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PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE —- ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk ! 
BIENIAKONIE, — Buiet Kolejowy, 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
ORIKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Rnch”, 
SIENIE — aa gy K. Smarzyński. 
WI С — al wy wierzyński, 
KLECK — sklep „Jednošė“, 
LIDA -— m. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksjęgarnia T-wa „Ruck“. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia jużwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
OSZMIANA —. Księga”"ia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia « siska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia 1. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Ksi T-wa „Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski 
WILEJKA POWIATOWA — ui. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK -— Księgarnia T-wa „Ruch*. , 

SUSIEKITE 
CENY OGLOSZEN: wiersz milimetrowy, jednoszpaltowy na sronie 2ej i 3 gr. 40. Za teksiem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa miimetr 66 gr. Waumerach świątecznych oraz z prowincji 0 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc, drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

PRENUMERATA mięsięczna z odniesieniem do domu lub z 
iką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zi. Konto czekowe P.K.O. 

s myćow. w sprzedaży detal. cera pojedyńczego numeru 20 gr. 

Opłata pocztowa uiszczona; ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cła nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

     

    

  
 KUTIEPOW przesilenie rządowe pod znakiem zapytania z ZA KORDONÓW | Srruacją EakivYczna 
RKA kiwi” =. P. Daszyński swoje Goja litewsko-fotewska BoE 

Zamierzenia posła Jana Piłsudskiego nigdy nie zostanie rozwiązana! Prasa Z Kowna donoszą: W niedzielę 23 b. m. 
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paryska, która niezwykle drobiazgowo 
i długo interesowała się losami genera 
ła a niejednokrotnie na własną rękę 
prowadziła poszukiwania,  zniechęco 
na trudnościami zaniechała starań, ma” 
jacych na celu wyświetlenie ponurej 
tajemnicy. W chwili właśnie gdy już o 
Kutiepowie zapomniano, jak bomba 
gruchnęło rewelacyjne oświadczenie 
prefekta policji trancuskiej p. Perriera, 
dokładnie odtwarzające porwanie i 
wywiezienie generała Kutiepowa z gra 
nic Francji. Prefekt Perrier od począt- 

WARSZAWA. 27.IIl. Pat. Kancela- 
rja Sejmu wydała dziś komunikat, 
który powołując się na odpowiednie 
artykuły konstytucji, podkreśla, że 
poprawki Senatu wpłynęły do Sejmu 
15 marca. Ostatni zatem termin dia 
zajęcia wobec nich stanowiska mija 
dla Sejmu w niedzielę dnia 30 go 
marca. 

Komisja budżetowa Sejmu powzię- 
ła w dniu 25 marca uchwałę, na pod 
stawie której pewne poprawki Senatu 
przyjęto, pewne odrzucono. Магзта: 
łek Sejmu nie zwołał aż do ostatnie- ku prowadził śledztwo, które jak się I 

okazuje do ostatniej chwili prowadzo go możliwego terminu posiedzenia 
ne było z niezwykłym nakładem ener- Sejmu w nadziei, że tymczasem prze: 
giię Rezultaty tych dochodzeń przedsta minie przesilenie rządowe, wywołane 
wił właśnie ostatnio dziennikarzom pa: uchwałą Sejmu z dnia 14-g0 marca, 
ryskim p. Perrier. starał się bowiem trzymać zwyczaju, 

W rezultacie długich i skrupulat że podczas przesilenia rządowego 
nych poszukiwań — oświadczył p. ciała ustawodawcze nie odbywają po- 

Perrier stwierdziliśmy dokładnie siedzeń, zwłaszcza co do przedmio- 
jak i przy jakich okolicznościach por tów, w których musiałby się nowy 
wany i wywieziony został gen. Kutie * rząd wypowiedzieć, 
pow z Francji. Zbieranie informacyj Komunikat zaznacza dalej, że obe- 
wśród Rosjan było niezwykle utrudnio cnie marszałek Sejmu uważa za swój 
ne, ponieważ wszyscy świadkowie bor wobec Sejmu obowiązek zwołać po: 
ja się zemsty G. P. U. Temniemniej siedzenie Sejmu na ostatni przed 230 
jednak w ostatnich dniach udało się marca dzień, t. j. dnia 29 marca w 
nam oficjalnie zaprotokułować zezna sobotę z porządkiem dziennym: spra- 
nie świadka obserwującego scenę wy” wozdanie komisji budżetowej o ©po- 
wiezienia gen. Kutiepawa z wybrzeża prawkach senatu do preliminarza bud- 
Normandji na oczekujący w pobliżu żetowego na rok 1930—31. W decy- 
okręt. Zeznanie to potwierdzone zosta: zji swej powołuje się między innemi 
ło przez innego jeszcze świadka ale o marszałek na art. 25 i 35, konstytucji 
nim będę mógł poinformować prasę które dają Sejmowi prawo zajęcia w 
dopiero za parę dni, kiedy powróci do ciągu 15 dni stanowiska wobec zmian 
Paryża komisarz Faux pas Bidet. poczynionych przez Senat w prelimi- 

W niedzielę 26 stycznia — brzmi narzu budżetowym, na fakt, że amar- 
eznanei świadka — spacerowałam na szałek poinformował rząć . przed ty- 

brzegu morza w oddaleniu kilku kilo” godniem, że zamierza budżet postawic 
metrów od Cobur. Około godziny 4ej na porządku dziennym i nie otrzymał 
popołudniu powracając do domu spo” żądnej wskazówki o zamiarach rządu 
strzegłam duży samochód pędzący w w tej sprawie, oraz na precedens 

  

kierunku morza wąską polną drogą. 
Samochód zatrzymał się o 50 kroków 
od brzegu, w ślad za nim zjawia się 
czerwona taksówka, która stanęła rów 
nież o kilka kroków. 

Z dużej, szarej limuzyny wysiadło 
dwóch ludzi. Jeden wysoki w czarnym 
„kapeluszu, drugi niższy w szarem pal 
cie i takimż kapeluszu. Wyciągnęli oni 
z samochodu jakiś olbrzymi pakunek. 
Pomagał im przy tem policjant, który 
przyjechał razem. 

Z czerwonej taksówki podbiegli do 
nich jeszcze dwaj ludzie: młody, nie- 
dużego Wzrostu mężczyzna i kobieta, 
brunetka w palcie beige. 

Czterej ludzie ubrani po cywilne 
mu podnieśli tajemniczy pakunek. Był 
to jak zobaczyłam człowiek, w czar” 
nem palcie z głową okręconą bronzo 
wym szalem. 

— Chory, czy trup? 
— Podeszłam, aby zobaczyć, ale 

posłyszawszy rosyjską rozmowę prze- 
straszyłam się. 

— Wysoki jegomość tonem naczel 
nika wydawał polecenia. Nie mogłam 
zrozumieć wszystkiego, co mówiono, 
zapamiętałam tylko słowa: 

„ — „Nie zapomnijcie zamienić.. Aby 
Wszystko była czysto"... 

5 SŚchowałam się obserwując co bę- 
dzie dalej. A 

Czterej ludzie wciągnęli ciało da 
łodzi motorowej, którą teraz dopiero 
zauważyłam. Łódź szybko oddaliła się 
od brzegu w kierunku okrętu majaczą- 
cego się na horyzoncie. Ludzie, którzy 
zanieśli chorego (lub trupa) do łodzi, Stracyjno - inspekcyjnej 

zwołania w roku ubiegłym w grudniu 
dwóch posiedzeń Sejmu w „ czasie 
przesilenia 

a a i ORZEC X ŻE 

Podziękowanie Marszałka 
Piłsudskiego 

WARSZAWA, 27 III. Pat. Sekretarjat 
osobisty p. Marszałka Piłsudskiego) zawia- 
damia: P. Marszałek Piłsudski serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy w dniu Jego 
imienin złożyli Mu, lub nadesłali dowody 

pamięci i podarunki. Specjalnie dziękuje p. 
Marszałek miłym dzieciom z całej Polski 
za ich listy i prezenciki. 

Konferencja w Minisferstwie 
Pracy i Opieki Społecznej 
WARSZAWA, 27. Ill. PAT. W Mi- 

nisterstwie Pracy i Opieki Społecznej 
pod przewodnictwem .p. min. Prysto- 
ra odbyła się konferencja jz udziałem 
wiceministra gen. Hubickiego, przed- 
Stawicieli departamentu ubezpieczeń 
Głównego Urzędu Ubezpieczeń i ok- 
ręgowych urzędów ubezpieczeń oraz 
ogólno-państwowego i okręgowych 
związków Kas Chorych. 

Konferencja ta miała na celu ok- 
reślenie kompetencyj oraz zakresu 
prac okręgowych związków Kas Cho- 
rych i „ogólno-państwowego związku 
Kas Chorych w dziedzinie działalno- 
Ści administracyjnej, leczniczej zi go- 
spodarczej, oraz określenie wzajem- 
nego stosunku tych  instytucyj, na- 
stępnie uzgodnienie działalności lu- 

okręgowych 
wrócili na brzeg i niebawem odjechali związków Kas chorych £i okręgowych 
samochodem. 

Otrzymawszy to'zeznanie — mówił 
dalej Perrier, wyjechałem niezwłocznie 
do Normandji aby osobiście zbadać 
miejsce skąd przewieziono gen. Kutie” 
powa na statek. Jest to wybrzeże po- 
imiędzy Cobur 'a Vilerville, które miej: 
scowi mieszkańcy nazywają „chao- 
sem'* z racji pustkowia i braku dróg 

urzędów ubezpieczeń. 
Obrady trwały cały dzień. Poza 

omówieniem tych 'spraw przedstawi- ciele poszczególnych związków Kas Choryco przedstawili sprawozdania z 
działalności związków. 

P. Skunzo Yoskisaka na G. Siąsku 
KATOWICE, 27 III. Pat. Wczoraj bawił 

Vojazdowych do tego miejsca. Samo” w Katowicach szef delegacji japońskiej przy 
chody, aby dojechać musiały korzystać Międzynarodowem Biurze Pracy w Genewie 
z polnej dróżki dla pieszych. Morze w minister Skunzo Yoskisaka wraz ze swym 
tem miejscu tworzy małą zatokę zakry sekretarzem Shigetami Sawa celem zapo- 
tą od strony lądu niewysokiemi ławi- znania się ze stosunkami w przemyśle ва 
cami piasku. Najbliższe osiedle znaj- Górnym Śląsku. Goście japońscy w towa- 
duje się © 1 i pół klm. Na wybrzeże rzystwie naczelnika wydziału Ministerstwa 
nikt aie przychodzi, czasami tylko za- Przem. i Handlu inż. Pudowskiego iinspek- 
błądzi jakikolwiek turysta. tora pracy Maskego zwiedzili szereg zakła- 

+ Droga, jaką odbyła szara limuzyna dów przemysłowych jak Skarboferm, Cho- 
2 porwalliym gen. Kutiepowym można rzów i huty Gieschego. 

uważać za wyjaśnioną. 
Gen. Kutiehowa porwana około go” 

dziny 11 ej Tano w niedzielę 26 stycz- 
nia. Szatą limuzynę j .czerwoną tak- 
sówkę żauważono w Hevrć o 12 minut 
10, około godziny 1 ej min. 30 widzia- 
no je w Pont L'Eveque (świadek De- 
laplace). 0 1 ej 45 minut widziano w 
Bonneville (Świadkowie  Grandcollo). 
Balej droga prowadzi do Trouville a 
od Trouville do Cobur wzdłuż brzegu 
morza. 

Ddczyf b. premjera Swifalskiego 
w Filharmonii 

B. premier dr. Kazimierz Świtalski wy- głosi trzeci odczyt w sali Filharmonji dziś 
w piątek o godz. 6 wieczorem. 

Poszukiwania jeszcze nie zostały 
ostatecznie ukończone, cały szereg 
drobnych szczegółów śledztwa jest je” 
szcze badany i sprawdzany. Według 
słów Perrier'a najbliższe dnie mogą 

Drogę powrotną obu samochodów dostarczyć bardzo sensacyjnych wyni- 
ustalono do Pont L'Eveque, gdzie ślad ków, które pozwolą ustalić nawet na- 
ginie. zwiska winnych porwania. 

WARSZAWA 27.III (tel. wł. „Słowa*). Poseł Jan Piłsudski w ciągu 

dnia dzisiejszego konterował kolejno z przedstawicielami klubów  przyczem 
centrolew wysłał reprezentantów wspólnie a klub Narodowy wogóle nie wy- 

słał przedstawiciela do Belwederu, gdzie poseł Piłsudski odbywał konferencje 
przesyłając tylko pismo, w którem daje wyraz swemu zapatrywaniu iż konte- 

rencję uważa za zbędną, gdyż stanowisko polityczne klubu jest znane. 

Wi: godzinach wieczornych po skończonych konferencjach z przedsta 
wiciełami klubów poselskich poseł Jan Piłsudski naradzał się przez czas dłuż- 
szy z Marszałkiem Piłsudskim. 

Do sytucji politycznej przybył nowy element, a mianowicie zwołanie 
przez marszałka Daszyńskiego po odbytej na Zamku z Prezydentem Rzeczy- 

pospolitej konferencji, posiedzenia Sejmu na sobotę godzinę 11-tą. Na porząd 

ku dziennym tego posiedzenia marszałek Daszyński postawił tylko sprawozda 

nie komisji budżetowej o zmianach przeprowadzonych przez Senat w budżecie 

Z kół zbliżonych do posła Jana Piłsudskiego komunikują nam, że zarów 
no nieprzejednane stanowisko stronnictw sejmowych, które uporczywie po 
wtarzają treść swych deklaracyj złożonych prof. Szymańskiemu oraz zwołanie 
posiedzenia Sejmu pomimo nie mianowania rządu, sprawiło iż poseł Jan Pił- 
sudski zapatruje się dziś daleko bardziej pesymistycznie na powodzenie swo 
jej misji aniżeli wczoraj. 

Poseł Piłsudski uważa, że wyznaczenie posiedzenia Sejmu jest zasko- 
czeniem go i uniemożliwieniem rządowi zajęcia stanowiska wobec zmian prze 
prowadzonych przez Senat w budżecie. Tego rodzaju stanowiska stronnictw 
sejmowych i marszałka Sejmu bezsprzecznie zadrażnia sytuację uniemożliwia 
jąc myślenie nawet o stworzeniu rządu pacyfikacji. 

Osoby, które razmawiały z posłem Piłsudskim zapewniają, iż on osobi 
ście uważa rozwiązanie Sejmu i rozpisanie wyborów za jedyny sposób wyjścia 
z sytuacji, są nawet tacy, którzy omawiali z posłem Piłsudskim termin nowych 
wyborów. Mowa była o lipcu. 

Dzień jutrzejszy t.j. piątek poświęci poseł Piłsudski pracy nad personal 
nym składem nowego rządu, którego utworzenie możliwe jest tylko w tym 
wypadku o ile posiedzenie Sejmu będzie odwołane. Odwołanie posiedzenia 
Sejmu nie jest sprzeczne z przepisami Konstytucji, gdyż przewiduje ona wy- 
raźnie, że budżet może wejść w życie w brzmieniu uchwalonem przez Senat 
albowiem Sejm według art. 25 Konstytucji ma prawa przeprowadzenia zmia 
ny w uchwałach Senatu nie ma zaś bynajmniej obowiązku. 

Z jakimi przedstawicielami stronnictw konferował 
pos. Jan Piłsudski 

WARSZAWA, 27 III. Pat. Desygnowany do tworzenia rządu pos. Jan Piłsudski 
poświęcił dzień dzisiejszy na odbycie konferencji z przedstawicielami klubów parla- 
mentarnych. Klub Narodowy uchylił się od udziału w konferencji, zaznaczając, że sta- 
nowisko jego zostało zadeklarowane w czasie konferencji z marszałkiem Szymańskim. 
Imieniem centrolewu przybyli na konferencję do Belwederu p. wicemarszałek Michał 
Róg oraz pp. posłowie Mieczysław Niedziałkowski i Jan Dębski. W czasie konie- 
rencji tworzący rząd pos. Piłsudski poruszył sprawy, związane z koniecznością 
odprężenia sytuacji politycznej, a to w celu umożliwienia spokojnych wyborów, 
zamiarem bowiem desygnowanego szefa rządu jest w najbliższym już czasie za- 

proponować Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej rozwiązanie Sejmu i rozpisa- 
nie nowych wyborów. : 

Następnie p. pos. Jan Piłsudski odbył konferencję z przedstawicielami klubu 
P. P. S. Frakcja Rew. posłami jaworowskim i Malinowskim, przedstawicielem N. P. 
R:—lewicy pos. Waszkiewiczem oraz przedstąwicielami klubów mniejszościowych, któ- 
re były reprezentowane: Klub Żydowski przez sen. Dawidsona i sen. Koernera, Klub 
Ukraiński przez posłów Lewickiego i Celewicza, Klub Białoruski przez posła  Jere- 
miczz, Przedstawiciele Klubu Niemieckiego nie mogli skorzystać z zaproszenia na 
konferencję, znajdują się bowiem poza Warszawą. 

Konferencje posła Jana Piłsudskiego 

WARSZAWA, 27. 1ll. PAT. Konferencja posła Jana Piłsudskiego z 
przedstawicielami Centrolewu wyznaczona została na dziś na godz. 13 
min. 30. Przed konferencją o godz. 12 odbędzie się w Sejmie wspólna na: 
rada klubów lewicy i centrum. 

  

w wielkiej auli Uniwersytetu staraniem T-wa 
jedności litewskołotewskiej został zorganizo 
wany odczyt dr. Jana Szlupasa, poświęcony 
zagadnieniu unji litewsko łotewskiej. 

ldea utworzenia zjednoczonego  litewa 
skiego państwa — zaznaczył na wstępie 
prelegent — nie t dzisiaj nowością, urze- 
czywistnienie jej jest możliwe i aktualne. 
Kwestja ta, zdaniem prelegenta, wiąże się z 
rewizją granic państw wschodnich, którą 
uważą za nieuniknioną. Idea unji litewsko 
łotewskiej ma zwolenników zarówno w Li. 
twie jak ; w Łotwie. 

Rzeczywistym twórcą idei połączonego 
litewskołotewskiego państwa jest w Litwie 
dr. j. Szlupas. Pracę nad tem rozpoczął bar 
dzo dawno, gdyż od 1885 roku. W czasie 
wielkiej wojny dr. Szlupas udał się z Ame 
ryki przez Japonję do Rosji, gdzie w 1917 
roku naradzał się z-kierownikami litewskie- 
go ruchu narodowego w sprawie realizacji 
unji litewskołotewskiej. Do dalszej pracy 
nad porozumieniem nie doszło, gdyż Łotysze 
mieli w tym czasie inne projekty na myśli. 

Kiedy się okazało, iż program łotewski 
był chimerą zwrócono się gdzieindziej. Bar- 
dzo uzdolniony łotewski mąż stanu Meero= 
wic skierował swą orjentącję ku Warszawie. 
Meerowic, nieprzychylny Litwie, miał nawet 
zaproponować Polsce podział państwa litew- 
skiego. Urzeczywistnieniu tej myśli przeszko 
dziły wojska Bermonta, napadając na Ryge. 
Meerowic, jakkolwiek zdolny polityk ; wielki 
patrjota łotewski obrał błędną drogę. Propa 
gowany przez niego związek państw bałtyc- 
kich dawałby hegemonję Polsce. Ganjąc za- 
ufanie Łotwy dla Polski prelegent zauważa, 
że imię Polski rozsławiło się w historji ra- 
czej dzięki krwi litewskiej, a nie polskiej. 
Zdaniem mówcy Litwa Polskę cywilizowała 
i szerzyła w niej kulturę. i 

Wracając do włościwego tematu prele- 
gent zauważa, iż w 1920 r. jako przedstawi- 
ciel Litwy w Łotwie, odbył konferencję z 
przedstawicielem Rosji sow. p. Joffe. Dr. 
Szlupas oświadczył wtedy, ;ż Litwa w celu 
podtrzymania bezpośredniej komunikacji z 
Rosją gotowa jest zająć Dynaburg na prze- 
ciąg 10 lat. Joffe, jakkolwiek zdziwiony tą 
propozycją, po głębszej rozwadze zauważył 
iż zakomunikuje ją swemu rządowi. Litwa 
niestety w «ciągu kilku miesięcy nie odpowia 
dała na noty Czyczerina, tymczasem Polacy 
i Łotysze czuwali i zajęli Dynaburg. Na po- 
czątku 1921 r. dr. Szlupas wycofał się ze 
służby. dyplomatycznej. 

Jakkołwiek więc pierwsze kroki bliższej 
litewskołotewskiej współpracy były  naogół 
niezbyt owocne to jednak unja obu naro- 
dów ma głęboką i racjonalną podstawę za- 
równo ekonomiczną jak i polityczną. 

Można postawić zarzut przyszłej unji, iż 
wytworzy ona między obu narodami rywali 
zację o władzę, wpływy i t. p. Tego ob a- 
wiać się nie należy. Unja ta będzie związ 
kiem równych z równymi. Unja polsko-litew 
sko nie mogła być dła Litwy korzystna, 
gdyż Litwie została narzucona przemocą 
polityka polska. wraz z katolicyzmem, po- 
zatem Litwini patrząc ongi na Polskę, jak 
na kraj, gdzie istnieje wielka wolność naro 
dowa, łatwo poddawali się wpływowi po!- 
skiemu. W dalszym ciągu mówca kwestjonu 
je zasługi szlachty polskiej dla ludu litewskie 
go, podnosząc natomiast dobrodziejstwa ja 
kie wyświadczyli Łotyszom  gnębiący ich 
baronowie niemieccy. 

W Litwie nieco się przesadza przyjazne 
stosunki między Łotwą i Polską. Łotwa do- 
brze wie, iż Polska dąży do hegemonji w 
państwach bałtyckich, ale Łotwa ma cały 
szereg spraw i interesów z Polską, które 
muszą być rozwiązane. Nie można więc brać 
zwykłych form grzecznościowych za oznakę 
nadzwyczajnej serdeczności lub przyjaźni. 

W zakończeniu swego odczytu prele- 
gent podał schemat konstrukcji przyszłego 
państwa litewsko-łotewskiego. Oba państwa 
mogłyby w myśl prelegenta mieć wspólne» 
go kierownika państwa, wspólny sejm, rząd, 
ten sam system organizacji aparatów pań- 
stwowych i t. p. 

      

Dymisja rządu kanclerza Miillera 
BERLIN, 27.II1. PAT. Gabinet Rzeszy ną posiedzeniu 

swem 'o godz. 19-ej po krótkiej naradzie uchwalił podać 
się do dymisji. 

E 

BERLIN, 27..1ll. PAT. Bezpośrednio po powzięciu przeż gabinet 
Rzeszy uchwały o podaniu się rządu do dymisji kanclerz Miiller udał się 
do prezydenta Hindenburga w celu zakomunikowania mu tej uchwały, Pre- 
zydent Hindenburg przyjął dymisję gabinetu, powierzając ministrom tym- 
czasowe prowadzenie agend rządowych do czasu utworzenia nowego 
rządu. 

Powodem dymisji zatarg rządu z stronnictwami koalicji 
na tle reformy ubezpieczeniowej 

BERLIN, 27. Ill. PAT. W ciągu dzisiejszego przedpołudnia sytuacja 
przesileniowa, wywołana niepowodzeniem rokowań między rządem Rzeszy 
a stronnictwami koalicji rządowej w sprawie reformy ubezpieczeniowej od 
bezrobocia, nie uległa zasadniczo zmianie. 

Przed południem kontynuowane były nerady kanclerza Muellera przy 
współudziale innych ministrów Rzeszy z przywódcami stronnictw koalicyj - 
nych oraz z wydelegowanymi przez te stronnictwa rzeczoznawcami i fa 
chowcami ustawodawstwa społecznego. 

i i АЛО 

Wrażenie wczorajszej mowy min. Zaleskiego w Niemczech 
BERLIN, 27—1II. PAT. Cała prasa niemiecka podaje w Pobszernych streszcze - 

niach przemówienie, wygłoszone wczoraj przez min. Zaleskiego na bankiecie w To- 
warzystwie Międzynarodowych Badań w Warszawie. Dzienniki ;demokratyczne wstrzy- 
mują się od komentarzy, natomiast prasa nacjonalistyczna opatruje mowę tytułami: 
„Triumf Polski z powodu zawarcia umowy likwidacyjnej i traktatu handlowego*, 
„Zaleski podkreśla sukcesy polskie, osiągnięte przez Polskę w umowach z Niemcami". 
Centrowa „Germania“ pisze: Mowa min. Zaleskiego czytana będzie w Niemczech nie 
bez uczucia goryczy. Min. Zaleski ma niestety zupełną rację, twierdząc, iż Polska 
przez zawarcie umowy likwidacyjnej z Niemcami odniosła tylko korzyści. Dziennik 
wskazuje, że w rękach niemieckich pozostało w chwili zawarcia umowy zaledwie 10 
proc. niemieckiej własności ziemskiej w Polsce. Z 29 tys. byłych pruskich osiedli 
rentowych załedwie połowa znajduje się w, posiadaniu niemieckiem. Zabezpieczenie 
tych osiedli zostało postanowieniem o prawie Odkupu silnie ograniczone.2 

GO DALEJ? 
BERLIN, 27 III. Pat. W związku z po- 

daniem się rządu Rzeszy do dymisji prasą 

wieczorna podaje szczegóły ostatnich prób 
porozumienia. Po zgłoszeniu wniosku kom= 
promisowego w sprawie reformy ubezpie- 
czeń od bezrobocia frakcja socjalno-demo- 
kratyczna na posiedzeniu popołudniowem 
uchwaliła bezwarunkowo trwzć przy : pro- 
jekcie rządowym i odrzuceniu wszelkiego 
projektu kompromisu. Pozostałe frakcje ko= 
alicyjne przyjęły projekt kompromisowy. 
Gabinet Rzeszy, który zamierzał odstąpić 
od swego własnego projektu na rzecz pro- 
jektu kompromisowego, zebrał się wobec 
tego © godz. 5.30 po południu celem w;- 
słuchania opinii przedstawicieli frakcyj. Mię- 

dzy godz. 6 a 7-mą wiecz. kanclerz Mueller 
podjął ostatnie proby porozumienia z przy- 
wódcami frakcyj koalicyjnych. Próby te 
jednakże nie dały żadnego wyniku. Jako 
przyszłego kanclerza wymieniają w kołach 
parlamentarnych przewodniczącego frakcji 
centrowej Brueninga. Gabinet Brueninga 
mógłby oprzeć na stronnictwach środka 
przy poparciu ze strony konserwatystów. 

Część  miemiecko-narodowych musiałaby 
przytem odnieść się do gabinetu tego z 
pewną tolerancją. 

Relchsfag uchwalił preliminarz 

budżetu dodatkowego 

BERLIN, 27 Ill. Pat. Reichstag na 
dzisiejszem posiedzeniu uchwalił w 

drugiem i trzeciem czytaniu preliminarz 

budżetu dodatkowego na rok 1929—30. 

JULJUSZA MANIU. : 
Okres wyborów komunalnych, któ 

ry rozpoczął się w Rumunji w połowie 
miesiąca lutego i tywał do dnia 16 mar 
ca, był okresem gwałtownych walk po- 
litycznych w całym kraju. Wszystkie 
stronnictwa opozycyjne z partją liberal 
ną na czele skorzystały z kampanji wy- 
borczej, by w sposób įaknajenergicz- 
niejszy przeprowadzić oienzywę prze” 
ciwkoa rządowi juljusza Maniu. Ataki 
opozycjonistów przeciwko rządowi nie 
wątpliwie spaliłyby na panewce, 'gdy 
by w łonie obozu rządowego panowała 
zupełna zgoda. Niestety jednak obóz 
narodowo - agrarny, dzierżący obecnie 
władzę państwową w swych rękach, 
jest organizacją niejednolitą, a dlatega 
paraliżowanie antyrządowej akcji opo” 
zycyjnej połączone było dla kierownict 
wa partji narodowo - agrarnej z dość 
znacznemi trudnościami. Jak wiadomo | 
partja narodowo - agrarna powstała w 
swoim czasie w wyniku zjednoczenia 
kilku pokrewnych ugrupowań politycz 
nych, a mianowicie: siedmiogrodzkiej 
partji narodowej Juljusza Maniu, partji 
agrarnej ze starego królestwa z Micha 
dachem i bessarabskiej partji agrarnej 
z Pan Halipelem na czele. Trzy te par 
tie po dłuższych pertraktacjach posta* 
nowiły w roku 1927 zlać się w jedną 
organizację polityczną, by móc w ten 
sposób skuteczniej walczyć z rządem 
liberalnym pana Bratianu. Dzięki prze 
prowadzonej fuzji w obozie ówczesnej 
opozycji rząd liberalny nie mógł utrzy- 
mać się przy władzy i zmuszony był u- 
stąpić 

Utworzony po upadku p. Bratianu 
rząd narodowo - agrarny z Juljuszem 
Maniu na czele, przystąpił niezwłocz* 
nie do przeprowadzania rozmaitych re- 
form we wszystkich dziedzinach życia 
publicznego, które należało przystoso” 
wać do nowych, powojennych warun* 
ków. Przez dłuższy czas w obozie rzą- 
dowym panowała zupełna zgoda, nie- 
dawno jednak między poszczególnemi 
ugrupowaniami, w skład partji narodo” 
wo agrarnej wchodzącemi, zaczęły się 
zarysowywać pewne tarcia. 

Główną przyczyną tarć tych by- 
ło dążenie poszczególnych ugrupowań 
do zapewnienia sobie  jaknajsilniej- 
szych wpływów w Radzie Ministrów. 
Ustąpienie ministra skarbu Michała Po 
powicza, należącego do obozu narodo- 
wego, spowodowało agrarjuszy do wy* 
sunięcia postulatu, by na stanowisko to 
powołany został członek skrzydła agrar 
nego. Narodowcy żądaniu temu w spo 
sób stanowczy się przeciwstawiają, wy 
chodząc z założenia, że powołanie 'a 
grarjusza na stanowisko ministra $Каг 
bu osłabiłoby wpływy skrzydła naro” 
dowego w Radzie Ministrów. 

Liberali, korzystając z tyth niepo- 
rozumień, w gwałtowny sposób: atakur 
ja rząd narodowo - chłopski, twierdząc, 
iż rząd ten nie może stać u steru nawy 
państwowej, gdyż we własnem łonie - 
zmuszony jest walczyć z poważnemi 
trudnościami. Ponadto operują opozy 
cjoniści bardzo, chętnie twierdzeniem, 
że obecny rząd nic nie robi, by odwró- 
cić od Rumunji niebezpieczeństwo ko- 
munizmu. Polityka liberałów zmierza 
przedewszystkiem do przywrócenia Sta 
nu. nadzwyczajnego w Bessarabji, prze 
ciwko czemu w ostry sposób występu” 
ją rządowi posłowie bessarabscy, któ- 
rzy oświadczyli nawet, że gdyby rząd 
zdecydował się pod presją opozycji a: 
głosić w Bessarabji stan oblężenia, wy” 
stąpią natychmiast z partji narodowo - 
chłopskiej. 

Nie bacząc jednak na ta wszystko, 
wybory komunalne skończyły się zwy- 
cięstwem obozu rządowego. Po wsiach 
prawie wszędzie głosowano na listę 
rządową, która skupiła na sobie 90 
proc. wszystkich głosów. W miastach 
stronnictwo rządowe również powięk” 
szyło swój stań posiadania zdobywając 
ogółem 2.180 mandatów, podczas gdy 
wszystkie razem stronnictwa opozycyj 
ne otrzymały tylko 1.160 mandatów. 
Rząd wynik wyborów uważa za nowy 
wyraz zaufania szerokich warstw lud* 
ności do polityki stronnictwa narodo” 
wo - chłopskiego. 

Po zakończeniu kampanji wybor 
czej rząd niezwłocznie przystąpił do 
prac, związanych z rekonstrukcją gabi 
netu i z likwidacją sporów wewnętrz- 
nych w partji rządowej. W kołach, zbli 
żonych do premjera, sądzi się, iż spory 
te nie pociągną za sobą żadnych powa” 
żniejszych następstw i że porozumie- 
nie między poszczególnemi ugrupowa- 
niami obozu rządowego zostanie nieba 
wem w całej pełni osiągnięte. 

  

P. Wyczółkowski otrzymał nagrodę | 
WARSZAWA, 27 II. Pat. Sąd konkurso- 

wy nagrody artystycznej m. Warszawy przy- 
znał nagrodę na rok 1930 Leonowi Wy= 
czółkowskiemu, jednemu z najwybitniej- 
szych przedstawicieli malarstwa polskiego.  
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ECHA KRAJOWE W poszukiwaniu kompromisu 
MEJSZAGOŁA. 

Z pozwolenia Starostwa pow. Wileńskie- 
go 9 marca odbyła się w. 
uliczna na cele nowo utu 
tu Pracy Społeczno - O 
gole. W obecności komisj 

szk. pow. p. Z. Sakowiczówny, wójta gminy 
p. Olszewskiego, zastępcy. wójta p. Romejko, 
sekretarza gm. p. Dudko, komendanta 2-* 
policji p. Grześkowiaka . p. Downarow'cza 
obliczono zawartość z 2 puszak wszystkie- 
go 37 2. 93 gr. /. 

Zbiórka na listy įt52 

      

  

   

ie zakonczona. 

— Oświata. Niedawio utwarzery Komie 
tet Pracy Społeczno - Oświatowej w Mei 
gole, składających się z przedstawicieli u 
dów, wojska, duchow'eństwa, nauczyci 
wa i społeczeństwa rozpoczął swą dzia: 
ność od szeregu ob: w, wykonanie któ. 
rych powierzył kiero sekcji ckchodo 
wej, p. Z. Sakowiczówaie. 

Dfa uczczenia dzieszęciolecia odzy: 
polskiego morza wyznaczono na tere 
mejszagolskiej dzień 9 marce. W mr 
szkołach odbyły się pogadanki, w Duksztacii 
i Mejszagole obchody. N. enie udekorowz- 
nej wykonanemi przez dzieci szkolne ubr: 
mi, najpierw opowiedział historję Fomorza 

        
    

   

  

skania 

     

  

   

    

    

     

    

były uczeń szkoły mejszas | — Pażuś 
Jan; o rozroście Gdyni opo lał uczen 
l-go oddziału, poczem nas czne dekia 
macje młodzieży szkolnej i zkolnej, Od 
śpiewano „Hymn Kaszubs: Hymn foty 
polskiej i Jeszcze Polska nie zginęła Licznie 
zebrana publiczność oklaskami i podziękowa- 
niem wyrażała swe zadowolenie. 

16 marca po nabożeństwie i pobudzes'u 
fudności przez miejscowego proboszcza do 
protestu przeciw prześladowaniu chrześcijan 
w Bolszewji odbył się wiec przed ginachem 
gminy i szkoły. Po przemówieniu p. nau- 
czyciela Felisia ludność tłumnie podążyła do 
stołów, gdzie nauczycielstwo zbierało pod- 
pisy protestujących, następnie do sali szkol 
nej, gdzie wysłuchano śpiewu ; deklamacyj 
treści religijnej, wykonanych przez młodzież 
szkolną i pozaszkolną. — Szczególnem uzna- 
niem cieszył się obraz „Sen dziecka* w wy- 
konaniu dziewczynek, przebranych za anio- 
łów. 

18 marca wieczorem odbył się capstrzyk 
i iliminacja gmachu gminy i świetlicy strze! 
ca. Oddział PW, Zw. Strzelecki i Hufiec szk. 
ze śpiewami i pochodniami przeszli przez mia 
steczko, zatrzymując się przed suto ilumino- 
wanym portretem Marszałka Piłsudskiego na 
ganku szkoły i gminy, gdzie prześpiewano: 
„Jeszcze Polska nie zginęła” i „Pierwsza 
Brygada. 

19 marca po nabożeństwie defilada z 
Kompanji Ochr. Pogran., Oddziału PW, Zw. 
Strzelca i delegacji od szkoły przyjęta zosta” 
ła przez przedstawicieli urzędów, policji na- 
uczycielstwa. Następnie nauczyciel p. Ski 
biński wygłosił w lokalu gmimy odczyt o 
Marszałku Piłsudskim: życiorys i działal- 
ność .. lego, a młodzież szkolna i poza= 
szkołna wypowiedziaał szereg wierszy ku u- 

; czczeniu Marszałka, Piłsudskiego i Wolnej 
i Polski į odšpiewala: „Ojczyzno moja“ i „Je- 

szcze Polska nie zginęła”. Na zakończenie u- 
roczystości p. porucznik Nowakowski deko- 
rował żołnierzy odznakami zasługi, 

22 marca przed propagandowem przed- 
stawieniem Stowarzyszenia Młodzieży Pol: 
skiej nauczyciel p. Feliś miał odczyt antyałko 
holowy. w bliskiej przyszłości odbędzie się 
staraniem komitetu: 1) wykładnaukowy 0 
zgubnych skutkach użycia alkoholu, 2) nie- 

Е edny dla ludności mejszagolskiej informa- 
cyjny odczyt kierownika poczty p. Jutkiewi- 
cza, o załatwianiu formalności pocztowych i 
znaczenie Kasy Oszczędnościowej, 3) 30— 
Ill. odczyt rolniczy z inicjatywy kierownika 
sekcji rolniczej Komitetu p. Koleśnika. 

_ Komitet Pracy Społeczno - Oświatowej, 
е uwzgledniajac potrzebę ludnošci mejszagol- 

skiej, postanowił założyć biuro podań, które 
będzie uruchomione po załatwieniu formal- 
ności, gdyż zasadniczo Starostwo już udzie» 
Jiło poli. 

Komitecie zarejestrował się: 1) Od- 
dział Związku Strzeleckiego z Jody, założo- 
ny na prośbę tamtejszej młodzieży przez na- 
uczycieli pp. Szuberta i Kazimierskiego, 2) 
Kółko Rolnicze wraz Kołem Dramatycznem 
w Ojranach, 3) Kurs rolniczy im. Staszyca, 
założony z 25 członków przez p. Felisia, 
w Wielebniszkach, Stow. Mł. Polsk. z Kor- 
wia, Oddz. Zw. Strz. z Mejszagoły. * 

Urząd gminy w swoim czasie zakupił 
narzędzia, . _ Straży Ogniowej, dla któ 
rych obecnie buduje remizę i przyczynił się 
do wykwalifikowania odpowiedniego kiero- 
wnika w osobie p. Bilewicza Mikolaja. 

'_. Prezes Związku Strzeleckiego  powiado- 
mił Komitet Pracy Społeczno - Oświatowej, 
iż na zebraniu 13. 3. 30 r. 11 strzelców zapi 
sało się na członków Straży Ogniowej, co 
uważa się za czynne zapoczątkowanie tej 
niezbędnej „placówki. 

Komitet Pracy Społeczno - Oświatowej z 
siedzibą w Mejszagole, odbyt walnych zebrań 
2; posiedzeń Prezydjum 5 i jedno posiedze- 
mie komisji regulaminowej. 

Prezydjum Komit. Pracy. Społ. Ośw. 
w Mejszagole, 

            

KTO MA WŁASNE DZIEC, TEN 
NIE MOŻE BYĆ NIECZUŁYM NA PO: 

TRZEBY SIEROT. 
ZŁÓŻ OFIARĘ NA DOM 

| DZIECIĄTKA JEZUS! 

   

  

   

_ Feljeton z żywego dziennika „Białego 
* ‚ Krzyża”. 

Proszę państwa. 
Kazali mi wygłosić doraźną recen- 

' zję o koncercie, który tu słyszeliśmy. 
Jeżeli zaraz nie zdołam wykręcić się 
sianem, będzie źle. Ale siano nie gra 

  

Т żadnej roli w muzyce, chyba tylko w 
B kolendach... Na dobitkę zaproszono do 
Е śpiewu same niewiasty, kwiaty rodu 

   

    

    
    

    

   

ludzkiego i tutejszego, więc zadanie 
jest tem trudniejsze: bo, jak powiada 
„Remigjusz Kwiatkowski, „kwiaty noś i 

" przy pogodzie, 'a kobiety nie bij na” 
_ wet parasolem'.. Pomny rad praoj 

__ ców, przypinam te trzy kwiatk do ko- 
żucha — zaczynam. В 

Jeszcze nie przebrzmiały echa słów 
przed chwilą tu śpiewanych; jeszcze te 
śpiewane słowa szumią teatrowi w osob 
niach, a nam w uszach. Za nie mam 

'_ szanowane artystki pociągnąć do odpo 
_ wiedzialności. Dziwne wymaganie: po 
pierwsze kobiety nawet w XX wieku, 
mimo pozorów, nie są odpowiedzialne 

_ za wiele rzeczy, a najmniej za słowa; a 
_/ powtóre: w dobrem towarzystwie nie 

pociąga się kobiet za mic, nawet za 
słowa... Stare polskie przysłowie mó- 

  

„, dole i niedole korespondentów stałych 

Dole i niedole korzspondenfa 

Na łamach prasy spotykamy głosy doty- 
- czące szeregu przeróżnych kwestyj. Często 

są poruszane wszelakie zagadnienia z tysiąca 
dziedzin a szpalty „Ech Krajowych* zapeł- 
niają polemiki i dyskusje. Niestety, dotych- 
czas jednak nie spotykaliśmy się z b. waż 
nym i palącym zagadnieniem omawiającem 

tub 
też przygodnych. Tych, którzy utrwalają na 
zawsze wszystkie ważniejsze wydarzeńia w 
danej miejscowości, wszystkie obchody, od- 
czyty przedstawienia i wiele, wiele jnnych 
kulturalno - oświatowych, gospodarczych i 
etc. imprez, tych którzy poruszają lokalne bo 
lączki, stawiając pod adresem winnych ich, 

* pewne zarzuty i domagając się interwencji 
. powołanych czynników. 

Uważam, że większość korespondentów 
nie nadużywa zaufania Sz. Redakcji i pisze 
prawdę (nie mówię tu o niecnych  wyjąt- 
kach), która zawsze kole w oczy. I oto z 

« chwilą ukazania się na łamach prasy podob 
nej korespondencji (z bolączkami), w danej 
miejscowości zapanowuje jstne piekło. Jedni 
obrażeni, drudzy zadowoleni w: ciągu paru 

_ dni żyją pod wrażeniem — wylewając całe 
kubły pomyj na głowę najczęściej anonimo- 
wego autora, lub pod niebiosa wychwała- 
jąc. Czcze domysły, brzydkie plotki i niecne 
podejrzenia, krzywdzą nieraz Bogu * ducha 
winnych osób — ponieważ autor ukryty pod 
pseudonimem, pomimo specjalnie wysyła- 
nych do Redakcji kurjerów pozostaje nadal 
nieznany. W następstwie jednak, nieraz jak 
z procy sypią się rozmaite sprostowania, oš 
wiadczenia, listy otwarte i t.p. banalne „nie- 
prawdą jest, że... natomiast prawdą — jest, 
że..', niestety prawie nigdy nie spotykamy 
się z faktem skierowania skargi na rzekomo 
kłamliwe (w rzeczywistości 99% proc. pra- 
wdy) zarzuty — do sądu. Wiemy aż nadto 
dobrze, że każdy potrafi w wykrętny sposób 
jako tako sprostować „kłamiiwość”* korespon 
dencji, natomiast na sali sądowej nie będzie 
mógł wykazać bezpodstawność stawianych 
tej lub innej natury zarzutów. Dlatego też 
wszyscy ci „sprostowacze* boją się aby ich 
Any i grzeszki nie ujrzały światła w są- 
zie. 

Oto jak przedstawia się sytuacja lokalna 
gdy na łamach prasy ukaże się korespon 
dencja poruszająca pewne brzydkie spraw 
ki. Gdyby nie przywilej anonimowości ja- 
kim mp. cieszy korespondent łos jego, jego 
dola byłyby nie do zniesienia. 

Społeczeństwo nie wie, lub też nie chce 
wiedzieć, że obowiązek prawdziwego kore- 
spondnta jest niezwykle trudny i aby on 
mógł go spełnić należycie koniecznem jest 
poparcie tegoż społeczeństwa. Niestety, ko- 
respondent raczej bywa wydrwiony, okryty 
smiesznością i ironją niż przyjęty przychyl 
nie i nieraz nie może w podobnych warun- 
kach dokonać Swego „wywiadu”, który w 
rezultącie ukazuje się na łamach prasy być 
może niedokładny i nieco wypaczony. I wła- 
śnie nie jest to winą korespondenta a spo” 
łeczeństwa, które w większości nie uznaje 
„partaczy* pióra. 

Ja jednak właściwie ma zachowywać się 
ten „partacz* pióra wobec jednostek, które 
czynią pewne błędy w swej nierdz poważnej 
pracy? Naturalnie zwykłą rzeczą jest wyt 
knąć tej osobistości błądzącej wszelkie nie- 
realne niedokładności, zanim poruszyć je w 
„Echach krajowych“. Ale... właśnie, to nie- 
nawistne „ale* b. dużo zmienia w życiu bieg 
spraw i wypadków. Czyż jest śmiałek, który 
odważyłby się narazić na gniew np. staro- 
sty powiatu? Prawdę, może dokonać tych 
zabiegów drogą anonimu, lecz czyż zwróci 
kto uwagę na treść jego (chyba kosz do 
śmieci)? Dlatego też bezpośrednio kieruje 
całą sprawę do Sz. Redakcji, która uznając 
słuszność porusza na łamach swego czaso 
pisma. ! 

Poruszać obszerniej tego tematu nie mam 
zamiaru, bo uważam, że o doli i niedoli ko- 
respondenta zechcą również wypowiedzieć 
się inni moi sz. koledzy po piórze. Może w 
końcu gdy głosy w tej kwestji umilkną — 
powrócę. 

A więc proszę Sz. Redakcję o udzielenie 
„kawałeczka'* miejsca w „Echach krajowych 
dla swych współpracowników i ich „poga- 
wedki“. Za to obiecujemy Odwdzięczyć się. 
Prawda Sz. Koledzy? 

Korespondent. 

M. PLUSSY (p. Brasławski). 

— Kurs, hodowlany. Od dnia 12 @о @та 
15 marca rb. odbył się w Piussach w loka- 
lu szkoły powszechnej, kurs hodowlany dla 
miejscowej ludności, zrzżeszonej w Mleczar- 
niach Spółdzielczych oraz  Kółku Kontroli 
Obór. 

Kurs organizował na prośbę rolników i 
przeprowadził pow. instr. hodowli p. Stefan 
Szostakowski. 

Na program kursu złożyło się: hodowla 
bydła, Świń, owiec, drobiu i pszczoł. Z pre- 
legentów oprócz p. $. Szostakowskiego brali 
udział: naucz. szkoły rolniczej w Opsie p. 
Godzirewski Jakob oraz instrukor Kół Kon- 
troli Obór p. Bolesław Ciejpa. 
„ W wyniku powyższego kursu zostało za 
poczatkowane Koło Hodowców bydła rasy 
czerwono - polskiej, oraz duży procent miej- 
scowej ludności wypisał jaja kur rasowych, 
wę zapoczątkowania racjonalnej hodowli dro 

MU. 

Zainteresowanie rolników duże. Uczę- 
szczało na kurs przeciętnie do 30 "osób, w 
tem 80 kobiet — gospodyń wiejskich P. 
tem 80 kobiet - gospodyń wniejskich. P. 

wi: „Na jedno wychodzi — trzymać 
piskorza za ogon, a kobietę za słowo. 
Przysłowia są mądrością narodów — 
więc ja też nie myślę naszych regjonal 
nych Spiewaczek trzymać za Śpiewa* 
ne słowo. 

Sam nic od siebie nie powiem. Za- 
znaczę tylko w kilku słowach, jakby po 
takim koncercie wyglądały recenzje 
niektórych naszych krytyków. 

W jednej z czterech najpoczytniej 
szych gazet polskich w Wilnie, gdyby 
recenzję przypadkiem pisał krytyk te- 
atralny zacząłby tak: 

— Właściwie nie wiem, poco się 
te jakieś infernalne pieśni dzikusów 
śpiewa: powinno się śpiewać te nasze 
cudownie wściekłe nokturny Chopina, 
albo niesamowite. symfonje Dziewuł- 
skiego, zwłaszcza te które pisał Men 
delssohn... i t.d. 

Ale jeżeliby w tem samem piśmie 
zabrał głos sprawozdawca muzyczny, 
czytalibyśmy taką krytykę: 

—życie muzyczne Wilna podupad 
ło bardzo. Za czasów Bogusławskiego 
i Nuny Młodziejowskiej przewijał się 
przez nasze miasto barwny ogonek so- 
listów, jeżdżących z całej Europy do 
Petersburga. „Pamiętam, chociaż by: 
łem wtenczas małe dziecię”, jak śpie- 
wała niezrównana Pippidina  Celesti, 

Decydujące momenty w obradach konferencji londyńskiej 

LONDYN, 27. Ill. PAT. Dzisiaj po południu odbyło się w pałacu 
Św. > zebranie delegatów głównych pięciu mocarstw na konferencję 
morską. 

W kołach konferencji wzrasta przekonanie, źe najbliższe dni ujawnią 
decydujące wysiłki około zawarcja porozumienia. Dziś rano Briand złożył 
wizytę min. Hendersonowi w celu poinformowania się o poglądach na wy- 
rażone przez Francję życzenie w sprawie zagwarantowania w jakiejkolwiek 
formie bezpieczeństwa na morzu Śródziemnem. 

Agencja Reutera stwierdza, że próby wyjścia i impasu francusko- 
włoskiego drogą ustalenia cyfr całkowicie zawiodły, wynik zaś rokowań 
będzie zależał od tego w jakiej mlerze Francja będzie mogła uznać swe 
życzenia za zaspokojone propozycjami w sprawie bezpieczeństwa, jakie 
Anglja i Ameryka gotowe są poczynić. 

Obecne prace konferencji morskiej zmierzają do załatwienia sprawy w 
formie paktu w pakcie, t. zn., że pierwszy pakt dotyczyłby wyłącznie mo- 
rza Śródziemnego i byłby podoisany przez Francję, Anglję i Italię, drugi 
ześ, O szerszym zrkresie byłby podpisany przez pięć mocarstw. 

Istnieje przypuszczenie, że w ten sposób będzie można skłonić Fran- 
cję do zredukowania cyfr tonażu. 

Noe suksesy Tardieu W parlamencie 
Wniosek w „kwestjach formalnych* grupy Marina 

PARYŻ. 27.111. Pat. W toku dalszej dyskusji w Izbie Deputowanych 
nad układami haskiemi dep. Marin usiłował wykazać skomplikowany cha- 
rakter kwestji, wynikających z planu Younga, który pociaga za sobą opróż- 
nienie Nadrenji, a tem samem zagraża bezpieczeństwu Francji. Ponadto— 
zdaniem mówcy—nie daje on dostatecznej gwarancji. Mówca stawia wnio- 
sek o otwarcie. dyskusji przedewszystkiem nad sprawami, przez niego po- 
ruszonemi. lrba odrzuciła jego wniosek. Szereg mówców, między innemi 
socjalny radykał Meyer, uważając, że obecność Brianda w czasie dyskusji 
w lzbie jest niezbędna, domagał się odroczenia debat. 

Taudieu stwierdza solidarność z Briandem 

Premjer Tardieu zabierając głos zaznaczył, że Briand musi obecnie 
pozostawać w Londynie. Podkreślił przytem najdoskonalszą zgodę, jaka 
panuje między nim a ministrem spraw zagranicznych. Premjer stwierdził 
istnienie całkowitej solidarności w łonie rządu i wystąpił przeciwko odro- 
czeniu debaty, stawiając przytem kwestję .zaufanła. Powstała wielka 
wrzawa. Między deputowanymi z centrum i prawicy a lewicą doszło do 
gwałtownej wymiany zdań. 

Przemówienie Herriota... wśród wrzawy 

Zabrał głos Herriot, wyrażając ubolewanie z dowodu burzliwego cha- 
rakteru jaki miała dyskusja, przyczem stwierdził, że Sprawozdawca jest 
wrogo usposobiony do polityki pokojowej. Słowa te prawica i centrum 
przyjęły głośnemi protestami. i 

Herriot przemawiał w dalszym ciągu wśród wielkiej 
wodniczący zawiesił posiedzenie. 

Po wznowieniu posiedzenia Herriot zabrał głos ponownie, zarzucając 
Tardieu wrogi stosunek wobec lewicy, która wszak zobowiązała się głoso- 
wać za planem Younga. Pragniemy, żeby debata publiczna |była lojalna — 
mówił Herriot — chcemy wszyscy współpracować bez żadnych zastrze- 
żeń, ak tym jednak warunkiem, że dyskusja będzie wolna od wszelkich 
pogróżek. 

wrzawy. Prze- 

Upadek wniosku dep. Marin'a 
PARYŻ, 27 III. Pat. W czasie dyskusji w Izbie w sprawie ratyfikacji układów 

haskich Izba odrzuciła wniosek w kwestji formalnej, postawiony przez Marin*a. Rząd 
stawiał kwestję zaufania. 

  

(en. Górecki wśród kombatantów państw sprzymierzonych 
PARYŻ. 27.111 Pat. Wczoraj po południu odbyło się przyjęcie, wyda: 

ne specjalnie przez F. l. D. A. C. na cześć gen. Romana Góreckiego, jako 
prezesa Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Na przyjęciu 
obecny był ambasador Chłapowski oraz około 100 tu przedstawicieli dzie- 
sięciu narodowości, reprezentowanych w F. I. D. A. Cu. 

Ambasadora Chłapowskiego i gen. Góreckiego powitał wiceprezes 
F.l. D. A C.u p. Granier, zapewniając, że kambatanci francuscy pozosta- 
ną zawsze wierni wspomnieniom wielkiej wojny i sojuszu francusko-pol- 
skiego, oraz, że wiernie zawsze stać będą na straży nietykalności trakta- 
tów. Ambasador Chłapowski w krótkiem przemówieniu podziękował zarzą- 
dowi Е. 1, D. A, C-u za należyte zrozumienienia 1oli Polski w Europie, 
czego dowód widzi w serdecznej atmosferze, panującej w łonie F.l.D.A,C.-u 
Koficząc, ambasador zapewnił 'kombatantów państw sprzymierzonych, że 
mają w osobie gen. Góreckiego istotnego przywódcę wszystkich byłych 
wojskowych w Polsce. я 

Ostatni przemawiał gen. Górecki, który zaznaczył, że Francja i Pol- 
ska spełniają w Europie rolę polityczną równolegle i oświadczył, że byli 
wojskowi obu narodów będą zawsze bronili sprawiedliwego statutu euro- 
pejskiego, opartego na traktatach. 

Przygotowania do wybor sędziów Trybnnała Międzynarodowej Sprawiedliwości 
GENEWA, 27—III. PAT. Generalny sekretarz Ligi Narodów podjął przygoto- 

wawcze zarządzenią do wyboru sędziów Stałego Trybunału Międzynarodowej Špra- 
wiedliwości, który ma być dokonany na najbliższej sesji Zgromadzenia Ligi Narodów. 

Eksplozja w gabinecie radjograficznym 
CANTON (stan Ohio) 27 III. Pat. Wskutek eksplozji, jaka wydarzyła się w ga- 

da „radjograficznym w tutejszym szpitalu, kilku lekarzy oraz kilkanaścioro dzieci 
odnieśli rany. 

jak boski Ametyst Courtchac de Coq zmu zakradły się i do dzisiejszego pro- 
grał na Szpinecie „Przebudzenie Iwa“. 
Te czasy już nie wrócą. Dzisiaj da 
nas wstępuje tylko ten, kto jedzie... do 
Rygi. Dzisiaj różni niepowołani moder 
nišci i niedopierzeni recenzenci chcą 
nam wmówić nowy styl.i jakąś, pożal 
się Boże, niestrawinską kakofonję. Za 
moich czasów oni muzyczną koszulę 
w zębach trzymali! Dziś szerzą orgję 
najbardziej dla ucha przykrych brzmień 
współczesnych, mających być... muzy- 
ką. To też tem wyżej należy cenić wy 
siłek tych osób, które niestrudzenie 
podtrzymują w Wilnie ruch muzyczny. 
Pani Jadwiga Krużanka godnie stoi w 
ich szeregu. W czasach opery wileń: 
skiej z powodzeniem operowała na te- 
renie różnokolorych ról, od Hałki do 
Aidy, od Butterfly do Niemej z Portici 
Dziś chlubnie sprostała swej zasłużo 
nej opinji. — Pani Zofja Wyleżyńska 
zawsze zwycięsko pokonywała wszyst 
kie trudności natury wokalnej; zasługi 
wała na szczery poklask; roztaczała ca 
łą gamę swoich bujnych walorów; niia 
ła wielkie powodzenie. Dziś robi to «a 
'mo, w sukni od pani Dutkiewiczow ej. 
Panna Wanda Biszewska zaszczyinie 
zmierzyła się z doświadczonemi współ 
zawodniczkami — i wywiązała się. -- 
Niestety niezdrowe wpływy moderni 

gramu. W rytmie śpiewanych utworów 
wyczuwało się niezdrową atmosferę 
jazzbandową a przez białą cerę naszych 
solistek przeświecał kolor  murzyński. 
Jest to niewątplwy skutek nowatorskej 
propagandy młodych muzyków, którzy 
na szczęście wyjechali częściowo da 
Paryża. Dyskretny jak zawsze był p. 
Kropiwnicki, czyli jego akompanja 
ment. Białemu Krzyżowi należy się w 
anmanie za pomysł, pp. Lewakowskim 
za Biały Krzyż, wykonawcom za wysił- 
ki, publiczności za przyjście. 

W innem, wyraźnie... cowem  piš 
mie wileńskiem, czytaliśmy niewątpli- 
we taką scenę: 

— Dzięki konceptowi jednostek, a 
poparciu ogółu mieliśmy w Wilnie kon- 
cert. Fakt sam w sobie godzien uzna- 
nia. Program także należy pochwalić 
ponieważ zawierał dzieła żywe, nowo” 
czesne. Ani śladu napuszczonej pompa- 
tyczności Beethovena, nudnej ckliwoś 
ci Schumanna, trazeologicznej pustki 
Liszta, pastorskiego epigonizmu Brah- 
msów, Mahlerów, Regerów, Bruckne- 
rów i innych cholerów. To jest przez- 
wyciężenie romantyzmu, czysty impre- 
sjonizm francuski, genjusz rasowy De- 
bussy'ego: Faure, Ravel, Schmitt, Pou- 
lenc, Honegger. To znaczy — właści” 

ZA 

  

  

    

  

  

Gnjalni oszuści | włamywacze W 
potrzaskt 

(Z.K.) Pomimo pozornej trzeźwości i 
wyrachowania naszej epoki, naiwność ludz- 
ka dorównywa pomysłowości dzisiejszych 
oszustów i złodziei, którzy miewają wprost 
genjalne pomysły, w żerowaniu na łatwo 
wieńności swoich bliźnich. A 

Jeden z ostatnich numerów paryskich 
Matin'a, podaje niezmiernie oryginalny wy- 
czyn sprytnego oszusta Maurycego Levet, 
nadający się raczej na humoreskę, aniżeli 
do kroniki kryminalnej. 

Levet podając się za literata „otworzył 
biuro wydawnicze w Londynie. Nie chcąc 
się narazić władzom angielskim Levet obrał 
za teren swoich operacyj Francję. Manewr 
oszusta polegał na tem, że opowiadaniem 
treści swoich książek, potrafił tak zaintere” 
sować księgarnie, że płaciły mu one grubsze 
zaliczki, za prawo wyłączności sprzedaży 
jego utworów, w danem mieście. Oczywi 
Ście naiwni księgarze nie widzieli już więcej 
ani Leveta ani jego dzieł, które nawiasem 
mówiąc nigdy nie były napisane. * 

| Sztuczka ta przez dłuższy czas udawa- 
ła się dając Levet'owi wcale dostatnie, utrzy 
manie, aż wreszcie noga mu się powinęła i 
fałszywego powieściopisarza, ' osadzono w 
więzieniu na trzy lata. 

Kilkoletni pobyt w więzieniu tak wy- 
doskonalił bujrą fantazję i dar preionbgi 
jącej wymowy, že Levet potrafi, Wychodząc 
z więzienia w kwietniu 1929 r. tak przeko- 
nać o genjalności swojej powieści dozorcę 
więziennego, że ten w nadziei dużych zy- 
sków, powierzył mu całe swoje oszczędno 
ści w sumie 20.000 franków. 

(Sprytny oszust udał się ze swoim łu- 
pem na Rivierę, gdzie prowadził szerokie i 
hulaszcze życie. Dopiero na skutek skarg 
innych ofiar, które zdołał na Jasnym Brzegu . 
ponaciągać, Levet został aresztowany w Ni- 
се!. 

Niemniej sensacyjną jest wiadomość, że 
paryskim władzom bezpieczeństwa, udało 
się ująć szajkę włamywaczy, złożoną z 4 
osób, która od 18 miesięcy grasowała bez 
karnie, dokonując cały szereg włamań na 
ogólną sumę około 4 miljonów franków. 

Do wykrycia dobranej szajki, przyczy- 
niła się nadesłana do policji śledczej z mini- 
sterstwa finansów wiadomość, że niejaki 
Tockaret usiłował sprzedać w jednym z ban 
ków przy uł. Vienne, skradzione papiery 
wartościowe. W kilka godzin później agenci 
ujęli włamywacza, nazywającego się rzeczy 
wiście Grzegorz Tock, wychodzącego z е1с 
ganckiego nocnego lokalu w dzielnicy de 
L'Etoile. Jednocześnie aresztowano towarzy 

OSO mu Franciszka Roche. 
[W mieszkaniu włamywaczy znaleziono 

udoskonalone narzędzia do włamań, których 
ślady były oddawna znane na kasach pan- 
cernych. 

Na skutek zeznań aresztowanych ujęto 
we wtorek w kawiarni Avenue de Ternes 
szefa całej bandy wraz z jego adjutantem. 

Człowiek znany pod nazwiskiem Bon- 
nefoy i Guyot nazywa się w rzeczywistości 
Jerzy Houchou-Bignalet i prowadził praso 
wą agencję reklamy, przy avenue Niel. 

Houchou podczas odprowadzania go z 
jego kochanką Giłbertą Gerard do aresztu, 
usiłował przekupić konwojujących go agen- 
tów sumą 100.000 franków. 

Houchou zeznał sędziemu  śledczemu 
Miliard, że popełnił przeszło 40 włamań, 
które przyniosły mu około 4 miljonów fran- 
ków. Miał on w turenji wspaniały pałac a 
ostatnio chciał otworzyć prywatne biuro 
policji. ' 

Podczas rewizji we wspaniałym aparta 
mencie włamywacza odnaleziono 331.000 fr. 
gotówką, papiery wartościowe,  bižuterję, 
suknie i futra. 

NAJTANIEJ : 
kupuje się dobre towary ® 

u GEOWINSKIEGO в 
@ 

Polecamy najmodniejsze pończochy m 
i skarpetki i różne galsnterje, jedwa- 5 
bie, satyny, podszewki,  flanele, 

© płótna i maderolamy. 
UWAGA! —WILEŃSKA 27. 

Rok 1930 w dziejach wynalazczości 
Nie ulega wątpliwości, że rok 1930-ty 

zaznaczy się bardzo wybitnie w dziejach 
wynalazczości. Że jednak na tem polu bar 
dziej niż na którem kolwiek bądź innem czyn 
dnia dzisiejszego jest bezpośrednim  wyni- 
kiem ubiegłych lat i stuleci, a olśniewające 
wynalazki naszych czasów są celowem wy 
zyskaniem doświadczeń długiego szeregu ba 
daczy — warto j należy pamiętać o roczni- 
cach ważniejszych wynalazków. 

W roku bieżącym przypadają następuja- 
ce rocznice: 950-ta wyna lazku zegara z cię 
žarkami przez Gerberta; 650-ta  wynałazku 
okularów przez de Spina; 480 ta wynalaz- 
ku druku przez Gutenberga; 420-ta wyna- 
lazku zegarka kieszonkowego przez Helsa; 
300-tna wynalazku zamku skałkowego do 

        

wie — słyszeliśmy naszych polskich 
mistrzów Golda i Petersburskiego, ale 
wpływ Francji na krajową „Oazę* jest 
niewątpliwy. — Do wykonania nie mo- 
żemy oczywiście przykładać miary 
wszechświatowej. To, czego dokonano 
świadczy dobrze o aspiracjach i najlep 
szej woli. Petersburski wzoruje się na 
Bachu, a Gold nie istniałby bez Mo 
zarta, ale to nic. Oby nasze wileńskie 
chóry posłuchały, jak daleko odbiegli 
murzyni od śpiewów gregorjanskich. 
Wiele możemy się nauczyć z płyt gra: 
mofonowych np. z „Pietruszki“. Ale na- 
turalnie u nas, jak zawsze, muzycy nie 
są solidarni: każdy sobie pietruszkę 
skrobie, a recenzent niech się skrobie w 
głowę. Na pierwszą część koncertu spó 
Źniłem się ,a drugiej nie mogłem sły 
szeć. Nie z własnej woli, lecz z obowią” 
zku recenzenckiego musiałem śpieszyć 
do gminy karaimskiej na recital cytrzy 
sty. Wileńszczyzna, bowiem jest 
to jedyny polski „kraj, 

gdzie cytra dojrzewa”. 72 
tych powodów niewiele mogę powie 
dzieć o wykonaniu. Arja „Szkoda wa: 
szych łez, Wilnianie* odznacza się ma- 
łą pomysłowością i nieudolnym kontra 
punktem. Motet czterogłosowy „O sta 
rem Wilnie*, wykonany przez panią 
Krużankę, łudząco przypomina „Ramo 

Lzieci, QOUŁywiaco 

mają zawsze świeże różowe policzki, dobrze 
rozwinięte mięśnie i zdrowy wygląd. : i 

Nieziównanej dobroci mączka odzyweza jest 

SFATYNA | | 
FALIERA | | 

wszędzie do nabycia. 

  

broni ręcznej; 180 ta wynalazku spirytusu z 
ziemniaków przez Mollingera; 140 wynała 
ku zegarków ankrowych przez Mudge; 
wynalazku żelaznej prasy drukarskiej 
Stanhope'a i baterji elektrycznej przez 
120-wynalazku busoli górniczej przez f 
Eberharda; 100-:1na wynalazku parafiny przez 
Haupta; 115-ta wynalazku cynkografji przez 
Reichenbacha i stalówek do pisania  pizez 
lzego; 90-ta wynalazku marek bac MCH 

   

  

przez Chalmersa; 80-ta wynalazku akumulato 
ra elektrycznego przez Siemensa, dezynfekcji 
gi ącą parą przez Merkego i kabla podmor- 

o tlegrafu przez Boeet'a; 70-ta wyna- 
lodu sztucznego za pomocą amoniaku 

przez Karrego; 60-ta wynalazku „żelazo - be- 
tonu przez Moniera; 50-ta wynalazku automo 
bilu przez Serpolleta; 45ta wynalazku jedwa 
biu sztucznego przez  Chardonneta i auto- 
mobilu Daimlera; 40ta wynalazku filmu 
przez Lumiere'a. 

        

20 Polska Państwowa Lotócja Klagowa 
5-ta kiasa—18-ty dzień ciągnienia 

(Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 

15.000 zł. wygrał n-r: 23598 
Po 10.000 zł. wygrały n-ry: 136808 

147475 o 
Po 5.000 zł. wygrały n-ry: 82715 112 

639 156318 ы й 
Po 3000 zł. wygraly n-ry: 28455 178548 

199526 
Po 2.000 zł. wygrały п-гу: 82385 12443 

31680 52520 80707 167164 175818 196237 
Po 1.000 rł. wygrały n-ry: 2536 5640 

17853 27773 86633 98257 104042 115032 
150266 16 652 18033 195497 

Po 600 zł. wygrały n ry: 63223 71737 
oe S 128228 132782 151610 182775 
20820 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 1473 2821 
3'8% 6989 7961 8514 10721 15567 15950 | 
16232 22951 26329 33969 34170 36112 35473 
33898 4 654 43416 47119 48664 50480 53606 
57146 76610 79279 80150 84660 84713 86775 
96370 96430 97784 9956! 10073 102105 
104440 105018 1058000 105946 1 1599111884 | 
115523 115768 117489 118991 125719 126989 
128752 132807 136236 138652 140539 141343 
143042 150:64 151164 154819155130 159813 
160176 160478 163457 163466 165353 166679 
168803 168860 169338 170496 173248 175320 
175419 175108 177181 178804 183217 183458 
183970 189307 189-39 191991 192178 192723 
195800 196828 195950 203895 208236 208833 

Po przerwie 

Po 10.000 wygrały n ry: 68204 146417 
e ie nr.: ra e 
Po 3, złŁ wygra n-=ryt 9; 

Р 2.000 zł 2 : 71582 80286 o 2. zł rały n-ry: 10: 
92382. SE 

Po 1.000 zł. wygrały n-ry: 33920 76509 
99697 118123 122684 133027 170065 183103 
190902 196812 200988, - 

Po zł wygrały n-ry: 5840 6335 
24279 33502 49049 55328 64601 66214 70489 | 
78391 81050 109943 120147 122378 146005 | 
146652 160458 166817 166929 173695 2 

Po 506 zł. wygrały n-ry: 1510 1640 | 
3346 3436 17458 22811 28751 24873 25167 
27421 38135 39024 39506 42045 42214 46174 
49681 53687 557(6 56446 58901 60928 64025 
61188 72059 77:90 82094 82133 86445 86843 
89491 89551 91716 96418 100775 103126 
107461 107798 110293 111992 114432 116254 
1:7044 118772 118874 119815 119916 125068 
;26247 130206 132363 134115 139033 140259 
145567 145958 149125 149615 150516 152479 
154130 158702 158830 163864 164133 164893 
166264 169054 172854 174230 179757 186019 
187515 198270 188718 189032 189180 190010 
ANO. 194839 198553 200063 201066 203323 

nę“ choćby przez swą to nację „ra - 
mol. Natomiast arja królowej Bony 
nadaje się aby ją dzieciukom śpiewa* 
ły nasze bony. Wolę „Szalonego Muez- 
zina” Szymanowskiego, który śpiewa: 
O Allach IHak Akrab Arrau. 4 « 

« Pak mniejwięcej wyglądałyby dwie 
krytyki wileńskie; w trzeciem piśmie 
notatkę napisałby „zastępca*, podkre 
ślając „wyjątkową górę jednej śpiewa” 
czki, „świetny dół drugiej". W czwar- 
tem piśmie doszukiwanoby się wśród 
koncertantek ewentualnej kandydatki 
na „Miss Pohulankę*, poczem stwier: 
dzonoby, že p. Biszewska ma „wspA- 
niałe m e djum*. Tytuł recenzji: „Wy 
krycie krwawej szajki medjumistów w 
Białym Krzyżu”, 

Ja osobiście powstrzymam się od 
krytyki, w myśl mądrego. autentyczne- 
go przysłowia staropolskiego: 

Konia z tyłu nie tykaj, 
przed wilkiem wszędzie zmykaj, # 
z boku unikaj karety, 
z przodu strzeż się kobiety! 

  

Właśnie to czynię: strzegę się — i 
przeto ma całej tej przemowie kładę 
krzyż, Biały Krzyż. 

Przyrządził Witołd Hulewicz. 
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NORJEŃ GOSPODARCZY LIEM WSCHODNICH 
DWA BOLSZEWIZMY 

natomiast stosunki oficjalne na nowo 
zawiązały. Czego się kraje i rządy 

sy, podczas których właściciel musi 
płacić wszelkie podatki da iny i 
asekuracje, gdy dzierżawca nie wnosi 
ani grosza, obecnie zaś ustalona 
przez |Sejm fustawa o dzierżawcach 
do 7 h, urągająca nie tylko sprawied- 

Jeżeli odrzucimy wszelkie teore- 
tyczne formułki bolszewizmu czy też 

w © 

W sobotę o godz. 19 odbędzie się zebra- 
nie Sekcji Zagadnień Prawno - Społecznych 
i Narodowych, 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Studjum Katolicko-Spoteczne. Czwar 
ty z kolei referat z cyklu „Studjum Katolie 
cko-Spoleczne“ na temat „O akcji Katolic- 
kiej” wygłosi p. prof. dr. Marjan Massonius 
w niedzielę dnia 30 b. m. o godz. 1 po poł. 
w dużej sali Chrześcijańskiego Domu Ludo- 
wego, przy ul. Metropolitalnej 1. 

Wstęp dla inteligencji wolny. 
— Zarząd Towarzystwa Miłośników komunizmu (bolszewizm jest niczem 

innem, jak socjalizmem maksyma: 
listów, t. j. ludzi dążących do natych- 
miłastowej realizacji teorji Marksa), 
kwintesencją okaże się prosta formu- 
ła: zabrać wszystko od tych, co co- 
kolwiek posiadają, dla  nieposiadają- 
cych, następnie zaś pozbawić wszyst- 
kich wszystkiego na korzyść fikcji, 
która się państwowem  socjalistycz- 
nem zowie i jest rządzone przez rząd 

' robotniczo-włościański. W praktyce 
rządy sprawuje klika spryciarzy, któ- 
rzy są pasożytami na wyniszczonym 
organizmie społecznym, utrzymując 
się u władzy za pomocą bezwzględ: 
nego teroru. 

Rosja sowiecka dała nam pełny 
obraz socjalizmu do ostatecznych gra- 
nic doprowadzonego. adne  prze- 
szkody nie stają na drodze tyranom 
sowieckim: dla dobra ludu, t. j. chło- 
pów i robotników setki tysięcy ludzi 
się rozstrzeliwuje, miljony głodem 
morzy, odbiera się całe mienie, na- 
wet dzieci od rodziców, stwarza się 
kołchozy pędzi się na Sybir lub 
Sołowki dziesiątki tysięcy tychże 
chłopów, których jedyną winą jest, 
że chcą pracować na swojem kawał- 
ku ziemi, nie chcąc oddawać do ko- 
lektywów inwentarzy a także dzieci 
własnych i wolą gotować strawę w 
dómu własnym, niż mieszkać w ko- 
Szarąch i jeść marnie z kotła ogól- 
nego. . 

Nie to, że olbrzymi i bogaty kraj 
popadł w ostateczną nędzę, nie: dość, 
że żaden niewolnik z dawnych  cza- 
sów nie zaznał takiego okrucieństwa, 
jak owi uszczęśliwieni chłopi i  ro- 
botnicy, za mało nędzy i rozpaczy 
katowanej ludności, — trzeba było zła- 
mać duszę tych nieszczęśliwych, odbie- 
rając jedyną nadzieję przez zabronie- 
nie szukania ratunku i pociechy w 
modlitwie. Precz z Bogłem, zniszczyć 
kościoły, rozpędzić lub wymordować 
duchowieństwo,—oto są hasła bolsze- 
wizmu, gdyż Kościół swą nauką 
przeciwstawia się dążeniom bolsze- 

. wizmu. Społeczeństwo ludzkie trzeba 
! zamienić w stado dzikich zwierząt, 
gryzących się między sobą, a gor- 
szych nawet od zwierząt, bo i te ma- 
ją jednak etykę wrodzoną. Zwierz 
bolszewicki nie tworzy a tylko poże- 
ra, choć się stara upozorować jakąś 
twórczość socjalistyczną. Jemu  trze- 
ba coraz nowych terenów dla nakar- 
mienia swej żądzy „korzystania z cu- 
dzego; z tąd potrzeba coraz to no: 
wych terenów aby je zdobyć,  nie- 
zbędnem jest przygotowanie terenu 
przez odpowiednią propagandę. Pod- 
minowane przez agitację państwa, ma- 

ją,jak dojrzałe owoce, —wpaść same 
w ręce wszechświatowej bandy bol: 
szewickiej. Na tę propagandę nie ża: 
łują bolszewicy pieniędzy a w Środ- 
kach nie przebierają, Demoralizując 
ludzi przez swe teorje, mają już 
łatwy dostęp do osobników  pozba- 
wionych sumienia, którzy za pieniądz 
gotowi zaprzedać siebie, swój naród 

swoje Państwo. 
Tą rozkładowo * przygotowawczą 

robotę prowadzą bolszewicy w dwuch 
kierunkach. A 

Kierunek pierwszy nazwijmy taj. 
nym, Tajna propaganda szerzona jest 
przez ajentów, żemisarjuszy, potajem: 
ne drukarnie, organizacje zakonspiro- 
wane, komsomolców, fhurtków, towa- 
rzystw oświatowych i t. p. 

Te organizacje rozjadają społe- 

żeństwo jak rak, wślizgując się swo- 
Ą grzybnią wszędzie, gdzie grą na 

głupocie, podłości i zazdrości ludzkiej 
Sprzyja rozrostowi tej strasznej cho- 
roby, jaką jest bolszewizm. Przeciw 
tym organizacjom i ajentom prowadzi 
nieustającą wojnę policja, prokurato- 
rja i Sądy, Niema gazety, któraby nie 
donosiła, że tu, czy tam, nie areszto- 

wano agitatorów, roznosicieli ulotek 
© treści antypaństwdwej, nie likwido- 

wano jaczejsk komunistycznych, Orga- 
nizacji bojowych, nie prowadzono ca- 
łemi .miesięcami procesów przeciw 

bandom wywrotowców. 
Likwidują i likwidują a,—- podobnie 

do wężów na głowie Gorgony, na 
miejscu jednej zlikwidowanej szajki 
wyrastają liczniejsze nowe, Zawsze 

t gim K.O.P. we dnie i w nocy czu. 
a, a jednak agitatorzy przekradają 

się przez granicę i bibułą agitacyjna 
przesiąka  całeml tonnami w celu 
„uświadomienia" naszego chłopa i ro. 
botnika. 

    

   

P 

Walka z propagandą jest pracą W 
Panelopy, gdyż metody tej walki są 
całkiem ką niż w S.S.S.R., gdy cho. 

l o t. zw. kontrrewolucję. My wo. 
emy sądami, a tam kulami—szanse 

nie są równe. : 
Tyle o bolszewizmie tajnym. 
Mamy jednak u siebie bolszewizm 

jawny, albo oficjalny. 
Nie mówię tu o urzędowem po: 

selstwie Sowdepji oraz o organizacjach 

t. zw. handlowych, które, korzystając 
R NOA prowadzą pro. 

‚ ‘равапбе ше skąpiąc środków pobu- 
dzających zapał  agitatorów i szpie- 
gów; o tem wiemy wszyscy i w 
kraju i we wszystkich państwach na 

| kuli ziemskiej, 
Niektóre państwa wprawd ie хег- 

| wały stosunki dyplomatyczne z So- 

L wietami, jak Wegry i Meksyk, "inne 

  

  

  

spodziewają z utrzymywania stosun- 
ków dyplomatycznych z Bolszewją,— 
10 ich rzecz,—można sądzić, że z oba- 
wy, by inne państwa nie wyciągnęły 
korzyści handlowych z kraju niegdyś 
tak szalenie bogatego a dziś zrujno- 
wanego doszczętnie. Bodajże iluzje, 
co do tych korzyści już się przeważ- 
nie rozwiały. 

Oflcjalnyrn bolszewizmem nazywam 
tych komunistów, którzy w Sejmie 
stanowią uznany klub, podczas gdy 
partja komunistyczna nie jest ulegali- 
zowana. Posłowie komuniści, działa- 
jący jawnie na szkodę Państwa, 
przemawiają przeciwko Niemu na 
wiecach i z trybuny, ich mowy steno- 
grafowane i przedrukowywane roz- 
chodzą się po całym kraju bez 7prze- 
szkód, podczas gdy takie same w 
treści swej rozrzucane w ulotkach 
niedozwolonych są konfiskowane a 
ich propagatorzy pociągani do odpo- 
wiedzialności. ж 

Czy ta dwoistošė stosunku do te- 
go samego objektu nie šdziwi i nie 
zniechęca tych, którzy narażając czę- 
sto życie, stają w obronie Państwa? 

Jednak nie -elukubracja posłów 
komunistycznych lub komunizujących 
są jedynym objawem bolszewizmu w 
Sejmie. Nie hasła įkomunistyczne są 
tylko cechą oficjalnego bolszewizmu, 
— są nią uchwały lub projekty ustaw 
w duchu bolszewizmu wnoszone lub 
uchwalane. 

W Rosji zaczęło się od przymu- 
sowego wywłaszczania za sprawiedli- 
wem wynagrodzeniem a skończyło 
słę na ogólnym rabunku i komunisty- 
cznych kołchozach. Droga jest Ślizka 
i jazda na dno przepaści nieuniknio- 
na, gdy po tej pochyłości jechać za- 
częto. 

Mamy też w Radach miejskich 
bolszewików lub komunizujących no- 
szących nazwy „Komuniści” lub „Le- 
wica P::BZZSZE - 

Nazwa wileńska Rada Miejska nie 
gorsza od innych i w roku zeszłym 
słyszeliśmy podczas debaty budżeto- 
wej radnego, który zakończył swą 
bojową mowę okrzykiem, „precz z 
rządem, niech żyje rząd robotniczo- 
włościański"., 

Zwykle zaczyna się od rzemyczka 
a kończy się na koniczku. 

Na$z Sejm też zaczął od wywła: 
s czania ziemi, przy zachowaniu pew- 
nych norm. Wprowadził teżyustawę o 
ochronie lokatorów choć konstytucja 
działająca gwarantuje nłenaruszal- 
ność prawa własności. 

Nienaruszalność dzierżawców pew- 
nych kategorji i nieskończone proce- 

KR 
  

  

    

PIĄTEK 
28 Dziś | | Wschód si. g.5 m 35 
Jana Kap. Zachód sl g. 5 m. 53 

Jutro 
Eustazego 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 
U. S. B. w Wilnie 

z dnią 27 — III. 1930 r. 

) 754 

Tem raiura : 
іге‹іг!д’іея } 1 °с 

Temperatura najwyśsza: -- 39C. 

Temperatura najniższa: — 19C. 

Opad w milimetiach: 1 

Wiatr i priewažėjący ) wschodni 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: pochmurno, deszcz ze śniegiem. 

Ciśnienie 
średnie w mm 

  

URZEDOWA 

— (y) Przygotowania do przyjazdu 
Pana Prezydenta na teren Wileńszczy” 
zny. Dzisiejszym pociągiem, porannym 
powrócił do Wilna p. wojewoda Racz 
kiewicz. Jak się dowiadujemy p. woje 
woda przyjęty był na audjencji przez 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, z 
którym omówił szczegóły pobytu p. 
Prezydenta na terytorjum woj. wileń- 
skiego. Jak wiadomo p. Prezydent Mo 
ścicki zwiedzi Wileńszczyznę w okre- 
sie letnim. 

— Komunikat Starostwa 
Wileńskie Starostwo Grodzkie komunikuje: 

nr. 72 czasopisma „Dziennik Wiłeński* z 
datą 27.II1 r. b. ukazała się notatka p. t. „Za 

kłócony odczyt w Katolickiej Lidze Archidje 
cezjalnej", treść której nie jest zgodna z 
prawdą: zawiera ona twierdzenie, iż zebra- 

nie, na którem był wygłoszony odczyt p. 

Pistola p. t. „Pascha u żydów a u chrześci- 
Jan“, jako ściśle wewnętrzne nie wymagało 
rejestracji. 

W rzeczywistości odczyt powyższy wy- 
ch zostął na zebraniu publicznem w 
R dostępnym dla wszystkich bez wzglę i na różnice wyznania”, jak podały do wiadomości publicznej rozplakatowane — па mieście ogłoszenia o odczycie, odczyt zaś został zorganizowany z jawnem pominięciem 

przepisów art. 2 i 3 rozp. Kom. Gen. Ziem 
Wsch. w przedmiocie urządzania zebrań i zgromadzeń publicznych z dnia 25.V 1919 r. 

W, związku z zamieszczeniem w Nr. 72 
czasopisma „Dziennik Wiłeński* powyższej 
notatki Starostwo Grodzkie pociągnęło cza- 
sopismo „Dziennik Wilenski“ do odpowie- 
dzialności sądowej za rozpowszechnianie nie 
prawdziwych wiadomości, mogących wywo 
tać niepokój publiczny. (art. 263 K.K.). 

Wiedzy Skarbowej w Wilnie, zawiadamia, iż 
dnia 28 b. m. o godz. 19 w lokalu Izby Skar 
bowej (W. Pohulanka 10) odbędzie się ze- 
branie dyskusyjne, na którem p. magister 
praw Brojdes Michał wygłosi referat p. t. 
„Wpływ podatku przemysłowego na pro 
dukcje'. Wstęp wolny dla członków i wpro- 
wadzonych gości. 

— (y) Zebranie organizacyjne kupców 
automobilowych. We środę, w lokalu stowa 
rzyszenia kupców i przemysłowców chrześci 
jańskich odbyło się pierwsze organizacyjne 
zebranie kupców branży samochodowej. Przy 
byli nań przedstawiciele i zastępcy firm p.p. 
„Chevrolet“ J. Sobecki, „Fiat“ — inž. Za- 
wisza, „Durant“ — prof. Weyssenhoff, „Stu 
debacker' — Fiszkin, „Tatra“ — inž. Anto» 
nowicz, „Morris“ — j. Chławnowicz, Bo- 
siacki i jnni. 

Po wysłuchaniu przemówienia p. So- 
beckiego ilustrującego niezdrowe stosunki w 
handłu samochodowym zebrani uznali za 
konieczne uzdrowienie tych stosunków przez 
powołanie do życia organizacji jednoczącej 
wszystkich kupców branży samochodowej. 
Organizacja ta ułatwi opracowanie. planu 
prac i wytycznych dla | zainteresowanych 
oraz zapewni pewną solidarność firm w 
przeprowadzaniu inowacyj mających na celu 
uzdrowienie stosunków w tej branży. 

Dla opracowania prac wstępnych powo 
łano komisję w składzie p. p. Sobeckiego, 
inż. Zawiszy, i Fiszkina. 

Następne zebranie odbędzie się w 50- 
botę o godz. 8 w lokalu Stowarzyszenia 
przy uł. Bakszta 7. 

KOMUNIKATY. 

— Z lzby Przęttysłowo-Handlowej w 
Wilnie. Ministerstwo Przemysłu i Handlu po 
daje do wiadomości w związku z zakończe 
niem rokowań o traktat handlowy rumuńsko 
włoski, że Włochy przyznały Rumunji mię- 
dzy innemi: 3 

1. Obniżenie cła wwozowego na owies 
do 3.000 lei za wagon. 2. Zwolnienie od cła 
wwozowego jaj rumuńskich na okres 3 lat. 
3. Znaczne obniżenie na rumuński miód 
pszczelny. 

Odnośnie od powyższego izba powia- 
damia, zainteresowanych w eksporcie pomie 
nionych produktów do Włoch, że na mocy 
klauzuli największego uprzywilejowania tra 
ktatu handlowego polsko-włoskiego eksporte 
rom polskim przysługują również te same 
korzyści co i eksporterom qumuńskim. 

Ponad to Izba Przem.-Handlowa podaje do 
wiadomości, iż w dniu 30 b. m. o godz. 12 
w sali Kina Miejskiego Ostrobramska 5 zo 
stanie wyświetlony film wykonany przez Ra 
dę Portu w Gdańsku. 

Film ma na celu zaznajomienie jaknaj- 
szerszych warstw społecznych z  urządze- 
niem portu Gdańskiego, jego ruchem i zna 
czeniem dla życia ekonomicznego Polski. 

Wstęp wolny. Karty wstępu można 
otrzymać w Izbie Przemysłowo-Handlowej 
Trolka 3, w godzinach urzędowych. 

liwości ale zdrowemu sensowi czyż to 
nie objawy dążenia do „zniszczenia 
własności? ; 

Uchwalona ustawa o nieeksmito- 
waniu lokatorów jedno i 2 pokojo- 
wych przez 5 miesięcy zimowych gdy 
lokatorzy nie płacą, czyż nie pachnie 
to ekspropryacją? Wszak dziecko 
nawet zrozumie, że wolno darmo 
mieszkać z mocy ustawy przez 5 mie- 
sięcy a potem proces do następnej 
zimy i dalsze 5 miesięcy darmowych 
itd. Czyż kto z głosujących za 
ustawą wierzył że taki lokator kiedy- 
kolwiek zapłaci? Natomiast twórcy 
ustawy wiedzieli że właściciel musi 
opłacać podatki, dozorcę, remont, 
wodę, światło i asenizację za takich 
„okatorów. 

Apetyt przychodzi w miarę įedze- 
nia — mówi francuskie przysłowie, 
to też nasi posłowie z lewicy, z co- 
raż to nowemi i dalej idącemi  pro- 
jektami wystepują, chcąc się zbliżyć 
do perfekcji bolszewickiej. 

Mamy oto kilka Świeżych  wnios- 
ków do Sejmu wniesionych, jak wnio* 
sek socjalistów o podniesieniu skali 
dochodu niepodlegającemu opodatko: 
waniu ze znacznem podniesieniem 
opłat od dochodów wyższych, lub 
wniosek Klubu Ukraińskiego 0 no- 
wej daninie leśnej w wysokości dani- 
ny z r. 1923. 

Wniosek socjalistów dąży, rzecz 
jasna, do odebrania dochodów od 
klas posiadających t. į. zniszczenia 
ich jako  nienawistnych _ burżujów. 
Wniosek Ukraińskiego Klubu jest 
właściwie próbą konfiskaty lasów 
prywatnych i darmowego oddania 
drzewa włościanom, rzekomo na Od- 
budowę, z pozostawieniem chwilowem 
tytułu własności i prawa ochraniania 
lasu i płacenia podatków. 

Są w Sejmie ludzie, którzy nie bę- 
dąc komunistami, wotują jednak bol: 
Szewickie w gruncie rzeczy ustawy, 
Sądząc że politycznie postępują rzu- 
cając zawistnym tłumom, na zaspoko» 
jenie ich pożądliwości, datki z cudze- 
go mienia. Błędna to taktyka podob- 
na do tej gdy gonłony przez stado 
wilków, wyrzuca im najprzód psa, RÓŻNE 
potem dziecko, potem żonę, Ssądrąc arai z 
4 Cieka: dżka autobusem-kolosem, 
że siebie salwować zdoła, nie chce WSO do Wilna przedstawi 

ciel znanej czeskiej firmy samochodów 
„Tatra“, reprezentowanych w Wilnie, przez 
inż. Antonowicza, aby zademonstrować ory 
ginalny autobus. 

O godz. 11 rano grupa osób z p.p. pre- 
zydentem Foiejewskim ref. ruchu kołowego 
urzędu wojew., inż. Krukowskim, przedstawi 
cielem wojskowości por. lwańkowiczem oraz 
wszystkimi ławnikami m. Wilna na czele 
udała się na przejażdżkę. 

Mimo znanego stanu bruków wileńskich 
autobus, obliczony na 50 osób posuwał się 
prawie bez wstrząsów po wąskich uliczkach. 

Wewnętrzne urządzenie autobusu рггу» 
pomina b. wagon tramwaju elektrycznego i 
wykonane jest starannie. 

Jak sie dowiadujemy „Tatra“ nie ma 
zamiaru ubiegać się o Kone os urucho- 
mienie swoich autobusów w Wilnie, a je- 
dynie pragnęła zademonstrować ten 
wozu. 

Biorąc pod uwagę stale wzrastające 
prowadzenie autobusów i samochodów „,Fa- 
tra" centrala fabryki uruchomiła "w Warsza- 
wie duże warsztaty, gdzie montują się ma- 

szyny. (y) * 
— Kola krjijoznawcze gimn. im. Ad. Mi. 

ckiewicza i seminarjum naucz. żeńs. im. kr. 
Jadwigi organizują dn. 29 i:30 przedstawie- 
nia. „Nad Niemnem* E. Orzeszkowej w re- 
żyserji p. H. Zelwerowiczówny w insceniza 
cji kol. S. jędrychowskiego pocz. o godz. 8 
w sali gimn. Mickiewicza, ul. Dominikańska 
Nr. 3. 

— (k) Akademla.wieczór ku czci Św. 
Józefa urządzona w kościeie ostrobramskim. 
Staraniem -zcigodnych księży i  parafjan 
ostrobramskich została urządzona akademia 
—wieczór w sali parafjalnej ostrobramskiej 
ku uczczeniu św. Józefa, którego święto 
obchodzimy w tym miesiącu. W ślicznie ude 
korowanej sali zebrali się księża i parafjanie 
wypełniając salę po brzegi, a co charaktery- 
stycznem j że większość przeważną sta- 
nowili mężczyźni. Akademję zaszczycił swo- 
ją obecnością ].E. arcypasterz, na powita 
nie którego paraijanie zgotowali wspaniałą 
owację ANY A NIE A SEZ 
Potem słowo wstępne wygłosił ksiądz Józef 
Wojcżunas podając wierny obraz Rodziny 
Świętej, której kierownikiem był św. Józef. 
Rodzina ta : św. Józef, Matka Boża i Pan 
Jezus to jakby trzy gwiazdy, które potęż- 
nym blaskiem świeciły kiedyś i teraz powin- 
ne nam przyświecać, służąc przykładem dla 
naszych rodzin. Z rodziny tej wyłania się 
jedna gwiazda — jezus, która potężnym 
swym blaskiem rzuciła Światło prawdy na 
cały świat. a 

„ Akademja byla urozmaicona  odegra- 
niem kilku utworów na skrzypcach Solo, 
śpiewami i deklamacjami. Następnie p. baron 
Weissenhoff wygłosił odczyt n. t. „Praca” 
podnosząc wielkie znaczenie pracy pod każ- 

zaś użyć broni by nie drażnić napa" 
stników. W końcu jednak wilki zjada 
ją samego polityka. 

Jeżeli można ustawowo zabierać 
cudze do X wymiaru, to jak można 
bronić tezy że X plus 1 jest nietykalne? 

St. Wańkowicz 

KA 
— (y) Nowe instytucje społeczne zarėje- 

strowanę przez władze, Do rejestru stowarzy 
czeń i związków, istniejącego w Wil. Urz. 
Wojewódz. wpisane zostało nowopowstale 
w Wilnie stowarzyszenie oświatowe pod 
nazwą „Żydówski Klub Myśli, Państwowej”, 
które stui na gruncje demokracji. Stowarzy- 
szenie działać będzie za pomócą urządzania 
wykładów, odczytów, wydawania pism, bro 
szur, książek, zakładania bibljotek, czytelń, 
świetlic. 

Zarejestrowane zostało dalej przez а- 
dze „Towarzystwo Pracowników  Koleja- 
wych „„Ognisko*, „Okręgowe Towarzystwo 
Organizacyj j Kółek Rolniczych w Święcia: 
nach i Postawach, mające na. celu popiera- 
nie rozwoju rolnictwa. 

ы MIEJSKA 
— (0) Sprawa budowy miejskiej boczni. 

cy Kolejowej. Dnia 26 marca odbyło się po- 
siedzenie miejskiej komisji technicznej w 
sprawie budowy miejskiej bocznicy  kolejo- 
wej przy uł. Legjonowej. Komisja: przyjęła 
projekt Magistratu z .małemi zastrzeżeniami. 

— Ruch autobusowy. Od dnia 29 bm. 
autobusy Spółdzielni kursować będą dodat- 
kowo od przystanku przy ul. Tramwajowej 
do Pospieszki. 

Od dnia 25 b. m. Spółdzielnia Autobusów 
w Wilnie kuponów na zniżokwy przejazd nie 
sprzedaje. Wszystkie kupony dotychczas 
sprzedane i nie wykorzystane przez nabyw 
ców ważne będą do dnia 15 kwietnia rb. Po 
tym terminie za niewykorzystane kupony 
Spółdzielnia zwróci pieniądze. 

WOJSKOWA. 
— (о) Dodatkowa komisja | poborowa. 

Dn. 9 kwietnia w lokalu przy ul. Bazyljań 
skiej 2, odbędzie się dodatkowa komisja po- 
borowa dla mężczyzn, zamieszkałych na te 
renie m. Wilna. Na komisję tę winni stawić 
się wszyscy ci poborowi, którzy z jakich- 

typ 
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ny o Bractwie św. Józefa, które założone 
przy parafji ostrobramskiej przed stu laty, 
po powstaniu styczniowem przestało egzy- 
stować. Potem zabrał głos J.E. arcypasterz 
i w serdecznych słowach wyraził swą ra- 
dość ze słyszanego referatu o pracy, a reka 
pitułując go pokrótce, zachęcał wszystkich 
do pracy, jednocześnie podniósł myśl, aby 
w następnym odczycie propagować ideę 
oszczędności, głosząc na ten temat specjal 
nie referat. 

„Arcypasterz udzielał się wszystkim, inte 
resując się wszystkimi, zato parafjanie przy 
odejściu zgotowali owację wznosząc okrzyk 
„Niech żyje arcypasterz*, zaś ksiądz Jozef 
Wojcżunąs jeszcze w słowie wstępnem po- 
dziękował arcypasterzowi za łaskawe przyby 
cie, Przed odejściem arcypasterza wszyscy 
stojąc wspólnie odśpiewali hymn: „My chce- 
my Boga”. 

— (a) Bezrobotni przjed wolewództwem 
Wczoraj przed południem na placu Magdale 
ny zebrali się bezrobotni, którzy wysłali do 

— (y( Rozszerzenie sięci szkolnictwa po 
w: *go. Jak nas informują Min. WR i 
OP zamierza w nowym roku budżetowym 
rozszerzyć znacznie sieć szkolnictwa po wszechnego. ) 

Projekt ten przewiduje przedewszystkiem 
o) szeregu szkół powszechnych na Kre- 

— Państwowa Szkoła Techniczna im. 
Margzalka Józefa Piłsudskiego w Wilnie po- 
wiadamia, że niedziela wywiadowcza odbę- 
dzie się 30. III. o godzinie 12 minut 30 na 
którą zaprasza wszystkich rodziców i opie- 
kunów uczniów szkoły. 

AKADEMICKA 
— Z „Odrodzenia*, Wskutek błędu dru- 

karskiego, mylnie została podana w ostatniej 
Wolnej Trybunie część programu „Dnia O- 
drodzeniowego“. A mianowicie o godz. 9 ra- 
no odbędzie się nie śniadanie, lecz konferen- 
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przedstąwienia sztuki Bro: 
jutro ostatnie przedstawienie 
sz 
szy się niesłabnącem powodzeniem. 

sztuka wojenna L. Franka 
która 
wszystkie większe sceny Europy ukaże się 
po raz pierwszy w Wilnie w Teatrze Miej- 
skim na Pohulance w środę najbliższą w 
opracowaniu reżyserskiem dyr. 
cza. Sztuka ta wprowadza widza w atmosfe 
rę głębokich wstrząsających przeżyć na tie 
wiełkiej wojny światowej. 

W niedzielę nadchodzącą na przedstawieniu 
popołudniowem w Teatrze na Poi i 
że się po raz ostatni barwna i melodyjna 
opera narodowa „Krakowiacy i górale", 
ny miejsc zniżone. 4 i 

oogodna komedja polska 

zyskała olbrzymi rozgłos 
ce tej odzwierciadlone życie dworu polskiego 
na Kresach Wschodnich. W roli głównej dyr. 
Zelwerowicz jest przedmiotem 
owacyj. 

ra Teat ru Lutnia będzie sztuka 
polskiego akademika W. Smółskiego „Błęd 
ny bokser* z życia akademiokiej młodzieży 
sportowej. Jest to pierwsza praca tego uta- 
lentowanego autora, którą 
scenę Teatr wileński. Niebawem sztuka ta 
wystawioną będzie również w W: 
Teatrze Letnim. Autor dziś przy 
Wilna aby uczestniczyć 
bach s 
najbliższy. 

wszystkich. Widowiska” popularne dla wszy 
stkich i 
warstw ludności, cieszą się nadzwyczajnem 
powodzeniem. Drugie przedstawienie 
rodzaju po cenach minimalnych od 25 do 80 
gr. odbędzie się w nadchodzący poniedzia- 
łek o godz. 8 wiecz. w Teatrze Lutnia. Po 
przemówieniu dyr. Zelwerowicza o znacze- 
niu widowisk popularnych odegraną zostanie 
przez wybitne siły 
wartościowa komedja Fredry „Dożywocie”. 
Pozostałe bilety w kasie zamawiań. 

spół operowy organizuje dwa przedstawienia 
popołudniowe po cenach zniżonych, 
się odbędą w sobotę 29 i w niedzielę 30 b. 
m. o godz. 3.30 p.p. 
Wznowiona będzie- przepiękna opera Hum- 
perdincka „Jaś i Małgosia”, która 
ogólne uznanie prasy i publiczności. 
wiska operowe szczególniej polecić należy 
młodzieży szkolnej, która korzysta ze specjal 
nych zniżek. 

wileńskiego z okazji V zjazdu delegowanych 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej 
wileńskiego w niedzielę dnia 30 marca r. b. 

godz. 8 min. 30 wiecz. w sali Śniadeckich 
U. S. B. odbędzie się wielki koncert „Pieśni 
Religijnej i patrjotycznej choru „Echo“ 
batutą p. profesora Wł. Kalinowskiego. Wy- 
konane będą utwory Moniuszki, 
Surzyńskiego. 
Kawnowskiego i wiele innych. Ograniczona 

-ilość biletów jest do nabycia wcześniej 
Sekretarjacie Generalnym Związku Młodzie 
ży Polskiej przy ul. Metropolitalnej Nr. 1, tel. 
e: a w dniu koncertu przy wejściu na 
salę. 

lofernes. 

    

Likwidacja cenfralnego komitefu K.P.Z,B. 
Po długotrwałem śledztwie władzom |bezpieczenstwa udało się zlikwidować 

centralny koznitet komunistycznej partji zachodniej Białorusi który kierował całą akcją 
wywrotową na terenić województw wschodnich, ч 

Sktad komitetu w ilosci 12 osób aresztowano i osadzono w więzieniu. 
Charakterystycznem jest że wśród tej „czermonej* dwunastki nie było ani jed- 

nego białorusina, a wyłącznie sami Żydzi. 
Wśród aresztowanych znajduje się dwóch znanych w Wiinie komunistów Da- 

wid Rozenszajn b. komisarz Czeki w Wilnie podczas pierwszej inwazji bolszewickies, 
a następnie „opiekun* wszystkich uciekających do Mińska komunistów i Hirsz Pień- | 
czański kierujący na naszym terenie całą robotą agitacyjną podczas wyborów do | 
Sejmu, Siedzibą Centra'nego Komitetu była Warszawa gdzie też dokonano p erwszych 
aresztowań a następnie wyłowiono będących w podróży do różnych Osrodków na 
Kresach pozostałych człąnków. (c) 

Groźny pożar pod Iwjem 
Z niewyjaśnionych przyczyn wybuchł groźny pożar w miejscowości Strzyżynięta 

pod Iwjem, który zniszczył 14 domów mieszkalnych i ckoło 50 budynków gospodar- 
skich, w płomieniach zginęło wiele sztuk inwentarza żywego. W czasie akcji ratowni- 
czej 5 osób odniosło cięższe lub lżejsze obrażenia ciała. J 

„Kilkadziesiąt osób zostało bez dachu mad głową i bez środków do życia, gdyź | 
cały ich majątek zginął w ogniu, z którego nic prawie nie udało się uratować. Straty 
spowodowane pożarem sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych: (<) Ų 

(1 EANET TT M E I NTT ATEITIS TSO TAUTOS TSO TSKKK 

„BROADWAY“ W TEATRZE NA POHULANCE. i 

      

     
P. Irena Eichlerowna w roli Pzai, kochanki „Bliny“ 
w sensacyjnej sztuce amerykańskiej „Broadway* która 

niebawem schodzi z repertuaru. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Miejski na POhulanoe. Ostatnie 
„Broadway“. Dziš i 

fascynującej 
ki amerykańskiej „Broadway*, która cie 

Z SĄDÓW 
Łapówka w gimnazjum, 

P. jerzy Preiss, adwokat wileński, czło” 
nek rądy adwokackiej znalazłszy się w 
vudnej sytuacji zastosował stary ' 
„iie pomażesz nie pojedziesz" lecz trafił na 
„ztowieka uczciwego i w rezultacie otrzy | 
mał „pržykrą nauczkę, "A RES 

yło to tak. 4 
„ Synowi p. Preissa, uczeiowi VI klasy | 

gimn. im. Zygmunta Augusta grozilo pozo- | 
stanie na drugi rok w klasie. Trzeba bylo | 
znaleźć sposób aby zaradzić złu. Na po- | 
moc przyszedł sekretarz szkoły Jan Jan- 
<zewski proponując „załagodzenie* dyrekto-= 
ra łapóweczką w sumie 100 zł, Wybieg nie 
udał się gdyż dyrektor nadał sprawie tok 
powodujący postawienie obu sprzymierzeń- Ч 
ców w stan oskarżenia. TZ 

Sprawa znalazła się w Sądzie. 
Podczas rozprawy sądowej oskarżony 

Janczewski usiłował wytłomaczyć swój po- 
stępek nie tyle przebiegle co naiwnie do- 
wodząc, że nie wiedział nic o łapówcoi Ja: 
koby myślał, że jest to zwrot długu spła- 
canego przez adwokata Preissa, : ь 

.. Sąd potraktował te oświadczenie 
jak ono na to zasługiwało i skazał: ; 

„ Adw. Jerzego Preissa na jeden miesiąc 
więzienia, a sekretarza Jana Janczewskiego 
na dwa miesiące, 

Ze względu na csobę adwokata Preissa 
sprawa ta i wyrok wywołała zrozumiałą | 
sensację, zwłaszcza, że jest to drugi w | 
<statnich dniach wyrok skazujący adwoka- 
tą na karę więzienia. (y) NOE 

     Ostatnia nowość 
„Karol i Anna, 

tryumfalnym pochodzie 

— „Karol i Anna“ 

obiegła w 

  

Zelwerowi 

    

— „Krakowiacy i górale" po raz ostatni. 

ohulance uka 
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— Teatr Miejski Lutnia. Dziś po raz 12 
Fijałkowskiego i 

unin Markiewicza „Miłość czy pięść*, która 
i uznanie. W sztu 

  

{ codziennych 

— „Błędny bokser“. Najbližszą premje. 
mtodego 

wprowadza na 

szawie w 
ywa do 

ostatnich pró- 
ra we wtorek 
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ego utworu. 

— (c) Wypadki w ciągu doby, W cza- 
sie od 26 do P m. zanotowano w Wilnie || 
różnych wypadków ogółem 40. W tej licz — 
bie było kradzi 3, zakłóceń spokoju pu- 
blicznego i nadużycia alkoholu 11, przekro- 
czeń administracyjnych 21. 2 

— (c) Aresztowanie kieszonkowca w te 
rzędzie pocztowym. Wczoraj w dzień udało 
się ująć niebezpiecznych złodziei, którzy gra 
sując w bankach i urzędach dopuszczali się | 
licznych kradzieży kieszonkowych i zawsze | 
wczas zdołali ujść pościgu. ie 

W godzinach rannych do urzędu poczto+ | 
wego przybył Włodzimierz Sołowjew (Mo | 
stowa 11) w celu załatwienia przesyki pocz- | 
towej. ; PYŁÓW 

W chwili gdy Sołowjew był zajęty rozmó 
wą z urzędnikiem stojący tuż przy nim nie. | 
znany osobnik usiłował wyciągnąć mu z kić 
szeni pieniądze, a gdy został złapany za 
kę, towarzysz jego usiłowai zwolnić przyła- 
panego lecz również został ujęty. W. policj 
okazało się, że oresztowanymi są: Józef Bła 
żewicz. (Subocz 11) i Bolesław Wiśniewski — 
(Łokieć 3) obaj znani, poszukiwani kieszon | 
kowcy. AI 

— (c) Zabójstwo w czasie 
We wsi Chiłewicze gminy Sobotnickiej n. 

— Drugie przedstawienie popularne dla 

  

  

przeznaczone dla niezamożnych 

tego 

zespołu artystycznego 

— Opera „Jaś i Małgosia". Wileński ze - 
które 

     w Teatrze Lutnia. 

zyskala 
ido- 

    

— Wielki koncert pieśni religijnej i pa- 

Wielinowicz wyprowadzony w równo- 
wagi słowami Mika rzucił się na niego i. 
trzymanym w ręku kamieniem zadał mu 
cios w głowę. 

Uderzenie było tak silne, że Mik padł i 
po chwili wyzionął ducha. Sprawcę zabój- 
stwa, który oszołomiony swymr czynem, usi 
łował zbiec, policja zatrzymała i oddała do 
dyspozycji wadz sądowych. $ : 

— (c) Usilowanie samobėjstwa. Prze: 
życie 

związku 

pod 

Goitnoda, 
Vittorja, Nowowiejskiego, 

M wczoraj wieczorem targnęia się na 
20-etnia Bronisława  Jurcewiczówna 
S. Ignaczego), która w tym celu wypiła 
esericji octowej. Gdy wypadek zauważono 
wezwano natychmiast Pogotowie Ratunko. 
we i po udzieleniu pierwszej pomocy odwie- 
ziono zatrutą do szpitala św. Jakóba. 

„ Co skłoniło Jurcewiczównę do targnię- 
cia się na życie narazie niewiadomo. 
„— (c) Kradzież bielizny. Nocy wczoraj 

szej nieujawnieni sprawcy dostali się na 
strych przy uł. Literackie 11 i skradli bieliznę | 
będącą własnością Seweryna Jodko. Kr. 

CO GRAJĄ W KINACH= 

Hollywood — Współcześni Judyta i Ho- 

Heljos — Cagliostro. 
Lux — Ponad śnieg. 
Światowid — Córka Zorry. 
Waada Riff i Raff jako lotnicy. 

— Dziedzictwo krwi. 

         

  



  

  

gminy Raduńskiej rozbito kufer i skradziono 
500 zł. Sprawcą włamania okazał się 20-ietni 
Paweł Markiewicz, bratanek poszkodowanej, 
«tórego policja zatrzymała. 

— (c) Spaliła się stodoła. Z powodu 
nieostrożnego obchodzenia się z ogniem pow 
stał pożar w zabudowaniach braci Dogielów 
mieszkańców wsi. Kozakowszczyzna. Ogień 
zniszczył stodołę ze zbiorami powodując 
straty na blisko 5 tysięcy zł. 

— (c) Ratowałi dzieczo od śmierci 
głodowej. Przed paru dnismi w bramie 
domu Nr 3 przy ulicy Ofiarnej znaleziona 
podrzutka w wieku około 15 miezięcy. 
latka dziecka nie widząc w swem czyni» 
nic zdrożnego, do ubranka dziecka przypię 
ta kartkę podając nazwisko, co spowodo- 
wało, że policja zdołała ustalić jej miejsce 
zamieszkania i następnie aresztować. jai. 
się okazuje podrzuciła опа dziccki dopro- 
wadzona do ostateczności bardzo ciężkie: 
mi warunkami materjalnemi. Mimo usilnych 
starań nigdzie nie; mogła znaleźć Żacnej 
pracy tembardziej, że była obarczona dzie 
akiem wymagającym opieki. Zrospaczona 
kobieta nie mając co dać jeść dziecku, wi 
dząc jak ono niknie w oczach, zdecydowała 
się na podrzucecie. Odpowiadać będzie za 
to przed Sądem... 

Stosunki w naszych przytułkach ułoży 
ły się w ten sposób, że nie sposób uloko: 
wać dziecko drogą właściwą. Zdarzały się 
liczne wypadki, że matki po nieudanych 
iaterwencjach w żłobkach, decydowały się 
azieci podrzucać. Skutek tego był natych- 
misstowy. Policja zabierała podrzutka—od: 
syłała do pierwszego lepszego przytułku, 
który tym razem już nie odimawiał w przy: 
1ęciu. 

  

Doróczie Zgromadzenie T-wa  Kredyio- 
wego m. Vilna 

dowy własnego gmachu T-wa plac przy ul. 
Jagiellońskiej nr. 14 za sumę 51672 zł. Do 
oudowy gmachu ma być przy he w TO- 

W dniu 23 marca, pod odnictwem 
ławnika Magistratu p. J. Łokuciewskiego, od 
nyło się doroczne zgromadzenie pelnomocni- 
ków T-wa Kredytowego m. Wilna. 

Zgromadzenie zatwierdziło jednomyślnie 
sprawozdanie zarządu, komitetu nadzorcze 
go i komisji rewizyjnej oraz bilans i rachu- 
jek wpływów i wydatków za rok operacyj- 
ny 1929, 

Ze sprawozdania zarządu wynika, że na 
tie ogólnego kryzysu, który zaciążył na ca- 
iem życiu gospodarczęm państwa, a wszcze- 
gólności Wileńszczyzny, rok operacyjny na. 
ieży uznać za pomyślny dla T wa i że T-wo 
poczyniło znaczny krok naprzód w kierunku 
rozszerzenia swych operacyj. W okresie spra 
„wozdawczym przyznano pożyczek na sumę 
3427100 zł, z czego zrealizowano 46 požy- 
czek na sumę 1.126.700 zł. Popyt na listy za- 
=tawne T wa ciągle wzrasta, zarówno ze stro 
vy społeczeństwa na Kresach, jako też ze 

- =trony instytucyj finansowych społecznych. 
Partja listów T-wa została nabyta przez Po- 
sztową Kasę Oszczędności. Zaległości człon 
ków Twa nie przekraczają granic normal- 
nych. Na 31 grudnia roku sprawozdawczego 
"wo posiadało: w kasie 30212 zł., w ban- 
sach 372750 zł, w papierach procentowych 

" 57153 zł, ogółem 460116 zł. Kapitał zasobo 
wy wynosi 130578 zł., specjainy fundusz na 
zabezpieczenie opłaty kuponów i  wyloso- 
wanych listów zastawowych 103635 zi. 

la mocy poprzedniej uchwały  zgroma= 
dzenia pełnomocników, zarząd nabył dla bu 
dowy własnego gmachu T-wa plac przy ul. 
Jagiellońskiej nr. 14 za sumę 31672 zł. Do 
budowy gmachu przystąpi się w roku bie- 
żącym. 

Nadwyżkę bilansową w sumie 18511 zł., 
zgromadzenie uchwaliło podzielić w sposób 
następujący: na pomoc uchodźcom z Rosji 
na ręce Zw. Polaków z kresów białor. 200 
4., na ręce gminy żydowskiej 200 zł, przy 
chodni przeciwgruźliczej 400 zł., sanatorjum 
„Tor* 200 zł, T-wu pomoc pracy 100 zł., 
LOPP — 200 zł., Lidze morskiej i rzecznej 
100 zł, Stowarzyszeniu nieruchomości m. 
Wilna 200 zł., na fundusz budowy domu 
11.000 zł. i t.d. 

Pozatem zgromadzenie upoważniło / za 
rząd do podjęcia kroków celem powiększe- 
"ia norm, stosowanych przy ustaleniu sza- 
cunku nieruchomości na podstawie dochodo- 
wości. 

Następnie zostali wybrani: na stanowi 
sko prezesa Komitetu nadzorczego р. МН 
chał Łukaszewicz, na zastępcę członka tegoż 
„Komitetu p. Otton Fuchs, na członka za- 
rządu p. Aleksander Zasztowt, na zastępcę 
0. J. Popławski, do komisji rzacunkowej p.p. 
St. Januszewicz, M. Cholem i ]. Karaś i do 
komisji rewizyjnej pp. Ofelja Benisławska, 
|. Gorfinkiel. W. Jastrzębski, ]. Kowarski i 
J. Łokuciewski. 

    

  

  

  

NEIARY, 
‚ "lArwid Hansen na remont sal w Domu 
Dzieciątka Jezus zł. 5. 

A. A. na remont sal w Domu Dzieciąt- 
ka Jezus zł. 3. 

2 Цвм‹нгъ 
і we wszystkich aptekach i 

skłądach aptecznych zńanego 
środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
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GEORGE GIBBS, 

© Żółty ptak 
Ludzie jadący. w samochodzie stanęli 

w nim i strzelali, jak szaleni z rewol- 
werów. i karabinów. Kule gwizdały 
koła uszu lecących zbiegów i z przy 
krym trzaskiem dziurawiły płócienne 
skrzydła. 

Nie zważając na tó, nie myśląc o 
niczem, Doris naciskała z całej siły na 
dźwignię, aby wzlecieć iaknajwyżej. Na 
reszcie... zdaje się niebezpieczeństwo 
minęło! — Przemknęła radośna myśl. 
W tej chwili Cyryl obejrzał się na nią 
twarz jego była blada, ale w oczach 
błyszczał tryumf. Uratowani? Tak, 
tak! „Żółty Ptak* leciał nad wierzchoł 
kami drzew, otaczających aerodrom i 

dom mieszkalny. 
Ale Cyryl odchylił się gwałtownie, 

oparł się o poręcz i ręką przyciskał do 
serca. Boże! Doris nie odrazu zrozumia 
ia, co się stało, dlaczego kazał jej za” 
stępować sie Był ranny! John Riz- 
zio. ranił go! 

Cyryl odę 
się z uś 

  

   

   
  

t jej myśli i odwrócił 
wskazał ranę na pier” 

  

ME 

  

RADA MIEJSKA 
Mieliśmy wczoraj na posiedzeniu 

Rady Miejskiej 2 punkty porządku 
dziennego, o których zgóry było wia” 
domem, że będą polami walk podjazdo 
wych między pepesowcami i endekami. 

Pierwsza z nich, — to sprawa osła 
wionego „manco“ opałowego w  ele- 
ktrowni miejskiej w latach 1921—1924 
przekazana przez p. prez. Folejewskie- 
go na ostatniem posiedzeniu do ponow 
nego rozważania, druga — to sprawo” 
zdanie Kom. Rew. dotyczące robót wo- 
doc.kanaliz. 

One to zajęły Radzie całe 3 godzi 
ny czasu dla debatów, gdy na resztę 
punktów porządku dziennego pozosta 
ło raptem pół godziny. 

Socjaliści, którzy przy sprawie 
„тапсо“ byli bardzo buńczuczni, przy 
sprawozdaniu komisji rewizyjnej  za- 
chowywali się potulnie. 

Endekom przyznać należy tę spra” 
wiedliwość, że naogół przemawiali rze 
czowo i spokojnie. 

ATAK NA PREZYDENTA FOLEJEW- 
SKIEGO. 

Pierwszym mówcą był poseł Pław 
ski: zarzucił om p. prezydentowi Fole- 
jewskiemu, że zarządzając powtórnie 
rozpatrzenie sprawy manca opałowego, 
postąpił niezgodnie z regulaminem 
obrad Rady Miejskiej. 

P. prezydent uznał to za przejaw 
nieuiności w stosunku do jego osoby i 
wyjaśniwszy powody, które go skło 
niły do tego kroku, oświadczył, że wy- 
ciągnie z tego odpowiednie konsekwen- 
cje. 

Na to oświadczenie Rada odrucho 
wo zareagowała w tak szczery i ser- 
deczny sposób wyrazami uznania dla 
decyzii formalnej p. prezydenta, że 
radny Pławski uznał za stosowne wy- 
cofać się ze swemi zarzutami i w ten 
sposób incydent minął. 

DYSKUSJA I OŚWIADCZENIE ŁAW- 
NIKÓW PEPESOWSKICH. 

W dalszym: ciągu wobec tego, że 
przyjęto wniosek radnego Czernicho- 
wa 0 rozpatrzenie sprawy manca me” 
rytorycznie, otwarto dyskusję, w któ 
rej głos zabierało kilkunastu mówców, 
wśród których poseł Stążowski conaj- 
mniej razy z pięć. 

Objektywnie rzecz przedstawia się 
w ten sposób, że manco opałowe ele- 
ktrowni wynoszące 93 tysiące zł. z ro 
ku na rok fiksowane jest w buchalterji, 
a wobec trudności w ustaleniu czy i 
kto odpowiada za nie, dotąd nie zo- 
stało spisane. 

Socjaliści tak jak na zeszłem posie” 
dzeniu, domagali się przekazania spra 
wy prokuratorowi, mimo, że ich ław- 
nicy bynajmniej nie podzielali tego zda 
nia. 

To też p. p. Czyż i Żejmo złożyli 
oświadczenie, że nie solidaryzują się 
ze swym klubem, a natomiast podziela” 
ją opinję Magistratu, że sprawę należy 
odesłać do zaopiniowania komisji praw 
niczej. 

Rada wniosek Magistratu przyjęła. 

ROBOTY KANALIZACYJNO-WODO- 
CIĄGOWE. 

Po przystąpieniu do tego punktu 
porządku dziennego Magistrat złożył 
oświadczenie, że nie jest przygotowa” 
ny do dyskusji na ten temat, wobec 
czego proponuje sprawę odłożyć do 10 
kwietnia, w którym to dniu Rada zbie- 
rze się ponownie. 

Przeciw tej propozycji zastrzegł 
się zarówno formalnie, jak i meryto 
rycznie prof. Komarnicki, wnosząc a 
otwarcie dyskusji. 

Ławnik Żejmo wystąpił z szeregiem 
zarzutów wobec Kom. Rew., której 
czynności, zdaniem mówcy, uniemożli” 
wiły poszczególnym ławnikom wniknię 
cie w istotę rzeczy, co za sobą pociąg- 
nęło nieprzygotowanie : Magistratu, ja- 
ko gremjum, do udzielania wyjaśnień. 

Po.tem przemówieniu wywiązała 
się ożywiona wymiana zdań, z udziałem 
radnego Chakiela przewodn. Kom. 
Rewiz. radnego Rafesa, przewodni. 
pokom. rew. radn. Jensza, Zasztowta, 
Pławskiego, Komarnickiego wice-prez. 
Czyża i innych. 

Padały liczne daty, terminy i na ich 
tle, atakowano Magistrat. 

si. Doris uczuła jak serce zamarło w 
niej, a gardło ścisnął nagły skurcz. W 
tej chwili „Żółty Ptak* dał nurka w 
powietrzu o mało co nie spadając na 
ziemię. Cyryl podniósł rękę w górę. 
Wyżej, wyżej! Doris znów skupiła u 
wagę na kierownicy. Dusza jej wyprze 
dzała lot aeroplanu. Z zaciśniętemi ur 
stami, wpatrzona przed siebie, zapo- 
mniała o wszystkiem. Jedną miała tyl 
ko myśl i jedno pragnienie: uratować 
Cyryla, nie dopuścić do tego, by zgi 
nął przez nią! 

„Żółty Ptak* płynął lekko wysoko 
nad pokrytemi lasem górami. Blaufel- 
den, generał von Stromberg, Rizzio, 
kapitan Venz i strzelcy, wszyscy zostali 
daleko za niemi. Kule ich nie były już 
niebezpieczne dla zbiegów, Którzy le- 
cieli, coraz szybciej, w kierunku połu- 
dniowo zachodnim. 

W. dole migotała srebrna, wąska 
wstęga — Ren! Doris przypomniała so 
bie słowa Cyryla: wzdłuż Renu polecą 
do granicy francuskiej, wzdłuż Renu do 
morza, tam skręcą na południe. Tak, 
trzeba dolecieć, Doris wiedziała, że od 
niej teraz zależy życie narzeczonego. 

Cyryl był ranny, może nie była to 

Redak or odpowiedzialny Witołd Woydyłło. 

Poziom dyskusji, za zasługą zresztą 
stałego „Zwischenrułiera'* — radnego 
Czernichowa, stopniowo się obniżał. 

I tutaj dodatnio zaznaczył się rad- 
ny Zasztowt, który w pewnym momen 
cie zaapelował a poważny ton deba 
tów. 

Nie na długo odniosło to jednak 
skutek. Już następny mówca pos. Stą- 
żowski wniósł znowu pierwiastek de 
magogji. Oto, wobec wyrażonych przez 
jednego z mówców obaw, że obecny 
stan rzeczy na robotach kanal. wodoc. 
nie daje gwarancji czy i w tej chwili 
straty na nich nie rosną, zaproponował 
mi mniej, ni więcej, tylko przekazanie 
kierownictwa sekcji technicznej ławni= 
kowi Łokuciewskiemu, zaś kierowai 
ctwa resortu tego ostatniego p. Czyża 
wi i to do czasu otwarcia dyskusji 
nad sprawozdaniem Kom. Rewiz. t. |. 
do 10 kwietnia. 

Jak taki wniosek wygląda w świe- 
tle życia pisać nie warto. Każdy to ro: 
zumie. 

Wystąpienie p. Stążowskiego było 
czemś, co zasługuje na miano kpin z 
interesów Wilna. 

Gdyby p. Stążowski był Wilniani- 
nem nie z przypadku i gdyby miał szcze 
rą troskę o rozwój naszego miasta, po- 
dobnych wniosków nie zgłaszałby. 

INTERWENCJA PROF. EHREN 
KREUZA. 

Jeśli po tem wszystkiem, co zaszło, 
jeśli po tych wszystkich atakach na 
Magistrat, wniosek jego o odroczenie 
dyskusji nad sprawozdaniem kom. rew. 
w sprawie robót kanal.wodoc. prze- 
szedł, to jest to zasługą radnego prot. 
Ehrenkreuza. 

Prof. Ehrenkreuz zazwyczaj rzadko 
zabiera głos, jeśli jednak zabiera, to, to 
co mówi, zmierza zawsze do jednego, 
mianowicie do zapewnienia Radzie rze- 
czowości obrad. 

Prof. Ehrenkreuz, może właśnie dla- 
tego, że sam demagogji nie uprawia, 
że jej nie lubi, że jest na nią człowie- 
kiem za uczciwym, i że co za tem idzie, 
razi go ona, cieszy się w Radzie naszej 
poważaniem, jest na jej terenie autory 
tetem, reprezentuje najlepsze wartości 
wśród zespołu radzieckiego. 

I właśnie wczoraj do  rozhukanej 
atmosfery obrad wpadł głos prof. 
Ehrenkreuza. Poparł on jak już zauwa” 
żyłem, wniosek Magistratu, który być 
może da nowe powody do niepokojów 
opinii, da dalsze przeciąganie stanu 
obecnych niejasności, ale który pozwoli 
Radzie za dwa tygodnie gruntownie 
zastanowić się nad gospodarką p. Czy 
ża, i jeśli było w niej coś karygodne 
go, w imię dobra publicznego, w imię 
dobra Wilna, sprawę, bez krzywdy dla 
niewinnych, a z karą dla winnych, za- 
łatwić. 

Wniosek o rozpatrzenie sprawozda 
nia kom. rew. odnośnie działalności se- 
kcji technicznej Magistratu, na posie 
dzeniu w dniu 10 kwietnia, uchwalono. 

INNE SPRAWY. 

Pod koniec posiedzenia postano- 
wiono dokonać zaproponowane przez 
Magistrat przeniesienia bidżetowe i 
uchwalono wnioski: w sprawie naby- 
cia placu przy ul. Zawalnej 5. pod bu 
dowę gmachu Szkolnej Pracowni Do- 
świadczalnej, w sprawie zmiany prze- 
pisów obowiązujących na rzeźni miej- 
skiej, wnioski o dodatki personalne 
dla dwuch pracowników w sekcji fi 
nansowej oraz szereg innych w spra- 
wach pomniejszych. 

Sprawa bocznicy kolejowej miej- 
skiej, którą uzupełniono na początku 
posiedzenia porządek dzienny, wobec 
braku quorum spadła. 

O godz 12. m. 40 p. prezydent Fo- 
lejewski ogłosił posiedzenie za zam- 

knięte. Kim. 

lnana wóżka (hiomanika 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 7-mej wieczór. Adres: ul. 
Młyaowa Nr 9 m. 6, naprzeciw 
Krzyża, w bramie na prawo schody. 
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niebezpieczna rana. Jego spokój i 0 
czy, pełne radości, uspakajiały ją. Znów 
podniósł rękę i Doris usłuchała, jesz- 
cze wyżej zacząf płynąć Żółty Ptak. Te 
raz lecieli wzdłuż Renu. Wiatr opalał 
jej rozgrzaną wysiłkiem  twarzyczkę. 
Lecieli coraz prędzej, coraz prędzej, ur 
ciekały w dole drzewa ij domy. 

„ Zmrok zapadał. Na niebie zaczęły 
się zapalać gwiazdy... Czy uda się im 
szczęśliwie wylądować w nocy? 

Doris chciała zapytać o to Cyryla, 
pragnęła usłyszeć jego głos który do- 
dawał jej otuchy i odegnało strach. 
Ale głos ginął w ogłuszającym trzasku 
motoru. Cyryl musi żyć, ona nie dopuw 
ści do tego, by zginął! Zacisnęła zęby 

i zebrała całą swą odwagę, usiłując 
pokonać wszystkie trudności. 

Przed niemi nisko zamigofały ognie 
w mieście. Nie wiedziała, jakieby to 
mogło być miasto. Zapewne Kolonija! 
Wczoraj przejeżdżała tędy z Johnem 
Rizzio. Wczoraj tylko! A zdawało się, 
że to już tak dawno, że już rok minął 
conajmniej od tego czasu. Za Kolonją 
— Dusseldorf... 
wać się, gdy się leci wzdłuż rzeki! 

Doris nie mogłaby określić, jak 

Łatwo jest orjento- 

  

Od dnia 28 marca do dnią 1 kwietnia 1930 roku włącznie będzie wyświetlany monumentalny film: 

Rino Miejskie 
SALA MIĘJSKA „NIBELUNGI“ 

Dram“t w 10 aktach. W rolach głównych. Krymhilda— MAŁGORZATA SCHOEN; Brunhilda— 
ul. Qstróbramska 5, HANNA RALPH, Zygtryd—PAWEŁ RYCHTER. Zwiększony zespół orkiestry. Ilustracja muzyczna 

osnuta na motywach RYSZARDA WAGNERA. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4-ej. 

  

POLSKIE KINO 

  

Dzis! Pierwszy raz w Wilnie! Najnowszy film 1930 r, nigdzie dotychczas niewyświetiany 
PROSIMY na WESELISKO! PAT i PATACHON się ŻENIĄ! A żeby godnie przyjąć zaproszonych, nasi ulubieńcy 

„PAT i PATAGHON jako GAZELIARZE“ chcą dorobić się majątku! Przepiękna 

  

  

Wielka 30. szampańska komedja-farsa w 12 aktach. 
Tel. 14-81, Hursgany śmiechu. Zapas wesołości na długo. 

Uzis: Arcydzieło wszechŚwiaiowej sławy Tryumfalay przeboj sezonu. PAŁACE! KOCHANKI! SZUBIENICA KINO-TEATR I au aa 
„HELIDS“ 
Wileńska 38. RENEE HARIBEL, 

„„HRABIA CAGLIOSTRO" 
nika świata. Reżys. genialny RICHARD OSWALD, Wykonawcy ról głównych: HRABINA RINA de LIGNORO, 

| ALFRED ABEL, ZUZANNE BLANCHETTI. Nie - 
zwykle frapująca treść! Kilka części obrazu w naturalnych kolorach! Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15 w. 

AN STUWE, KOWAL SAMBORSKI, 

6 Epokowy film ilustrujący 
cieży największego awantur- 

  

KINO-TEATR 

„HObLYWOOD" 
Mickiewicz» 22. 

RADJO 

Piątek, dnia 2 Smarca 1930 r. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu. 
12.05 — 13.10 — Muzyka popularna w 

wyk. ork. Polskiego Radja. 1) Kalman — 
potp. z operetki „Marcia“ 2) Lehar — pio- 
senka Zz operetki „Frasciguita“, 3) Grani 
chstaedten — potp. z operetki „Orłow*. 

13.10 — 13.20: Komunikat meteorologicz 
ny z Warsz. 

15.00 — 15.20: Tr. z Warsz. Odczyt dla 
maturzystów „Mahomet i Arabowie" (prof. 
H. Mościcki). 

46.15 — 17.00: Muzyka lekka z rest. „Po 
lonja* w Wilnie. 

17.00 — 17.15: Komunikat LOPP. 
1715 — 17.40: „Czegos ludzie nie wy- 

myślą?" pogadankę dla młodzieży wygł. H 
Tokarczyk. 

17.45 — 18.45: „Wileńska Szopka Akade 
micka* w wykonaniu studentek i studentów 
USB": 

18.45 — 19.10: Skrzynka pocztowa nr. 
108 odpowiedzi na listy słuchaczy WYS Wi- 
told Hulewicz. Dyr. prog. Polskiego Radja. 

19.10 — 19.40: Audycja poetycka: „O 
pieczarzu — zdupnie Tumiliku' ballada E. 
Zegadłowicza w wyk. Zesp.  Dram. Rozgł. 
Wi. 

19.40 — 20.05: Program na sobotę, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.05 — 23.00: Tr. z Warsz. 
sym. i komunikaty. 

DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
Ы W WILNIE 

(uk. Wielka 66 tel. 1253) 

OGŁASZA Iż POSIADA DO SPRZEDANIA 

1) Dłużyc i kloców sosnowych 15.000 
m3 ma stacjach: Mosty, Rybnica, Olkieniki, 
Zalesie N. Święciany, Lida i innych. 

2) Klacow odziomkowych sosnowych 
(bloków) 1.000 m3 na stacjach Kiena, Pod- 
brodzie, Nowo - Święciany, Landwarów, Ju 

nc5) Dhużyc i klogów swierkowych z od AJ logów sw. wych z od- 
ziomkami 15.000 m3 oraz 2.500 m3 bloków 
swierkowych w długościach od 4 m. i śre- 
dnicy w cienkim końcu od 30 względnie 25 
cm. na stacjach: Mosty, Marcikańce, Rudzie 
szki, Orany, Landwarów, Jaszuny, Juraciszki, 
Usza, Wilejka, Nowo - Święciany, Nowo - 
Wilejka i innych. 

4) Słupów francuskich sosnowych 5.000 

Koncert 

sztuk na staclach: Marcinkance, Druskieniki, . 
Rybnica, Jaszuny, Podbrodzie i innnych. 

5) Szwel Eksportowych sosnowych 
30.000 m3 na stacjach: Usza, Mołodeczno, 
Mosty, Stołpce, Lida, Skrzybowce, Zalesie i 
innych. 

6) Kopalniaków sosnowych 20.000 m3 
na stacjach:  Sanowo, 'Druskieniki, 
ki, Marcinkańce, Jaszuny, Olkieniki, Orany, 
Stołpce, N. Święciany, Wilejka, Usza, Nowo- 
Wilejka, Juraciszki i innych. 
„„7) Podkladow normalnotorowych 60.000 
sztuk (typów Dyrekcji kolei). 

8) Bindry dębowej 1.00 lag podwójnych 
na stacjach: Mosty, Horodźki, Juraciszki, Za 
wiasy, Landwarów i innych. 

9 Olszy fornierowej i tartacznej 11.000 
m3 na stacjach: Mosty, Marcinkańce, Dru- 
skieniki, Sanowo, Jezory, Porzecze, Rybnica, 
Jaszuny, Stasiły, Olkieniki, Juraciszki i innych 

10) Brzozy fornęerowej i tartacznej 1.300 
m3 na stacjach: Marcinkańce, Olkieniki, Jura 
<«iszki, Jaszuny, Mosty i innych. 

11) Osiki zapałczanej krajowej i el s 
towej 3.000 m3 na stacjach: Juraciszki, Usza 
Hoduciszki, Marcikańce, N. Święciany, Smor 
gonie, Horodźki i innych. 

12) Drewno opałowe wszystkich gatun- 
ków 40.000 m.p. na stacjach: Jaszuny, Sta- 
siły, Rudziszki, Olkieniki, Orany,  Zerwiny, 
Nowodruck, Wilejka i innych. 

Oferty pisemne na kupno wymienionych 
sortymentów uprasza się składać do dnia 15 
kwietnia 1930 roku. 

W oiertach należy wymienić cenę loco 
place kolejowe przy stacjach lub torach 
wzgiędnie franco wagon stacja załadowania 
z podaniem bliższych warunków tranzakcji. 

Wszelkich informacyj udziela Wydział 
Handlowy DLP. : 

Tranzakcje będą zawierane w miarę zgła 
szania ofert. 

długo lecieli. Nie wiedziała, czy już do 
tarli do Belgijskiej granicy. Bywała w 
Antwerpji i Brukseli, ale sjeraz, czyż 
mogłaby rozpoznać"jakieś miasto, z tej 
wysokości? 

Wreszcie ujrzała przed: sobą szarą, 
bezbrzeżną równą pustynię. Ocean! 
Wiał wiatr zimniejszy, ostrzejszy... 
Gdzie był Yprę? Gdybyż mogła do- 
strzec ognie w Ostendzie! Poznałaby 
to miasto napewno. 

żółty Ptak zniżył swój lot. W ciem 
nościoch nie można było dostrzec brze 
gu. Ciemne punkty czerniały na oce 
anie. Czy były to okręty wojenne, tor- 
pedowce?... Na niebie zamigotała smu 
ga światła z reflektora. Ale Żółty Ptak 
szybko minął niebezpieczeństwo. Na 
Szczęście w dole ukazały się znajome 
kontury Ostendy! Jeszcze chwila i znaj 
dą się na przyjacielskiem  terytorjum! 
Wpobliżu znajdą napewno wojska an- 
gielskie, znajdą je z łatwością. Doris 
chciała koniecznie dolecieć do angiel- 
skich wojsk, tylko do rąk Anglików mo 
żna była oddać papiery... on tak kazał. 

Kompas wskazywał kierunek na 
południowo - zachód. Doris w myśli 
wyliczała odległość i skierowała się 

Monumeatalny arcyfilm osnuty namiłości, intrydze i nienawiści p. t 

Pierwsze i jedyne w Polsce KURSY 
Wzmocnienła I Udoskonalenia PAMIĘCI 
według metody prof. mnemoniki, Członka Akademji 
Paryskiej S. Fajnsztejna WILNO 
Tel. 12-73. Dla niezamożnych i grup ulgowe warunki. 

Įnformacje od 4 6 po poł. codziennie. Zamiej- 
scowym wykładam  mnemonikę drogą specjalnych 
lekcyj-korespondencyj. 

ZĄDAJCIE BEZPŁATNIE MOICH 
BROSZUR (16 str.), zawier. program 

UA RUSKA) 
Współczesti „„BWBYTAĄ I HOLOFERNES““ 

2 epokis Starożytna 1 nowoczesna. 
W rol gł. najpiękniejsza kobieta świata 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.75. Specjalna ilustracja muzyczna. 

i uosobienie 
męskości i siły MAGISTE. 

HSW | NOWY D6W | 
łądnie urządzony, 
z dużym ogrodem 
owocowym, pod 
Wilnem przy st. 
kol. do sprzedania ZAWALNA 
na dogodnych wa- 

15: 

recenzje uczniów oraz sprawozdania prasy. 

Daniel 

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

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

Przyjmują zapisy do grup: XLIX zawodowej z nauką 
2 1 pół miesięczną i do grupy L amatorskiej dla Pań 

i Panów z nauką 5 tygodniową 

Początek zajęć w dniu 3 kwietnie r. b. 
Dla łatwiejszego opanowania teorji do dyspozycji słuchaczy 
są silniki od 4 do 12 cylindrowych, wszelkie części podwo- 
zia. W specjalnie urządzonej sali doświadczalnej odbywa się 
indywidualne szkolenie praktyczne regulowani: silaików, 
karbiuratorów, ustawianie zapłonu „MAGNETG* i „DELCO*. 
Szkolenie w prowadzeniu samochodu 
CZTERECH typach nowoczesnych samochodów, bez ogra- 
niczenia ilości godzin jazdy. Dla p. p. 
urzędników państwowych specjalne nulgowe 
Gwarantuje się ukończenie kursów i 
nów bez dodatkowej opłaty, Ułatwia się otrzymanie 
posady za pośrednictwem Kursów. Zapisy przyjmuje i 
informacyj udziela sekretarjat kursów 
godz. 12-ej do 18-ej, przy ul. Fiolendernia 12. Tel. 13-30. 
Przy Kursach czynne są warsztaty remontowe dla samo 

chodów iciągówek rolniczych. 

  

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 

Waluty i dewizy: 
Dolar 8.89 — 8.91 — 8.87. Belgja 124.40 

124,71 — 12409. Holandja 357.90 358.80 — 
357. Paryż 34.91 — 35 —34.82. Londyn 
43.38 i pół — 43,49 — 43.28. Nowy York 
8.904, — 8.924 — 8.884. Praga 26.42 i pół 
26,49 — 26.36. Szwajcarja — 172.62 — 
173.05 — 172,19. Wiedeń 125.65 — 125.96 
— 125.34. Włochy 46.75 — 46.87 — 46.63, 
Berlin w obrotach prywatnych 212.84. 

Papiery procentowe: 
Pożyczka inwestycyjna 126 — 125 — 

125.50. 5 proc. konwersyjna 55. Premjowa 
dolarowa 15—74.50 — 75. 8 proc. L. Ž. B. 
Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83.25. 4 i pół proc. 
ziemskie 54.25. 8 proc. ziemskie 76. 5 proc. 
warszawskie 57,25. 8 proc. warszawskie 76 
— 75.75 — 76. 8 proc. Łodzi 68 — 68.50. 
ać: Radomia 79.50. 10 proc. Siedlec 

Akcje: 

B. Polski 168. Lilpol 24.25, Modrzejów 
12.50 Pocisk 2.25. Ursus 20 — 20.50 —20.25 

  

[1:000—1:500—2:000 
dclarów 

ulokujemy na dob- 
re hipoteki na nis* 
kieoprocentowanie 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

нннг 
Poszukuje 

posady gońca chłopak 

  

Mickiewicza 21, |jąt 15 sierota. Ukoń- 
tel. 152. —llczył 5 kłas szkoły 

powszechnej. Wiaądo- 
  

mość w adm. „Słowa*. 

  

Pienigdzė 

  

  
lokujemy w każdej 
sumie, pod zabez- Szukam 

pieczenie wekslo- | posady ekonoma, po- 
we i hipoteczne radna az: 

Dom H.-K. „Zachę- | $Wiadectwa. Antokol- 
ta“ Mickiewicza i, | Ska 46—2. 0 
tel. 9 05. —0     

  

wgłąb kraju. W dole zabłysły reflek- 
tory i ukazały się białe dymki szrapne 
li. Ktoś strzelał do nich! Swoi czy wro* 
gowie? Doris leciała kilkanaście minut 
me mogąc się zdecydować na opusz- 
czenie samolotu. Były to najstraszniej- 
Sze chwile w jej życiu. Z napiętemi 
jak struny nerwami wpatrywała się w 
ciemnoaści, usiłując rozpoznać zarysy 
domów, drzew... Modląc się o powo- 
dzenie zaczęła zwolna opuszczać się 
na ziemię. „Może zginę! Wszystko je- 
dno — byle razem z Cyrylem*! — my- 
ślała Doris. 

Znaleźli się na szczęście na otwar- 
tej przestrzeni równego pola. Kilka 
lekkich podskoków i koła posuwać się 
zaczęły po ziemi, Doris próbowała 
wstać, ale nie mogła a ręce jej zaciska” 
ły się kurczowo na kierownicy, nogi 
omdlały. Wpobliżu rozległy się głosy. 
Młoda Amerykanka zrobiła najwyższy 
wysiłek, chcąc krzyknąć, ale nie mogła 
wydobyć głosu. Zamknęła oczy, zem 
dlała. 

Dokoła samolotu zamigotały świa- 
tełka latarń w rękach, biegnących kr' 
niemu ludzi. Ale Doris już tego nie wi- 
działa. i 

Drukarnia „Wy iawnictwo Wileńskie" 

runkach 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

PROSPEKTOW- Mickiewicza 21, 
kursu, waruaki, tel. 152. z 

Fainsztejn. r TEO 

EEA = Bie: 
Basos" 

Kinszerka Śwlałowska 
orąz Cabinet Kosme- 
tyczny usuwa xmar 
szczki, piegi, w: 
łupież, brodawki, ku-. 
rzajki, wypadanie wło- 
sów. Mickiewicza 46. 

Г анаа 
88 Kosmetyka BE 
mm 

Gabinet 
Racionalneį Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wilao, 

Mickiewicza 31 m. 4. 
i kobiecą kon" 

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

    

    

   

            

     

    

      

    

  

>. 

13 30, 

Odbywa się na 

oficerów i p. p. 
warunki. 

złożenie egzami- 

codziennie od 

Ti 

  

  

cjonalne; 
Poszukuje  Codziennie od gi 10—8. 

inteligentnej młodej W. Z. P. 43. 
dziewczynki, skrom= 

h ń KOBIECĄ wieś do 8 1-962 1et UPOdĘkonserwnie 
d „. usuwa braki i skazy. 

darstwie *domowem. Regulacje i trwałe 
A —12 Gabinet Kosme yki AE LA OE 

Wielka 18 m. 9. Prz 
w g: 10—1 i 4—17. 

Basa WWAWAWE 

„ADA RÓŻNE 
Pi sez -- ВАНОа 

dami umeblo- POSZUKUJĘ 

obiadami, wydaje się 
dla samotnych lub na hipotekę po Banku 

gentnego małżeństwa. K. O. do administracji 
Portowa 23 m. 24. „Słowa”. — 

ETAAVAUZGUBY 
KOPKO | PRIEDAI cumu ammm 

wojskową, rocz- 

Do sprzedania Przez ©° ® U. 
na Rook; posesją 29 NA imię Stanisła- 

2 oraz dowód szlachect= 
+] omy dal wa, kontrakt dzierża- 

= Łał _ ną. centego Bohdziewicza, 

daje sią iai, umowę rządową na 

niego chłopczyka i doskonali, odświeża. 

Zgłaszać się: Biało- przyciemnianie brwi» 

kiryniewiczowej. 

W. Z. P. 26, 

R oraz ara szoa SA 

an może być obiadź je się 2.000-3.000 zł. 
bezdzietnego  inteli- Ziemskim. Oferty pod 

Oglądać od 11—6-ej, 
EGO A TUEK W ZOTRCE 

EB A PAVAR Łysa książkę 

obszaru 27.500 mt.2, WA, „Naruszewicza, 

Aatokolskiej Nr 115 i „Y74: 02 im 5 Win- 

Jaformacje ul. Оа dzierżawę wyd. na 
> 25 ląt ną imię Stani- 

Aa cEO 10 m. 1: sława Naruszewiczą, 
ое unieważnia się. —e 

ASK TTT S DEC OIS ARCE III T TAI T TTK RPO, 

ROZDZIAŁ XXIII. ; 
Wśród swoich. i 

— Kobieta! — posłyszała poprzez 
mgłę głos. 3 

— Naprawdę! To kobieta! e. 
— Anglicy! Е 
— A ten drugi? — usłyszała Doris 

— Umarł? Doris zbudziła się i otwo* 
rzyła oczy, z przerażeniem spojrzała 
przed siebie. 

— Poczekajcie! On się rusza... Po 
móż mi Billu, musimy go przenieść do 
domu. ! 

Doris zdobyła się na ostatni w 
łek i szepnęła: 
| — Doktora... dla niego! On żyje... 
jest tylko ranny... 

„On musi żyć, przecież nie mógł zgi 
nąć teraz u kresu wędrówki... nie mógł 
zostawić ją samą... я 

Ludzie ostrożnie podnieśl; rannego» 
wnieśli do pobliskiego domu. Ktoś po: 
mógł Do ris wstač i zeįšė na ziemio, || 
Zmęczona śmiertelnie doszła do progi 
ka Się w jasnym, ciepłym po- 

45 I 

(D. N.) 

Kwaszėlna 44  


