wyniku wyborów ogromną większos 
cią głosów prezesem został ponownie obra- 
ny kapitan rezerwy, sędzia dr. Edward Góra. 
Wiceprezesami zostali — były wiceprezes, 
major reżerwy Kozieradzki i kapitan rezerwy 
Mieczysław Obiezierski. członkami zarządu— 
Rogowski, Pożaryski, por. rez. Zygmunt Ła 
wrynowicz, kap. Orciuch. 
Zastępcami członków zarządu zostali: Przy. 
bylski, Młynarski ; Rochowicz. Komisję re- 
wizyjną tworzą: Domański, Epsztejn i pułk, 
Mirski. 

Na delegatów na mający się odbyć w 
czerwcu br. wszechpolski zjazd Związku Ofi т 

cerów Rezerwy w Wilnie wybrano prezesa 
dr. Górę, Pożaryskiego, prezesa Federacji 
inż. Zdrojewskiego, pułkownika rez. Mirskie 
go, ppor. rez. hr. Jana Tyszkiewicza, majora 
rez, Kozieradzkiego, posła ppor. rez. Stani 
sława Mackiewicza, Jasińskiego, Kondrato- 
wicze, Bińskiego, kap. rez. Stanisława Cio- 
zdę, Kulesińskiego, Bejnara, majora rez. Pro 
fica i kap. rez. Stefana Brzezińskiego. 

Dzięki nadzwyczaj taktownemu przewoa- 
aictwu zebrania spoczywającemu w .rękach 
mecenasa Szyszkowskiego, wyczerpano ро- 
rządek dzienny w atmosierze rzeczowego tra 
ktowania spraw. : с 

Jedynie po obliczeniu wyników wybo- 
rów pewna nieliczna grupa niezadowołonych 
z wyników głosowania usiłowała wynaleźć 
podstawy do ich unieważnienia, zarzucając 
komisji skrutacyjnej jakoweś nieformalności. 

Wobec  bezpodstawności i nieistotności 
tych zarzutów zebranie udzieliło całkowite- 
go zaufania komisji skrutacyjnej i uznało wy 
nik wyborów za ostateczny. S 

Zebranie rozpoczęte o godz. 11 zarńknię. 
to o godz. 5. 

  

P.p. Niwińska i Karpiński w tańcu hiszpańskim w sensacyjnej 
sztuce „Broadway“, ktora pozostaje jeszcze na afiszu tylko 
R 3 dni do 30.III, 

ISTAT NST KKI T IKI ITS 

„Dcžywocie“, Ceny miejsc od 25 g“. do 86, 
—. Opera „Jaś ; Małgosia" na :.cnie Lu Dświadczenia 

tni. Wystawiona ostatnio piękna 
perd'mcka „Jaś i Małgosia” ukaże W sprawie p. Jana Dracza 
nis Teatru Lutnia w sobotę 29 elę T : 
30 b. m. na przedstawieniach popotudnio- Uprzejmie proszę o umieszczenie w 
od o godz. 3.30 po cenach a ch. Wy Swem poczytnem pismie mego oswiadcze- 
onanie tej opery przez zespół, wiler i i & 

rowy zyskało ogólne uznanie zarówn > pras = = i DR Erie kiai R 
jak i publiczności. Prócz rolistów : chóru Dan PRN instruktorowi oświaty 
opery bierze również udział zespół taneczny  POTAsZ olnej. - 
L. Winogradzkiej. Bilety w kasie zamawian W związku z zarzutami, ! uczynionemi 
od 11 do 9 wiecz. „.. P. Janowi Draczowi, instruktorowi oświaty 

CO GRAJĄ W KiNACH? pozaszkolnej przy Kuratorjum Okręgu Szkol- 
Hollywood — Współcześni Judyta i Ho- nego Wileńskiego w Wilnie, podniesionemi 

loiernes. я na łamach niektórych czasopism, jakoby 
TA pac żacy, działalność p. Dracza miała charakter anty- 
Światowid — Córka Zorry. religijny, a równocześnie zmierzała w kie- 
Wanda a a. lotnicy. . runku rozbijania zrzeszeń o podłożu kato- 
Sport — Dziedzictwo krwi. „__ lickiem, d. Picadilly — Anastazja (Najmłodsza cór- ao aa = duchowieństwa 

cara Mikołała II) й егахат, że zarzuty te w 
drodze przeprowadzonego przez Kuratorjum 

Ognisko — Rozkaz porucznika Noszty. dochodzenia nie zostały udowodnione. 
Kino Miejskie — Coraj prędzej. 

ы (—) St. Pogorzelski 
WYPADKI ! KRADZIEZE. Kurator Okręgu Szkolnego. - 

| — (c) Wypadki w ciągu doby. W cza- «Przyp Red, Wobec zamieszczonego wy” 
sie od 25 do 26 bm. zanotowana w Wilnie żej oświadczenia p. Kuratora Okręgu Szkol- 
ogółem różnych wypadków 85. W tel licz- nego rezerwujemy sobie możność powrotu bie było: kradzieży 3, zakłóceń spokoju bliź © 

Achmatowicza, sędziego okręgowego  śŚled- publicznego i nadużycia alkoholu 11, prze- gółów am ao R. A 
czego na pow. "Woložyūski "na stanowisko kroczeń administracyjnych 13. SR 
zastępcy przewódmiczącego okr. komisji wy — (6) Podstęp złodziejski. Onegdaiw (W sprawie W. Korsakuwej 

Wojewódzki Zarząd Zw. Ziemian Zie- 
borczej Nr. 62 — Lida wyznaczając na jego dzień do mieszkania Racheli Poz W. Pohu- 
WD o ON 88 lanka 25) wszedł jakiś osobnik nytając czy 
dziego okręgowego śledczego z siedzibą w zastał w domu jej subiokatora Blomberga. gi Wileńskiej zwra. : 

Lidzie. Otrzymawszy odpowiedź przeczącą niezna” pisma SEO 5 AZ =; POETY 
jomy narazie chciał zaczekać, lecz następ d у 'W Z prošbą 0 podanie do wia- 

TEATR I MUZYKA nie postanowił wyjść. Dopiero po pewnym domości publicznej; następującego naszego 
czasie Poz stwierdziła, @ ARA ICY oświadczenia: 

— Teatr Miejski na Pohulance. Ostat- Blomberga wyckodząc jnął ż przedpo- Stał się fakt oburzający, a tem smu- 
nie przedstawienia sztuki „Broadway“. Ze koju wiszące tam na wieszadłach aplto mę- tniejszy, ił miejsce zz; GE względna na nadzwyczajne powodzenie sen- skie wartości 400 zł. е я 3 3 
sacyjnej amerykańskieej nowości „Broad- — (c) Samobójstwo gajowego. W le- miańskiem, które w swej tradycji z podob- 
way', Sztuka ta utrzymuje się jeszcze w cią sie państwowym koło wsi Budki, gminy Ku nemi faktami niezmiernie rzadko się spo- - 
gu dni kliku na reperetuarze Teatru Miejs rzemieckiej powiatu wilejskiego znaleziono tykało. P. Walerja Korsakowa członek Za- 
go na Pohulance. zwłoki gajowego tych lasów Alfoisa Żukow _ du Giebacki Odcziału Zw. Zi 

Dziš po raz 24ty „Broadway“, wyw'e. skiego Z raną postrzałową w głowie. Popeł. T*44u Głębockiego Odóziału Zw. Ziemian, 
rający nadzwyczaj silne wrażenie. nit on samobójstwo z przyczyn narazie nieu- działaczka społeczna niedawno odznaczona 

aan i Anna". Przygotowania 8 s odr ma > i złotym Krzyżem Zasługi, członek Komisj 
awienia tej nowości scen europejskie! — (c) Spalił się dom. Z powodu pęk- i i iku f 0 
ają się ku końcowi. Głośna ta sztuka L. niecia komina powstał pożar w mieszkaniu Rewizyjnej a. prezeska Kasy Stef 

anka, ukaże się pyd reżyserją A. Zelwero- Ananowicza we w etkuny, gminy Prze czyka we własnym majątku Stary Dwór, 
wicza w now cie dekoracyjnej, Obsade brodzkiej. Ogień zniszczy ; dom powo- popełniła, na swą korzyść, w tejże kasie 
DOO DIDICJSZE ly ceanolli DIE a i Ia malwersacje na sumę około 35.000 zł. Nie zapowiedziana na šrodę najbližszą. AC zka wychowanka. Z domu p i 

— „Krąkowiacy ć górale" na przedsta poprawczego w Wilucianach zbiegł w niewia Wątpimys Sy którą się prokuratura 
wieniu popołudniowem. Barwna opera naro domym kierunku wychowanek tego zakladu Zajęła, doprowadzi do należytego ukarania 
dowa „Krakowiacy:i górale" ukaże się po 16detni Franciszek Sokołowski. WOODA Z 
raz ostatni w niedzielę najbliższą na przed- — (c) Kradzież wędliny. Nieznani spraw Ze swej zaś strony, wykreślając p. Wa* 
stawienju popołudniowem o godz. 3.30. Ce- 8 dostali się na strych przy ul. Witoldowej lerję Korsakową z listy członków Zw. Zie: 

ża O SORO zapas wędliny war- mian piętnujemy ohydny ten fakt, który 

całe Ziemiaństwo oburzył do głębi. 

ny miejsc zniżone. 
— Teatr Miejski Lutnia. Dziś w dal: 

ciągu grana będzie „Miłość czy pięść” ś Poszkodowaną jest Aleksandra 
na komedja Fijałkowskiego i Markiewicza, nowa. Raczą WPanowie przyjąć wyrazy po- 
lustrejąca z humorem życie dworu polskiego — (c) Nagła śmierć: Z niewyj ważania * na Kresach Wschodnich. Sztuka ze wzgiedu przyczyn zmarła nagle Janina Raj Prezes (- ) St. Gieczewicz. 
na swoją treść zyskała wielki rozgos i za- wa zamieszkała przy ul. Jeleniej 28. Równi. т 8 
interesowanie. Jedną z głównych pos w wczoraj wieczorem do Pogotowia Rotunko- GEREWKO WEZ PEREZ PAZ WYRYTE A 
sztuce, dr. Bitryma, odtwarza niezrównanie wego zgłosił się jakiś starszy mężczyzna, 
dy:. A. Zelwerowicz. który zmarł gdy go odwożono do szpitala. 

— „Błędny bokser". Krotochwilą riode — (c) Zamąch samobójczy. Z zamia- 
go autora polskiego Smólskiego „B:ąadny rem odebrania sobie życia wypiła esencji 
bokser“ >: ia O A 'eży spor octowej Amelja Piotrowiczowa zamieszkała 
towe, wejdzie na repertuar Teatru Lutnia w przy ul. Kalwaryjskiej 13). Desperatkę Po j, gioum dac: ъ 
przyšžym tygodniu. Krotochwilę tę, а- REY p'erwszej S) S EAS WEZ U MAO PC: 
ną jeszcze w Polsce, wprowadza ia 1e Z. w domu w stanie niezagrażającym życiu. — c) Zamach samobójczy w 
JA ai ta sztuka wywoła a — (c) Skutki n'eopatrznego strzału. Na gnjeszkaniu oficera. W dniu 25 
wielki: zainteresowanie. górze Trzech Krzyży: znajdujący się tam Šit 

.— Popularne przedstawienie dla wszy- Bazyli Michajłow (Sikstas 16) manipu bm. w godzinach „popołudniowych w stkich. Zainicjowane przez Dyrekcię Teatrów lując rewolwerem własnej konsfrukcji spe. w mieszkaniu jednego z oficerow za- 
A ania dia że pa wodówrał wystrzał, w chwili gdy za tuż łogi K. O. P. w Rykontach, na po- warstw ludności miasta, odniosło wielui suk- obok kolegi l6-letniego Dominika Łacienko i i ces. Publiczność wprost rozchwytu:e biiety, Zat lal. przy e Jerozolimskiej 40. Ku Saudi: litewskie ych A ar 
których cena najwyższa wynosi 80 wr. w la trafiła Łacienko w rękę powyżej łokcia. targnęła się na życie A. AA 
pierwszym rzędzie parteru. Drugie z Voiei Rannemu pierwszej pomocy udzieliia Izba mieszkanka Łowicza, ostatnio zamie- 
widowisko tego typu odbędzie się w pon.e- Chorych 6 p. p. Leg. a następnie został on szkująca w Rykontach. 
działek najbliższy o godz. 8 wiecz. Po prze- ulokowany w szpitalu św. Jakóba, gdzie do- Gawecka strzeliła do siebie z re- 
mówićniu dyr. Zelwerowicza o zna: + konano operacji wybrania kuli. isk popularnych, wystawioną (c) Uj ożownika. jak się oka- WOlweru i kula trafiła w okolicę ser 

Lutnia nieśmiertelna komedia EIK 
      

     

  

    

  

  > prasy 

  

RÓŻNE 

— Wrażenia z podróży po Włoszech, ka 
Szwajcarji i Austrji. Pod powyższym tytułem 
wygłoszony zostanie przez p. inż. Władysła 
wa Jacewicza odczyt dnia 28 b. m. o godz. 
20 w sali Stowarzyszenia Techników przy 
ui. Wiłeńskiej Nr. 33. Prelekcję urozmaicą 
ciekawe przezrocza. Wejście bezpłatne. Go 
ście mile wiaziani. ER 

Zmiany, w składzie okr. komisji 
wyborczej w Lidzie. Generalny komisarz wy 
borczy unieważnił nominację p. Konstantego 
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Sława Łokucjewskiego (Połocka 4) był Jan 
Muler (Trwała 4), którego policja odnalazła 
i osadziła w areszcie. Stan znajdującego się 
w szpitalu żydowskim Łokucjewskiego jest 
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wieziono pociągiem do Wilna i ulo- 
kowano w szpitalu żydowskim skąd 
następuje odtransportowano do klini- 
ki chirurgicznej U. S. B. na Antokolu 
gdzie poddana została operacji. 

Powodem Samobójstwa był za- 
wód miłosny. 

— „Szopenfeldziarze” w skle- 
pie Jabłkowskich. Od pewnego 
czasu personel sklepu Jabłkowskich 
przy ulicy Mickiewicza stwierdził, że 
okazywane kupującym towary znikają 
w niewytłumaczony sposób. 

Zarządzone z własnej inicjatywy 
obserwacje mimo wszystko nie dały 
wyników bowiem złodzieje na pewien 
czas zaprzestali kradzieży. Jednak 
obecnie kradzieże są powtórzyły i gi- 
ną przeważnie jedwabie. Dotychczas 
zginęło tego maierjału na sumę oko- 
ło tysiąca złotych. W celu ujawnie- 
nia nieuchwytnych „szopenieldziarzy“ 
sklep Jabłkowskich powiadomił o 
wszystkiem policję z prośbą o poczy- 
nienie odpowiednich kroków zarad- 
czych. 

  

Ha srebrnym gkranie 

„HRABIA CAGLIOSTRO“ w „HELJOSIE“. 

Mimowoli przychodzą na 
nia „Hrabia Cagliostro“, 
kazywany Wilnu fłm „C. 

Dzieje dwuch na wiel 
ników. я 

Zdawałoby się: — to samo, a jednak 
bynajmniej tak nie jest. Przygody Casano- 
wy — to historja awantur miłosnych pew- 
nego obierzyświata. Przygody hr. CagliQ 
stro — to historja afer pieniężnych innego 
znowuż jegomościa. 

Chodzi więc w każdym z wymienionych 
wyżej filmów, o inne podejście, o inny įm- 
puls dziatania ich bobaterów. 

Być może komuś przychodzi ochota 
analizowania, kto w pojęciu konwencjonal- 
nej moralności jest lepszy: Cagliostro czy 
Casanova? 3 

Mnie osobiście takie rozważania nie fra 
pują specjalnie. Wołę pisać o „Hrabiu Ca- 
gliostro* jako o filmie. $ 

I tu muszę mu oddać tę sprawiedliwość 
że jest obrazem naprawdę dobrym. 

Odnosi się przedewszystkiem do zdjęć, 
które na podkreślenie specjalne za*ługują. 

Składają się aa nie piękne zdjęcia ze 
starych miast włoskich, pozatem bogate wnę 
trza pałaców, w których akcja się toczy. 

Wykonawcy ról głównych: Lina de Li 
quoro i Jan Stuwe, stwarzają kreacje bar- 
dzo jednolite i bardzo prawdziwe. > 

reści obrazu miałbym do. zarzucenia 
zbytnie wyidealizowanie zakończenia, które 
pewien dysonans stanowi z tem, co w ciągu 
10 aktów poprzednich ogląda. 

Omega. Całość warta zobaczenia. 

mena 

myśl zestawie 
niedawno po- 

OVA“. 
a skalę, awantur 
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we wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA 

SPORY 

Po nowe laury 

Przed kilku dniami odbyły sig w Gru- 
dziądzu koane zawody eliminacyjne przed 
konkursami hippicznemi w Nicei. 

Zawody te odbędą się za miesiąc i nie- 
wątpliwie kawalerzyści polscy opromienie- 
mi sławą ubiegłych lat zbierać znów będą 
oklaski i nagrody za swe zwyciąstwa. 

W wyniku zawodów tych ustalony już 
został skład ekipy. A więc w Skład jej 
wejdą superasy hippiki polskiej rtm Krói= 
kiewicz, por. Šzosland, rtm Skupiński, rim. 
Kapuściński, por. Starnawski i por. Koryt- 
kowski. 

Pojadą oni do Nicei wioząc z sobą 
12 conajlepszych koni a m. in. kilka zna- 
nych już, jak: Ali, Mylord, Narcyz, Promień 
t Proszę Pani. 

Konie odjadą w pierwszych dniach 
kwietnia, aby odpocząć po trudach podróży 
i przyzwyczaić się do zmiany klimatu. 

Wyniki zawodów nicejskich oczekiwane 
są przez całą Polskę z ogromnem zsintere- 
sowaniem zwłaszczą, że w szeregach ekipy 
znalazło się kilku jeźdźców mało znanych 
szerokim masom publiczności. 

K'erownikiem ekspedycji ma być rim. 
Królikiewicz. (6) 

GIEŁDA WILEŃSKA 
z dnia 26 marca 1930 r. 

Waluty: 
Berlin 212.60 

Ruble 47.40. 
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Złoto: 

  

   

   

N ad dzie- 
więciu pra- 3 
cownikėw LŽ 

w fabryce Gillette 
czterech stale bada jakość zro- 
bionych nożyków — nieodpo- 
więdnie są natychmias: nisz- 
czone — oto dlaczego nożyki 
Gillette golą znakomicie. 

Miej zawsze zapas nożyków 
"Gillette. 

ч 

(Galiette 

   

  

  

RADJO 

Czwartek dūia 27 marca 301. | 

11.58 — 14.00: Tran. z Warszawy. Sy- 
gnał czasu. kom. meteorologiczny, odczyt 
dla gospodyń i koncert dla młodz у 

15.00 — 15.45: Tr. z Warszawy. 
dla maturzystów. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 

416.15 — 17.00: Muzyka z płyt gramofon. 
1) Wagner — „Holender. Tułacz” 2) Ry- 
szard Strauss — „Sewizdrzał* 3) Ibsen 
Tango, 4) Schumann — „Wzlot“ 5) Arieta 
— duet „Marina” w wyk. M. Fleta i E. 
Sagi Barbi 6) Suk — „Menuet* ze suity. 

17.00 — 17.15: 40-ta lekcja języka nie- 
mieckiego dr. Wł. Jacobi. 

17.15 — 18.45: Tr. z Warsz. „Wśród ksią 
żek* i koncert solistów. 

18.45 — 19.10: Z przeżyć Ciotki Albino- 
wej, monolog w gwarze regjonalnej. 

19.10 — 19.35: Koncert pieśni  litew- 
skich Eugenjusza. Dziewulskiego w wyk. Ma- 
rji Francuzowiczowny (sopran) przy fort. 
E. Dziewulski. 

19.35 — 19.55: Kurs fotografji dla amato 
rów „Jak powstaje płyta fotograficzna” „wygł 
Edmund Zdanowicz. › 

19.55 — 20.15: Program ua piątek, Sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.15 — 23.00 Tr. z Warszawy. Feljeton 
i koncert mųzyki lekkiej oraz kom. 

23.00 — 24.00: Muzyka lekka z rest. 
„Bristo“ w Wilnie; 
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PRZETARG 
Wydział Powiatowy Wileńsko-Trockie- 

go Związku Komunalnego niniejszem ogła= 
sza na dzień 31 marca 1930 r. na godz. 
li tą rano w lokału Wydziału (ul. Wileń- 
ska 12) publiczny przetarg pisemny na wy: 
konanie robót brukarskich na dr. wojew. 
Rudomino-Turgiele na 15 odcinkach o 
ogólnej długości 9,5 klm. Й 

Oferty muszą być składane na całość 
robót. 

Warunki przetargu mogą być przegląda” 
ne i brane z nich odpisy w Dziale Drogo- 
wym Wydziału Powiatowego w godzinach 
12—15 codziennie. 

Oferty w zapieczętowanych i opieczę- 
towanych lakiem kopertach z załączeniem 
kwitu Kasy Wydziału Powiatowego na zło- 
żone wadjum w wysokości 10 proc. ofero- 
wanej sumy winne być składane na ręce 
Przewodniczącego Komisji Przetargowej w 
dniu przetargu w lokalu Wydziału Powia- 
towego od godz. i0 do 11. 

N: kopertach wiaien być umieszczony 
napis: „Oferta do przetargu na roboty bru- 
karskie na drodze wojew.: Rudomiao-Tur- 
giele w dn. 31.III, 1930 r.*. 

Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo wyboru oferenta niezależnie cd su- 
= oferowanej, lub wcale przetarg unie- 
ważnić. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego" 
St rosta 

(—) J. Radwański. 

WARKA ARE TRZE OIS T SSE LT TRAKAI TNS 

CHORZY NĄ PŁUCA 
Spytajcie się swego lekarza, a ten wam potwierdzi, że od suchot umiera 

więcej ludzi, niż od innych chorób. Każdy więc kto cierpi na KASZEŁ, 

BRONCHIT, CHRYPKĘ, ZAFLEGMIENIE PŁUC, oraz KOKLUSZ, 
do leczenia. Dobrym środkiem na | j 

3 
powinien natychmiast zabrać się 

choroby płuc Okazał się preparat 

  

Skład główny: apteka ki. Rozenstadta, Warszawa, pl. Grzybowski 10. 

FAGOSOL. Przy użyciu 

FAGOSOLU w krótkim czasie ginie kaszeł, wzmaga się apetyt i 

chory nabiera ciała. FASOGOL nabyć można we wszystkich aptekach. 
m 

      

  

jEDYNA NOWOCZESNA PRALNIA PAROWO-MECHANICZNA — 

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

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

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

Państwowej, 

  

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

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Qstróbramska 5. 
program: „NIBELUNGI“. 

»„C0RAZ PREDZEĮ“ 
> 2 ” 

Komedija w 10 aktach. W roli głównej HAROLD LLOYD. Nad program: KRONIKA FILMOWA 
P. A. T. w 1 akcie. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-€j. Następny | 

  

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

Dziś: Arcydzieło wszechświatowej sławy! Tryumfalny przeboj sezonu. PAŁACE! KOCHANKI! SZUBIENICA 

„„NRABIA CAGLIOSTRO" 
nika świata. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról głównych: HRABINA RINA de LIGNORO, 
RENEE HARIBEL, JAN STUWE, KOWAL SAMBORSKI, ALFRED_ABEL, ZUZANNE BLANCHETTI. Nie: 
zwykle frapująca treść! Kilka części obrazu w _ naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

Epokowy film ilustrujący 

życie największego awantur- 

  Monumentalny arcyfilm osnuty namiłości, intrycze i nienawiści p. t. 

KINO-TEATR 

„HOLLYWOCH" 
Mickiewicza 22. 

UA RUSKAJA 
Współczeni „BUBYTA E MOLOFERNE$< 

2 epoki: Starożytna i nowoczesną. 
W rol. gł. najpiękniejsza kobietą śwista 

Początek © godz. 4, 6, 8 i 10.75. Soecjalna ilustracja muzyczna. 

i uosobienie 
męskości i siły MAGISTE. 

  POLSKIE KINO 
„Wanda” 

Wielka 30. 

    

Dziś! Pierwszy raz w Wilnie! Najnowszy film 1930 r 

PROSIMY na weseuskor PAT 1 PATAGKONŃ SIĘ ŻENIĄ! 
i PATACHON jako GOZECIARZE* chcą dorobić się majątku! 

Tel. 14-81. „aktach. Furagany śmiechu. Zapas wesołości na długo. 

T 
ul. Niemiecka 26. 

nigdzie dotychczas niewyświet any 
A żeby godnie przyjąć zapro” 
szonych, nasi ulubieńcy „PAT 

Przepiękna szampańska komedja-farsa w 12 

Wielka przedswiąłeczna 

wyprzedaż resztek; 
i wysortowanego towaru 

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

Geny wyiątkowo niskie. 

PIANINA I FORTEPIANY 
światowej sławy „ARNOLD 
nic wspólnego 2 firmą Bracia A. i K. Fibiger).g 
PLEYEL, BECHSTEIN, BLUTHNER, DRYGAS,gi 

SOMMERFELD etc. 

_gobeleny, plusz i portjery. 

% bOKAŁE 5 
ЕВЕНЕР ЕБ ТЫО. 

Mieszkanie 

jana pz = BE 

FIBIGER“ (nie ma 

  

Sprzedaź normalna odbywa Się na parterze, 

  

OBWIESZCZENIE 
„Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 

rewiru IV go z siedzibą w Wilnie, przy zauł 
ku S. Michalskim Nr. 8 m. 5, zgodnie z art. 
1030 Ust, Post. Cyw., podaje do wiadomości 
pubiciznej, że w dniu 29 marca 1930 roku, 

  

  

  

  

m | 3 8 TI pokoi z przedpo- © godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Św. Pio- 
 URSTAIATO ZEW ZOY UIS INTO NES Q, = r o . > i : Lia. _ ё K. Dąbrowska m. Niemiecka 3; m. 6,4 Kojem i. kuchnią do ira i Pawła Nr. 13 dawn. © odbędzie się 

a ` Dział B. w dniu 7.11 1930 roku. в SPRŽEDAŽ i WYNAJECIE 9 ‘@ vybajęcia. Tamże sprzedaż z licytacji należącego do Stanisła- 
Bi PR JĘ! m stajnia i wozownia. wa Wołejszy majątku ruchomego, składają- 

e e$ T al 0W 43. XII B. „Wileński Prywatny Bańk Handlowy w Wilnie. SMEREE UUDONEEKUUNEGONUBNARCNZDALYDUNZNAGENUH Št. Anny 2 m. 2 — cego się z 2 ch domów i szopy, drewnianych 
> Akcyjna”. Ze DC ustąpił dyrektor Stanisław ' 9—10 rano i 4—6 w. » OWA oszacowanego mna sumę zł. 

iedeł, wobec czego utracił prawo podpisu za Bank i jego ETO СОЛ TRESO ZOT 

" DO REJESTRU HANDLOWEGO SADU OKRĘGOWE Saias, oe e A ka Aweór, L) bo | Szukam OTS TAE) iaip E% Komornik (—) A. Sitarz. 

E ‚ oraz Witold Podolecki i Jan Brzozowski jako vicedyrektorzy Z prania pu domach. e. SĄ | 
| 60 W WILNIE WCIĄGNIETO NASTEPUJĄCE WPISY prawełn podpisu każdego z nich za Bank i jego Oddziały dzcz MJ NOSMOŻYKA BB LEKARZE DENTYŚCI | Foo zdejencie: «HO ój ста оТа | 

: Dział A. w dniu 541 1930 roku. nie z drugim obowiązującym podpisem. 3739 — VI kuo ss E I Beliny 13 6, Hreho- я : РППМЩЁШУ 50 do 100 ba za udzie: 
EEE A O RASA S OBRA CIOWA (GZ RAZE CBR rowicz. —0do wynajęcia. Św. EBlenie większej pożyczki hipotecznej 

11488. I. A. „Marcewicz Józef* w Lidzie, ul. Suwalska w dniu 14.11 1930 roku. waj Gabi Lekarz-Dentysta *>— Jerski 3 m. 10, —o FPajencja „Polkres*, Wilno, "ul, Kro. 
| i01. Piwiarnia i jadłodajnia. Firma jstnieje od 1928 roku. Wła „257. II. B. „Skład towarowy Antoni Głowiński Spółka, z a net y lewska Nr 3, tel. 17-80 UA | 

šciciei — Marcewicz Jozef, zam. tamże. 3731 — VI ograniczoną odpowiedzialnością*. Spółka została zlikwidowana Racjonalnej Kosme- Raduńska- Rolnių lat 26, kawa- WWABWAM OE | 
REA NZ UZNA Pa Adka m p i wykreśla się z rejestru. 3740 — VI tyki Leczniczej. Nowogródzka „ ler, posiada ri | naisłynniej- GNU uwwwwmacao | 

WBA DRO OE ED R EE FT JE SS Wilno, iai kilka lat praktyki i ROBNO 1 SPRZEDĄŻ ROLNA szej wszech- | 
„11489. I. A. „Monit Elżbieta" w wsi Hruzdowo, gm. Po w dniu 29.1 1930 roku. 1 Mickiewicza 31 m. 4,P9 długoletniej prak- średnią szkołę Czer: swiatowej firm ZGUBY 

loczańskiej, pow. Mołodeczańskiego. Sklep drobnych towarów 398. II. B. „Brahim — Spółka z ograniczoną odpowie. kobiecą kon- Ce w Paryżu i Ber- nichowską. energicz- gm AWAW A AA „Erard“ oraz Bettinga 
i wyrobów tytoniowych. Firma įstnieje od 1928 roku. Właści. dzialnością w Wilnie" Na likwidatora powołano Judela HimeL UIÓŃQ serwuje, dosko. linie, otworzyła swójny, pilny, sumienny, i K. i A Fibigerą, "08 Bonn aro 
ciel Monit Elżbieta, zam. tamże. 3132 — VI farba, zam. w Wilnie, ul. Wileńska 21-—3. Zgłoszono likwidację mali, odświeża, usuwa Sabinet dentystyczny, pochodzi z dobrej ———" M uznane za najlepsze głakradziona książ: 

ь 11490. I. A. „Rzetecki Ignacy — Handel towarami kolo Spółki. ‚ 3741 — М jej skazy i braki, PrZY ul_ Mickiewicza rodziny, _ poszukuje H Wil ki i A I w. kraju, sprzedzję na = nę Abi . 

З nujalnemi w Głębokiem|- W Głębokiem, ul. Zamkowa 70. Sklep || — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Masaž twarzy i ciala 44 m. 19, —posady rządcy  lubj FH. LG l й dogodaych wirów OSS adi 

  

spożywczy i tytoniowy. Firma istnieje od 1929 roku. Właściciel innej od kwietnia. Ła- 
A Rzetecki Ignacy, zam. w Głębokiem, ul. Zamkowa 19. 3733—VI 

] wl „ (panie). Sztuczne opa- 
@ ; : я skawe zgloszenia do 

6Ка z ogr. odp. 
lenie cery. Wypada- ® S a w dniu 27.1. 1930 roku. f z > 

1892, 
kach. Kijowska 4]10. wyd. przez P. K. 4 

  

  

  
  

  

  

  

      

= г i ień S i Ino, ul. Tatarska —z Wilno, na imię Jana 
K TT i S SS 308. III B. „Steianja jasieńska i Sika z ograniczoną Od jį - BIBA SMG adm. „Słowa” od a ст Ž 3 u 

11401. I. A. „Rajchel Sonia" w_Postawach, Rynek. Sklep powiedzialnością” Jedynym zarządcą, spółki. obecnie jest o Jar pies, Najnowsze zdo- ВВ AMASIEMŃ ss“ 15] Ade, Wies || PARCEDĘ T PSS | Rozei, unievažais, | 
bławatno-galanteryjny. Właściciel — Rajchel Sonia, zam. w Po Bukowski z Wilna, ul. Kalwaryjska 8, który ma prawo działać bycze Kosmetyki ra- EZERAS AIKOS Fab r i Ki т тл] ilna o |SIG- ZAS 

stawach, ul. Brasławska dom własny. 3734 — VI samodzielnie i nieograniczenie i podpisywać się za spółkę we cionalnej. ibuszerta taiałowsta wej ry! „A skła w płaci L —— 

11492, |. A. „Szwarc Rywa“ w Glebokiem, ul. Handiow ek mei BO a p Codziennie od gi 10-78: oras Gabinet Kosme- Poszukuje | jadalnie, sypialnie, || ha, sprzedamy za | Pźygubony dowód | 
28. Sklep galanteryjny j innych drobnych towarów. Firma isth — — w. » 48.ę,czny usuwa zmiar posady gońca chłopak j salony, gabinety, 13000 złotych . osobisty wyd. | 

nieje od 1927 roku. Właściciel — Szwarc Rywa, zam. tamże. szczki, piegi, wągry, lat 15 sierota. Ukoń-| łóżka niklowane ij | Dom H.-K. „Zachę- przez Komisariat | 

R „8785 — VI w dniu 29.1. 1930 roku. łupież, brodawki, ku-.czył 5 klas szkołyj angielskie, kreden- || ta" Mickiewicza 1, | Rządu na m. Wilno 
Ua Mi UL LL Sl musi NŚ CE 272. V. B. „Tęktura — Spółka z ograniczoną odpowie. KOBIECĄ tajki, wypadacie wło- powszechnej. Wiado-| sy, stoły, szafy ji tel. 9-05, —o |na imię Józefa Tuma- | 

11493. |. A. „Szeinkman Berko* w Głębokiem, ul. Han dzialnością4. Plenipotencje wydane przez Spółkę zobowiązania, UFOdGRorserwaje. sów. Miexiewicza 46. mość w adm. „Słowa”. | biurka, krzesła PZ nisa, zam, w Wilnie, | 

'._ dlowa 28. Sklep towarów galanteryjnych i innych. Firma istnie umowy i weksle własne wymagają dla swej ważności trzech doskonali, odświeża. dębowe i t. p. Do- m BW ASB ul. Kościuszki 18:3, 

je od 1924 roku. Właściciel — Szejnkman Berko, zam. w Głę= podpisów: podpisu dyrektora, vicedyrektora i jednego członka usuwa braki i zkazy wuimoszamawwm Poszukuje godne warunki i . unieważnia się. —o 

bokiem, ul. Jatkowa. 31736 —— VI zarządu, względnie zastępcy lub też podpisu dyrektora, względ Regulacje i trwać ej Ś mteli Gatnej łodej ną raty. RÓŻNE —— 

` tis. Gas B aidu liao nis, wa: daw cal zd. alslach Akestas Us Arias kiwi: g ? п 8 A D T ji dziewczynki skrom ® > : gubiony dowód 
" 11494. L. A. „Zakrzewsi ronisław* 'w Królewszczyźnie, ie ich zastęr у czeki, żyra | owskich i Gabine 'OsmE Y |, я ) 

я gm. Dokszyckiej, pow. Dzięnieńskiego. Sklep spożywczy i wy- korespondencja — dwóch podpisów: podpisu dyrektora i wice Leczniczej OCEDIB* uusmuczesusawe nych wymagań na DO sprzedania BLWATPAM toższmości konia 
wieś do 3 i pół let-bardzo ładną włas- śnieńs! : Ы. 1 е ‹ 

istnieje od 1922 roku Właściciel niego chłopczyka iność w Wilnie Anto- dyrektora lub jednego z nich oraz jednego z członków zarządu 
3737 — VI 

й Nr 661.979, serja POSZUKU й 
lub zastępcy jego. 3744 — VI OR robów tytoniowych. Firma „D“, wydany na imię 2.000-3.000 zł. Stanisława  Apanowi- 

.  Hryniewiczowej. 

Zakrzewski Bronisław, zam. tamże. 
NIE j Potrzebna 

1 

a 18 m. 9. Przyje | 

    

      

                    

    
   

  

   

obaw. wee: M OD bg (JL API R Pn o L wg 10—1 i 4—17, śl a, na e paisos X 2 kolska 1 Ę 26) GE oRAGK a Sa 
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GEORGE GIBBS, mógł wątpić w to, że młody Anglik że nigdy w życiu nie zdarzyło mi się — Dosyć tego! — przerwał oschle W tej chwili miał się rozstrzygnąć ich plan podskoczył na progu, wypłynął z 

© Żółty ptak 
ROZDZIAŁ XXII. 

Na samolocie 

Hammerslay zmierzył do generała, 

ale ten nie myślał nawet się bronić. Po- 

słusznie podniósł ręce, mrugając po” 

wiekami, patrzał na zbiegów, nie mo 

gąc się przyzwyczaić do panującego w 

garażu półmroku. Zmarszczki wygładzi 

ły się na jego czole, żółte, ostre zęby 

nkazały się w uśmiechu. 
— 'Winszuję, herr Hammersłay, — 

rzekł drwiąco. — Świetna gra! Miło 

mi spotkać pana znowu! 

— Przy najmniejszym ruchu będę 

strzelał, panie generale, — zawołał 

Hammerslay ostrym rozkazującym gło 

sem człowieka, który postanowił nie 
cofać się przed niczem. 

_ Von Stromberg uśmiechnął się je- 

szcze weselej i sł odziej. Ale nie ruszał 

się:z miejsca i nie próbował się bronić. 
Zbyt dobrze poznał Hammerlaya aby 

spełni swą zapowiedź. : 

— Mogibym dač glowę że pan u 
krył się gdzieć w lesie koto Schondort, 

herr Hammerlay. Ale instynkt . przy” 

wiódł mnie tutaj. Nie wiem sam, dlacze 

go tak się stało. Nie mogłem przypusz 
czać że znajdę was tutaj. Dlatego też 
przyszedłem sam i bez broni. 

Hammerslay, nie miał ochoty wda” 

wać się w dłuższe rozmowy. Czas był 
najwyższy do odłotu, Każda chwila 
zwłoki grozić mogła katastrofą. Należa 
ło właściwie zastrzelić generała, ale 

Hammerslay nie mógł się na to zdecy” 

dować. 
— Pan generet przybył zbyt póź 

no, — rzekł ostro. — Wybaczy pan, 
ale nie mam czasu na rozmowy. Ja 

bardzo śpieszę! : 
— Na pożegnanie pan pozwoli, że 

powiem komplement. Pruska Krew, któ 
rą pan ma w żyłach, uczyniła z pana 
najdzielniejszego Anglika, jakiego zda 
rzyło mi się spotkac kiedykolwiek. 

Nie mam czasu na wymianę grze” 
czności... 

— A prócz tego, przyznać muszę, 

spotkać tak świetnego aktora. Wczoraj 
byłem szczerze rozczarowany, kiedy 
pan powiedział, że celem przyjazdu pa 
na było zdobycie planów fortyfikacyj 
Strasburga. Spodziewałem się czegoś 0 
wiele poważniejszego od pana į stano 
wito to dla mnie pewnego rodzaju roz” 
ma'tość w monotonji spraw, które pro 
wadzę. Zmartwiłem się, gdy okazało 
się, że i ta sprawa jest równie prosta i 
pospolita. Zmartwiłem się! To nie jest 
dosyć siłne określente... 

—— Ale teraz, kiedy panu wiadomo, 
że papiery są w mojej kieszeni, pan ge 
nerał jest zadowolony? — zapytał Ham 
merslay z mimowolną przechwałką w 
"głosie, uśmiechając się tryumfująco 

Von Stromberg wzruszył ramiona 
mi. 

— Przyznaję, že jestem tak 6!snio- 
ny panską zręcznošcią i odwagą, že go 
tów jestem pogodzić się z własnem nie- 
powodzeniem...  Pocieszam się tylko 
tem, że jedynie człowiek, podobny do 
herr Haminerslaya mógł pokonać gło” 
wę tajnej służby Jego Cesarskiej, Mo 
ści! 

  

Cyryl... Mógłbym pana zabić, genera” 
le, ale wolę zmusić pana do posłuszeń* 
stwa i nie zabijać Proszę się usunąć z 
drogi... tam... pod Scianę... Ale jeszcze 
krok... a strzelam Dowidzenia, my od 
latujemy! 

Von Stromberg cofnął się posłusz- 
nie 

"Ruchy jego i całe zachowanie nie 
przestawały być pełne godności. Oparł 
się o ścianę i z uśmiechem zwrócił się 
do pilota: 

—- Obawiam się, herr Hammerslay 
że panu się nie uda odlecieć tak szyb” 
ko, jakby się panu chciało. 

Hammerslay. roześmiał się głośna: 
— Zobaczymy! ; 
Lewą ręką uchwycił kierownicę, ale 

prawej nie opuszczał, wciąż mierząc 

do generała, nie odwracając się, krzy 
knął do siedzącej Doris: 

—- Puść starter, Doris! Naciśnij 

dźwignię, którą masz przed sobą. 

Nastała chwila męczącej ciszy. Do- 

ris nachyliła sie, spełniając rozkazy na” 
rzeczonego. Serca obojga biły gwałto 
wnie... sekundy mijały wolno, wolno... 

los. Von Stromberg czytał ich myśli i 
wilczy uśmiech wypełzł na jego wąskie 
wargi: 

— Pan zapewne nie liczył się z 
tem, — rzekł słodko, — że moi me- 
chanicy zaopiekowali się pańską ma” 
szyną! 

Znów zapanowała męcząca cisza. 
— ja też, — krzyknął Hafnmer- 

slay, 'a głos jego zginął w głuchym po 
mruku maszyny. 

Uśmiech zniknął z twarzy genera: 
ła. Skoczył naprzód ale zatrzymał się. 
Hammerlay z rozjaśnioną  uśmiecritę- 
tą twarzą celował w niego: Generał 
poczuł, że nigdy jeszcze nie stał tak 
blisko śmierci, jak w tej chwili. Ham- 
merslay puścił w ruch propeller, pod- 
niosły się smugi kurzu. Aeroplan ruszył 
naprzód. Von Stromberg zapominając 
o niebezpieczeństwie, uchwycił ogrom 
ną żelazną sztabę i wyciągnął ją, za- 
gradzając nią drogę, jedńoczESnie Toz- 
leg: się wystrzał. 

W zdenerwowaniu i pośpiechu, Cy 
ryl nie trafił. Uśmiechając się obejrzał 
się na blada i nieruchomą Doris. Aero" 

garażu na pokryte zieloną trawą pole. 
Mignęły czerwone dachy, ludzie, 
gnący z krzykiem, ku nim. Samolot 
płynął podskakując na nierównościach 
dumny i obojętny na wystrzały, które 
otaczały go dymkami. jakiś człowiek. 

bie- 

Г 

1 
I 

podskoczyt i uwiesit sig na skrzydis. | 
usiłując w ten sposób zatrzymać ma 
szynę. Był to Jofin Rizzio. Doris dostrze | 
gła jego smugią, piękną twarz. Cyryl 
podniósł się nieco i machnął ręką. Je- 
dnocześnie rozległy się dwa wystrzały. 
Rizzio przechylił się i odrzucony skrzy- 
dłem samolotu, odleciał daleko po, tra- 
wie. Po drodze pędził ku nim, samo- 
chód kapitana Ventza. „Żółty Ptak | 
rie mógł się jeszcze wznieść. Szybko 
pędzący samochód mógł lada chwila: 
przeciąć drogę samołotowi. Cyryl wy 
puścił z ręki rewolwer i chwycił się za | 
ramię. Był ranny.. Rozkazał Doris, by 
zajęła się maszyńą. Dziewczytia zrozu- 
miała niebezpieczeństwo i Zicżęła bel 
skupieniem prowadzić samolot. Zwol- | 
na Żółty Ptak podnosić się zaczął nad 
ziemią. 
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