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Požoženle gabinetu Tardieu Rząd Brueninga przed Reichstagiem PIK, Stade ustąpił z prezesuty RBOR. 
Przómówienie premjera Sławka na posiedzeniu kloba poselskiego B. B. W. R. 

P. Mac Donald bardzoby chciał aby 

pp. Tardieu i Briand wrócili do Londy- 

nu, a jeszcze bardziej aby poczynili tam 

duże ustępstwa. Bardzo bowiem premie 
rowi angielskiemu zależy na tem, aby 

londyńska konferencja ' ograniczenia 

zbrojeń nie zakończyła się zupełnem 

niepowodzeniem. Fortuna polityczna ga 

binetu p. Mac Donald'a, opierającego 

się tylko na mniejszości Izby Gmin, za” 

leży od wyniku konferencji. Francja ze 

swej strony nie zgodzi się nigdy na za” 

trzymanie swych konstrukcyj morskich 

i „zaczekanie'* aby ją Włochy dopędzi- 

ły. Ponieważ tego żąda się od Francji, 
ponieważ nic się jej nie chce dać wzar 

mian, pp. Tardieu i Briand nie chcą 

wracać do Londynu tłumacząc się tem, 

że moc tu mają roboty. 

Nie jest to tylko wybieg, ale fakt 

istotny. Dnia 1 kwietnia rozpoczyna się 

rok finansowy, a Senat dziś dopiero roz 

począł dyskusję nad projektem budże” 

tu. P.P. Clementel i. Dumont, prezes i 

sprawozdawca generalny senackiej ko- 

misji budżetowej, poprzedzili dysku- 

5ю dość przykrą dla rządu wymia 

ną listów z p. p. Reynaud'en 1 

G. Martin'em, ministrami tinansów i 

budżetu. Stwierdzili, mianowicie, że 

budżet uchwalony przez Izbę 
jest zrównoważony tylko pozornie, że 

w gruncie rzeczy deficyt wynosi 358 
miljonów, że obowiązkiem rządu by- 

ło się temu przeciwstawić... Zatzu: to 

niepozbawiony słuszności. Nie chcąc 

raz jeszcze „potknąć* się o jakiś wnio- 

sek demagogiczny, p. Tardieu Nr. 2 

nie stawiał już na każdym kroku spra- 

wy zaufania i pozwolił na to, że lewi- 

ca rozdęła wydatki z 48 do 50 miljar- 

dów, ©0 pochłonęło całkowicie przewi“ 

dywane nadwyżki. 
Pozatem senatorowie różnych оф 

cieni są w złym humorze i z tego je” 

szcze powodu, że kiedy Izba miała na 

debatę budżetową aż 5 miesięcy, to Se 

natowi pozostawiono tylko 7 dni. Tym 

razem lzba wyższa zdecydowana jest, 

zdaje się, nie ograniczyć się do debaty 

„po łebkach*. Sen. Henryk de Jouve 

nel wygłosił dziś dość wojowniczą mo” 

wę, zapewniając swych kolegów, że 

trzeba raz dać rządowi „nauczkę*. 

„Rządowi“ — to znaczy panu Tardieu, 

który, widząc niemożność uchwalenia 

budżetu na I stycznia, przesunął począ 

tek roku budżetowego na 1 kwietnia, 

a tymczasem dziś wydaje się rzeczą 

prawie pewną, że i na ten dzień budżet 
nie będzie gotowy. Nie jedna jeszcze ur 
tarczka czeka rząd pizy tej debacie. 

Drugą wielką sprawą, nad którą dy 

skusją w Izbie rozpocznie się lada dzień 

jest Plan Young'a. Po ratyfikacji przez 

Reichstag przyszła kolej na ratyfkację 

przez parlamenty państw sprzymierzo 

nych. We Francji rząd zabrał się do rze 
czy z wielkim pośpiechem. Chciałby u- 
zyskać ratyfikację jak najszybciej, na 6 

kwietnia, aby już w maju można było 

wypuścić na rynkach pienigżnych swia 
ta perwsz 4 „transzę* pożyczki „uru 

chomiającej'* obligacje części długu nie 

mieckiego. Jeśli ratyfikacja się opóŹni; 

wówczas wypuszczenie pożyczki w ma 

ju nie będzie możliwe i trzeba je będzie 

odłożyć do listopada. Takie są zwycza* 

je rynków pieniężnych. Ale w myśl ha 
skich układów sojusznicy, to jest głów 
nie Francja, obowiązani są opróżnić | 
Nadrenję przed 30. 6. ip. Tardieu rc- 

zu mie doskonale, że pod każdym 

wfględem lepiejby było  „uruchomić* 

choć parę miljardów przed ostatecznem 

opuszczeniem Moguncji. 

Czy uda się rządowi przeprowadzić 

ratyfikację w tak szybkiem tempie? I 

to jest wątpliwe. Lewica nic w grun- 
cie,rzeczy niema do zarzucenia Planowi 

Young'a z wyjątkiem może Banku Roz 

rachunków Międzynarodowych, w któ, 
rym widzi zarodek ponadpaństwo | 
wej i pozarządowej potęgi międzynaro 

dowej finansjery. Ale jest lewica w zde 
cydowanej w stosunku do pana Tardieu 

opozycji i nie chci ałaby mu gry шаЕ 

wiać. Niektórzy posł owie radykalni za- 
Jecają więc głosowanie przeciw Plano- 

wi Young'a, aby rząd przy sposobności 

obalić, bo liczą na to, że prawe skrzy 
dło większości rządowej z lekkiem ser- 

ceni nie zgodzi się na ewakuację Nadre- 

© nji.. Wątpimy, aby tak skrajne stano 

BERLIN. 1.IV. Pat. Oczekiwane z wielkiem napięciem posiedzenie 
Reichstagu, na którem kanclerz Bruening złożył deklarację programową 
nowego rządu, rozpoczęło się dziś o godzinie 4 po południu przy szczel: 
nie wypełnionych trybunach oraz sali obrad. Wchodzących ministrów ko- 
muniści powitali okrzykiem: „Gabinet bloku wyzyskiwaczy!”, wstępującego 
zaś na mównicę kanclerza: „Kanclerz głodu i nędzy!* | 

Prezydent Loebe otwierając posiedzenie zakomunikował na wstępie o 
złożeniu mandatu poselskiego przez ministra Schielego. 

Deklaracja rządu, której tekst po długich naradach w łonie gabinetu 
ustalony został ostatecznie na dzisiejszem posiedzeniu rady ministrów, 
jest bardzo krótka i zwięzła. й 

Expose karclerzą Brueninga 
Przemówienie swe rozpoczął kanclerz Bruening wyrażając imieniem 

rządu podziękowanie ustępującemu kanclerzowi Miillerowi, poczem  prze- 
szedł do omówienia stosunku gabinetu obecnego do głównych zagadnień 
niemieckiej polityki zagranicznej. Nowy rząd—oświadczył kanclerz— będzie 
aktywnie bronił żywotnych interesów Niemiec, rozwijając w dalszym ciągu 
dotychczasową linję polityki zagranicznej Rzeszy. Polityka ta oparta będzie 
zarówno na samopoczuciu narodowem i zaufaniu w siłę wewnętrzną na- 
rodu niemieckiego, jak i na uświadomieniu sobie że odbudowę Niemiec 
osiągnąć się da tylko w drodze pokojowej współpracy ze wszystkiemi na- 
rodami. 

Zapowiedź zwalczania radyksinych prądów politycznych 
Przechodząc do polityki wewnętrznej, kanclerz podkreślił, że rząd 

uważa za konieczne zwalczanie radykalnych prądów politycznych, znajdu 
jących podatny grunt w zaostrzonej sytuacji gospodarczej, nietylko šrod- 
kami policyjnemi, lecz równięż i gospodarczemi. Rząd czuje się dość silny, 
ażeby odeprzeć wszelkie niebezpieczeństwa zapomocą środków, jakie mu 
ad konstytucja weimarska, będąca podstawą ustroju republikańskiego 

Szy. 
Drogi polityki gospodarczej 

W sprawach polityki finansowej—oświadczył kanclerz — rząd stoi w 
zasadzie na Stanowisku programu finansowego ministra Moldenhauere, 
opracowanego jeszcze w okresie rządu kanclerza Muellera. W krótkich sło- 
wach kanclerz poruszył następnie zadania rządu w dziedzinie polityki so. 
cjalnej, poczem przeszedł do omówienia w ogólnym zarysie znanego już 
programu agrarnego, ograniczając się do poruszenia planowanych w tym 
kierunku zarządzeń. Zarządzenia te jednakże — oświadczył kanclerz — nie 
dają wystarczającej gwarancji, że będzie można związać silniej niż dotych 
czas żywioł niemiecki z Marchji Wschodniej zarówno z państwem niemiec- 
kiem, jak i z obszarami na których ten żywioł zamieszkuje. 

Na pierwsze miejsce wysuwa się tu konieczność gruntownej i na sze- 
reką skalę zakreślonej pomocy dla niemieckiej prowincji wschodniej, mają- 
cej iść krok w krok równolegle ze zrealizowaniem ogólnego programu 
agrarnego. Akcja skierowana do usunięcia stanu zadłużenia rolnictwa 
i otwarcia dla tegoż rolnictwa kredytów na niskich warunkach procentowych 
oraz redukcja podatków należą do kardynalnych zadań programu rządo: 
wego. Dopiero wzmocnienie i utrzymanie istniejących gospodarstw umożliwi 
planową i świadomą kolonizację chłopów i robotników. Dla pokrycia tych 
koniecznych wydatków rząd Rzeszy przedłoży specjalny projekt ustawy, 
nie przewidującej jednakże nowych ciężarów podatkowych. 

W porozumieniu z prezydentem Rzeszy podkreśla kanclerz — rząd 
zdecydował się podjąć akcję w tym kierunku, która zmierza do uzdrowie- 
nia rolnictwa niemieckiego na wschodniem pograniczu Niemic. Rząd za 
wszelką cenę domcgać się będzie przyjęcia i jaknajśpieszniejszego przepro- 
wadzenia tych projektów. tym celu rząd zdecydowany jest za- 
stosować wszelkie przewidziane konstytucją Środki. 

Odłożenie dyskusji nad ekspose 
Po przemówieniu kanclerza posiedzenie zostało zamknięte. Prezydent 

Loebe zakomunikował, że komuniści zgłosili wniosek o wyrażenie rządowi 
votum nieufności. Dyskusja nad deklaracją rządu odbędzie się na. posie: 
dzeniu jutrzejszem, które wyznaczone zostało na 12-tą w południe. 

Przemówienie kanclerza komuniści przerywali ustawicznemi okrzykami 
W chwili kiedy kanclerz oświadczył, że gabinet nie zamierza wiązać się z 
żadnem stronnictwem pclitycznem, z ław opozycji iewicowej podniosły się 
okrzyki: „Ale za to z Hugenbergiem", Wywody kanclerza o zarządzeniach 
agrarnych przyjęła opozycja głośną uwagą: „Chodzi o cła głodowe”. 

Dziękczynny list kolonii rosyjskiej w Rzymie 
do Ojca Świętego Piusa XI 

RZYM. 1.IV. Pat. Kolonja rosyjska w Rzymie w liczbie 200 osób, z 
archimandrytą Symeonem i członkami kleru prawosławnego na czele wysła- 
ła następujący list pod adresem papieża Piusa XI: 

„Ojcze Święty ! Członkowie kolonii rosyjskiej w Rzymie, pod wraže- 
niem głębokiem wzruszających słów listu apostolskiego do kardynała: 
wikarego Rzymu, pioszą o łaskawe przyjęcie wyrazu uczuć wzruszenia. 
Jasna nadzieja budzi się w naszych sercach, przepełnionych podzięką dla 
Waszej Świętobliwości, albowiem potężny apel do sumienia wierzących wv- 
woła uniwersalną walkę przeciw bluźniercom i ich groźnej akcji przeciw 
tym, którzy prześladują bezkarnie wszystkie religje, przeciw  niszczycielom 
moralności, ciemiężycielom  bezbożnym naszej ojczyzny nieszczęśliwej. 
Kolonia rosyjska będzie szczęśliwa, mogąc przyłączyć swe modły do tych, 
jakie wzniosą się w całym Świecie do Wszechmogącego, błagając o zmi- 
łowanie nad losem prześladowanych. 

KARTA 

Konferencja morska w Londynie 
Konierencja delegatów głównych mocarstw — - 

LONDYN, 1. IV. PAT. Wczoraj w pałacu Św. ;Jakóba odbyła się 
konierencja delegatów głównych mocarstw. Tematem obrad było sprawo- 
zdanie komisji rzeczoznawców. 

Po południu odbyły się kilkakrotnie narady Hendersona z Briandem. 
Henderson poruszył w tych rozmowach szereg zagadnień politycznych 
związanych z konierencją. 

Budżef rządu angielskiego 
LONDYN, 1. VI. PAT, Wedłud urzędowych danych w kończącym się 

dziś roku budżetowym dochody wynoszą 734.188.748 f. st. wydatki — 
148.712.011. Deficyt zatem wynosi 14.523.263 i. st. 
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swe głosy za przyjęciem Planu Young'a 
nie chcąc ani ułatwiać gry lewicy, ani 
też nie widząc dziś dla Francji możli 

wości wszczęcia polityki „silnej ręki*. 

W konkluzji nie przewidujemy kry- 

zysu ani przy debacie budżetowej, ani 

przy debacie nad Planem Young'a, ale 

wątpimy mocno, 'aby budżet gotów był 
na I-go, a ratyfikacja na 6'go kwietnia. 

Kazimierz Sinogorzewski. 

Paryż 24 marca. : 

  

wisko radykałowie i socjaliści zajęli. 

Najprawdopodobniej będą tak mane- 

wrowali, aby ratyfikacja Planu Young'a 
jaknajbardziej „skompromitowała* pra 
wicę w oczach jej wyborców. P. Lud- 
wik Marin wygłosił w Meaux wczoraj 
mowę, w której poddał Plan Young'a 

surowej bardzo krytyce, ale nawet gdy 

bv on sam głosował przeciw ratyfikacji 

większość jego kolegów odda zapewne 

WARSZAWA. 1. 4. (PAT). O go- 
dzinie 5 po południu odbyło się posie” 
dzenie klubu Bezpattyjnego Bloku pod 
przewodnictwem dotychczasowego  je- 
go prezesa p. Walerego Sławka. Na po 
siedzeniu tem p. premjer Sławek wygło 
sił następujące przemówienie: 

‚ SZANOWNI PANOWIE! Po dwóch 
latach wspólnej pracy możemy podsu 
mować niektóre ze osiągniętych  wyni- 
ków. jest to wskazane chociażby dlate 
go, że znajdujemy się u kresu współży 
cią z obecnym Sejmem. 

Przypomnę kolegom nastroje z.cza” 
sów wyborów 1927, 1928. Rozbież 
ność kierunku myślenia politycznego by 
ła pomiędzy nami tak wielka, iż zdawa 
ła. się, że niemal nie do osiągnięcia: bę- 
dzie cel zjednoczenia państwowo - my- 
ślących ludzi o odmiennych poglądach 
ńa jednej liście wyborczej. Nie znaliś 
my się wzajemnie. Stąd uprzedzenia i 
antagonizmy jeszcze bardziej zaognia- 
ło wzajemne niedowierzanie. Wzgląd 
na dobro państwa i chęć stać się siłą 
pomocną w pracy, jaką w odbudowaniu 
Polski Marszałek Piłsudski prowadzi, 
skłaniały mas do szukania form współ- 
pracy nawet tam, gdzie istniały duże ró 
žnice zapatrywań politycznych. Zdaje 
mi się żeśmy tę drogę znalezli. Polega 
ona na umiejętności dostrzegania do- 
brej woli i u innego człowieka, skoro 
ona tam faktycznie istnieje, oraz na szu 
kaniu kompromisu nie w dizedzinie ide: 
czy zasad, a na tle realnych i aktua!- 
nych spraw, które wysuwa rzeczywi” 
stość, a które muszą znaleźć praktyczne 
rozwiązanie. 

Może nie mieliśmy wewnętrz:ych 

rozbieżności „schować u siebie w do- 
mu'. Wynosiliśmy je w rozmowach po- 
za szeregi Bloku. Da liśmy w ten spo 
sób naszym przeciwnikom politycznym 
zbyt dużo nadziei, że Blok rozpadnie 
się na walczące-pomiędzy soką grupy i 
przestanie być siłą, ale okazało się, że 
to, co nas odróżniało od partyj politycz- 
nych, było znacznie głębsze, niż wewnę 
trzne rozbieżności u nas. Odróżnia nas 
poprostu inny stosunek do roli i obowią 
zków poselskich. Nie goniliśmy za popu 
larnością, środkami dernagogiczkiego 0- 
szukiwania obywatela, nie w jałowej a 
nijeodpowiedzialnej krytyce wszystkie 
go, co się w państwie dzieje, widzieliś- 
my nasze zadanie. Szukaliśmy drogi do 
skoordynowanłą pracy rządu, jako re- 
prezentanta całości, z interesem i po- 
trzebami obywatela. 

Zadaniem naszem było z. jednej stro 
ny pobudzić organizacje społeczne do 
pracy bardziej wytężonej i uporządko- 

wanej i wnoszącej jakiś dorobek Ww: ży- 
cie zbiorowe, z drugiej zaś pogłębić po 
czncie wspólności interesów pomiędzy 
państwem a jego obywatelami. To osta 
tnie zadanie było i jest specjalnie trud” 
ne do osiągnięcia, w pokoleniu, które 
urodziło się i wychowało w warunkach 
w których państwo zaborcze nie było 
państwem własnem. A jednak zadanie 
to jest i musi być głównym celem dzia 
łacza, który chce wychowywać społe 
czeństwo. Trzeba aby każdy (obywatel 
rozumiał prostą prawdę, iż ciężary, po 
noszone przez niego na rzecz państwa, 
służą nie dła czego innego, jak dla za- 
spokojenia takich, lub innych jego wła- 
snych potrzeb. Być może, że ta metoda 
działania nie dała natychmiastowej kró- 
tkotrwałej popularności i oklasków, 
lecz przemawiać musi tą głęboką praw 
dą do głębszych i rzetelniejszych strun 
duszy ludzkiej. 

| Przeciwnicy nasi szybko zrozumieli, 
że zjawiła się na arenie sejmowej nowa 
siła, która do dawnych, a wygodnych 
dla posła zwyczajów parlamentarnych, 
wciągnąć się nie da, która zagrażać me” 
że przeraźliwie rozwichrzonemu i nieod 
powiedzialnemu bytowaniu poselskie 
mu. Gdy atak zbiorowy przeciwko nam | 
partyj politycznych nie dawał rezulta- 
tów i okazał się niezdolnym Bloku uni- 
cestwić, nerwowość ich poczęła się 
wzmagać. Metoda walki stawała się co 
raz bardziej perfidna i pozbawiona ha- 
mulców, coraz potworniejsze puszcza” 
no w świat pogłoski, coraz bardziej bez 
ceremonjalnym stawał się język prasy. 

Gdy, jako prezes  Bezpartyjnego 
Bloku miewałem możność wypowiadać 
podsumowaną opinję pp. kolegów, to 
dawałem wyraz głębokiemu przekona- 
niu, iż rzeczawa współpraca rządu z 0° 
becnym Sejmem nie jest możliwa. Czu- 
liśmy wszyscy na podstawie tego, coś- 
my naokoło siebie obserwowali, że po- 
stępowanie więksąości sejmowej nie 
ma na celu ani dobra państwa, ani też 
rzetelnego zrozumienia istotnych intere 
sów społeczeństwa. I dobrześmy zrobili 
żeśmy przez zrzeczenie się nietykalnoś- 
ci zamanifestowali, iż nie chcemy być 
nieodpowiedzialni. My, naoczni šwiad- 
kowie tego, co się w Sejmie działo, ma” 
my przez to większe i prawo i obowią 
zek, odwołując się do woli narodu przy 

przyszłych wyborach powiedzieć publi 
cnie, jakie mi są partje i jaka jest ich 
rola. 

Genezą wniosku o votum nieiności 
zarówno dla min. Prystora, jak i' dla 
imin. Czerwińskiego, były ciasne intere- 
sy partyjne. Nikt absolutnie w. kraju, 
nie wyłączając opozycji, nie spodziewa 
się, by tak krzykliwie zapowiedziana li- 
kwidacja systemu pomajowego mogła 
być wbrew interesowi państwa isto! 
nie przeprowadzona. Zakończenie prze 
silenia utrwaliło to, że idee, które stały 
ńa początku przewrotu. majowego, są 
nada! obowiązujące. Jeśli to mogło być 
załatwione pomyślnie, to zasługę pod 
tym względem swoją posiada klub Bez 
partyjnego Bloku. 

Logika wypadków doprowadziła do 
konieczności: prawie, że Sejm ten nie 
będzie miał już swego prawa głosu i 
że idziemy do odwołania się do opinii 
społeczeństwa polskiego krzy nowych 
wyborach. Obowiązkiem panów będzie 
rozpocząć niezwłocznie prace przygoto 
wawcze na to by to odworaniesi; do o 
pinji publicznej przyniosło dla państwa 
i dla jego płacy pomyślne rezultaty. Z 
zetknięcia bezpośredniego z działacza: 
mi i posłami stronnictw, nam wrogich, 
wynosimy jeszcze jedną obserwację. 
Czujemy dobrze — a większość верто- 
wa też to zrozumiała, że do słów na- 
szych i naszych uchwał inną niż oni 
przywiązujemy wagę, że nie grozimy na 
wiatr, że odpowiadamy naszyim honor 
rem za dotrzymanie tego, cośmy przy” 
obiecali. Na tem właśnie polega popra 
wa obyczajów sejmowych. Trzeba po. 
nieść poziom odpowiedzialności posel 
skiej, to zaś daje się osiągnąć tylka na 
drodze zrzeczenia się nieodpowiedzial- 
ności. jeśli jako klub parlamentarny : 
jako zespół ludzi ten cel. postawimy so 
bie óbok dążenia do naprawy konstytu- 
cji, lecz postawimy z dostateczną mocą 
i decyzją, to sami będziemy mogli oglą 
dać, jak się zamiary przekuwa na rze 
czywistość. 

Dość często odwoływałem się da za 
ufania Panów Kolegów do mnie. Zaw 
sze je uzyskiwałem. Pozwolę sobie dać 
wyraz mojej za to istotnej i głębokiej 
wdzięczności, a jednocześnie piagnę 
podkreślić, że w warunkach niesłycha 
nie denerwujących Panowie umieli za” 
chówać spokój i gotowość solidarnie; 
pracy. 

ZASTĘPCZO NA CZELE ORGANIZA- 

CJI BBWR. B. PREMJER DR. šWI- 

TALSKI. * 

Przemówienie p. premjera Sławka 
zostało przyjęte gromkiemi oklaskami, 
poczem p. Sławek zawiadomił, iż wo 
bec objęcia przez niego prezesury rzą 
du, jest zmuszony zrzez się godności 
przewodniczącego klubu parlamentarne 
go BBW z R. Nad oświadczeniem po” 
sła Sławka wywiązała się dłuższa dy 
skusja, poczem przyjęto przez aklama: 
cję następującą uchwałę: „Kłub parła- 
mentadrny BBW z R wyraża najgoręt- 
sze podziękowanie p. prezesowi płk. 
Sławkowi za dotychcdasową ofiarną i 
owociią dziąłalność i nie przyjmuje do 
wiadomości jego rezygnacji, apelując 
do niego, aby funkcje prezesa nada 
spełniał. Jednocześnie uchwała prosić 
dr. Kazimierza Świtalskiego o objęcie 

naczelnego kierownictwa organizacji 
BBWR. 

Dziś o godzinie 8 wiecz. w salach 
hotelu Angielskiego klub parlamentarny 
BBWR wydał bankiet na cześć byłego 
prezesa premjera płk. Sławka. 

  

  

To-lecle Izby Handlowej 
francusko-polskiej 

PARYŻ. 1. 4. (PAT). Wczoraj wieczorem 
odbył się wielki bankiet wydany przez Izbę 
Hanc cwą francusko - 9 *47 z Ckazji ID - 
cia jej istnienia. Przewodniczył prezes Izby 
Handłowej ambasador Noulens. Obecni byli 
ambasador i ambasadorowa Chłapowscy, ca 
ly skład ambasady, gen. Roman Górecki, pre 
zes Banku Gospodarstwa Krajowego, konsuł 
generalny Poznański, dyrektor Izby Przemy 
sowo Handlowej w Wasszawie a.. Wartze 
ski, liczni przedstawiciele polskiego handlu i 
przemysłu stale zamieszkujący we Francji 
lub też czasowo przebywający zagranicą. Ze 
strony Francji obecni byli: szef gabinetu mi 
nistra przemysłu i handłu Comolet - Tirman, 
Aleksander Merlot, dyrektor Izby Handłowel 
Francusko - Polskiej, poseł Jan Locquim, pre 
zes grupy parlamentarnej francusko - poł 
skiej oraz szereg wybitnych osobisto'ci ze 
świata handlowego i przemysłowego Francji. 

PRZEMÓWIENIE AMBASAD. NOULENSA. 
Zagaił posiedzenie ambasador  Noulens; 

ktory porównał. Polsk; + przeł 1 Maty z o 
becną. Jako przewodniczący pierwszej misji 
sojuszniczej, wysłanej do Polski zaraz po jej 
ódrcazeniu, mógł na nne,sza przeki nat Się C 
okropnem spustoszeniu, jakie wyrządziła 
na na ziemiach państwa polskiego. Później 
przebywał w Polsce kilkakrotnie. Widział ją 
przy pracy i mógł przekonać się, jak szybko 
podnosi się z gruzów. Ostatnio zwiedzał Poł 
skę w roku ubiegłym na czele misji ekonomi. 
cznej francuskiej, której danem było stwier 
dzić ogromne postępy, dokonane przez Po!- 
skę we wszystkich dziedzinach życia gospc- 
darczego w ciągu 10 lat bytu niepodległego. 
Znikły ślady dawniejszych spustoszeń wojen 
nych a na ich miejscu wyrosły zamożne go- 
spodarstwa, potężne zakłady przemysłowe i 
wielkie przedsiębiorstwa handlowe, które prc- 
wadzą kraj cały do wspaniałego rozkwitu je- 
go sił twórczych. Kończąc swe przemówienie 
amb: sador Noulens wzmóst xielich za pc 
myślność Polski i Francji i trwałość łączą 
cych je nierozerwalnych węzłów przyjaźni. 

PRZEMÓWIENIE PRE ЗА GEN. GÓREC 

    

     

KIEGO. 
Drugi z kolei zabrał głos gen. Górecki, 

który w rzeczowym obszernym wykładzie 
przedstawił rozwój życia gospodarczego Pol 
ski we wszystkich dziedzinach od początku 
odrodzenia do chwili obecnej. Wykład ten 0- 
party był na diagramach, uwydatniających 
poszczególne momenty polskiego życia go 
spodarczego, zawartych w pięknym albumie 
fotograficznym który rozdano obecnym. 

Szczególny nacisk położył gen. Górecki 
na stronie finansowej zagadnień ekonomicz- 
nych. Państwo niezależne — oświadczył on— 
wymaga pieniądza niezależnego. Cel ten osią- 
gnęła Polska swemi własnemi siłami, dzięki 
poparciu najszerszych warstw społeczeństwa, 
które powołało do życia Bank oPiski i złoty 
po.sk.. 
ków s:6iegle z tem proce 
nej rozwija się stałe ; -pot kt lepiej 
n* Francja nie rozu nie dow e o gė MK 
tu, Dwa te zjawiska świadczą o tem, że pra 
ca nad rozwojem życia gospodarczego jest 
nietylko dziełem kół rządowych, lecz i że ca- 
le spe eczeństwo pokszie bierze w niej żywy u- 
dział. biagramy, wskazujące jej rozwój, o0- 
parte są nietylko na faktach dokonanych. 
Swiadczą one również o potędze sił potencjo 
nałnych narodu polskiego. Przeszedłszy do 
współpracy gospodarczej polsko - francuskiej, 
prezes Grecki stwierdza, że wyrazem jej jest 
Izba Handłowa. : : 

   

   
   

wewn. 

Po przemówieniu Comoiet - Tirmana, sze 
ia gabinetu ministra przemysłu i handlu, za- 
brał głos radca handłowy a! sady polskiej 
Wiecie wski charakter 1442 п gilzby Han 
dlowej Francusko - Polskiej, oddane przez nią 
na polu zbliżenia gospodarczego między Fran 
cją i -Piską. 3 

PRZEMÓWIENIE AMBASADORA CHŁA- 
POWSKIEGO. 

Po przemówieniu b. ministra handlu Jerze- 
go Bonnefous, przemawiał ambasador Chła- 
powski, który zatrzymał się dłużej nad znacze 
niem i doniosłością wymiany handlowej mię- 
dzy Francją i Polską. Ambasador wyraził 
przekonanie, że zakończenie wojny celnej mię 
dzy Polską i Niemcami oraz zawarcie umowy 
handlowej połsko - niemieckiej wpłynie dodat 
nio na rozwój wymiany handlowej między 
Francją i Polską. Wymiana ta znajduje swój 
wyraz w dziedzinach dwojakiego rodzaju: ze 

  

    

  

   
     

     

1 strony inwestowania kapitałów francuskich w 
Рокс: i udzielenia Franci przez Pulske sił 
roboczych. W jednej i drugiej dziedzinie ot 
wierają się szeroki perspstywy w -szczęśli- 
wym okresie współpracy międzynarodowej. 
Kończąc mówca wzniósi toast na szczęście i 
pomyślność Francji. Między obecnymi trwała 
aż do wczesnego ranka ożywiona wymiana 
zdań, dowodząca, że sympatje wzajemne mię 
dzy obu krajami oparte są nietylko na senty- 
mencie, lecz i na rezeczowej wspólności in 
teresów i zagadnień gospodarczych. 

Manewry flofy niemieckiej na morzu Śródziemnem 
BERLIN. 1.IV. Pat. W dniu dzisiejszym opuściła port kiloński nie: - 

miecka flota wojenna, złożona z 5 okrętów Mnjowych, 1 krążownika oraz 
2 flotylij torpedowców, udająca się pod dowództwem wiceadmirała - Olde- 
kopia na morze 
newry, 
Vigo. 

ródziemne, gdzie odbyć się mają wiosenne ma- 
Pierwszym etapem podróży floty niemieckiej jest port hiszpański 

Występ feafru polskiego w Byfomiu 
BYTOM, 1 IV. Pat. Po raz pierwszy Od czasu zajść opolskich, po zlikwidowaniu 

konfliktu teatralnego na Górnym Śląsku, zespół teatralnych sił polskich przybył na 
Śląsk niemiecki. W teatrze miejskim w Bytomiu odegrano wczoraj po południu sztu= 
kę regjonalną „Wesele na Górnym Sląsku*. Teatr był szczelnie zapełniony. Sztukę 
i grę artystów przyjęto z entuzjazmem. Na przedstawieniu obecni byli reprezentanci 
komisji mieszanej, przedstawiciele władz niemieckich, konsul generalny Rżeczypospo- 
litej Polskiej w Bytomiu oraz auter sztuki p. Ligoń. 

  

Komuniści piofrkowscy demonstrują 
ŁÓDŹ, 1—IV. PAT. W dniu wczorajszym komuniści piotrkowscy urządziligde - 

monstrację przed lokalem dziennika miejscowego „Głos Trybunalski", Kwybijając szy 
by. Demonstrantów rozpędziła policja, aresztując kilku prowokatorów. 

Ogromny pożar w Salonikach 
SALONIKI, 1—IV. PAT, Pożar zmiszczył tu 22 magazyny. Szkody obliczają ra 

25 miljonów drachm. 2 R 7 B



ECHA KRAJOW 
Dwaj panowie: gzomefra ! doktor 

8 Dokszype słyną tem, że leżą u. źródia 

% Berezyny, tej Berezyny, przez którą hanieb 

nie uciekał największy z wodzów — gnany 
z pod Moskwy. Nie o nim jednak mar 
miar pisać, zresztą jestem zamały. by 7 

o wielkich... 
Chcę dzisiaj powiedzieć o tych, którzy 

są mali, lecz roszczą pretensje do wielkości 

— imaczej chcę mówić o Samozwańcach 
(Mam tu na myśli dwóch panów: „geo- 

metrę* i „doktora”, obaj z tytułami, ale obaj 

bez dyplomów. 3 

Ciężkie obecnie czasy finansowe, 4 jed” 

nak tą czy inną drogą trzeba zdobywać sa 

"bie kawalek chleba, by żyć. Ba, ałe tu cho- 
dzi już więcej niż o kawałek chłeba.... o zysk, 

o lichwę. 
Pan Samuel M. prowadzi swój żywot 

szeroko — na całą długość swej taśmy, któ- 

rą wzdłuż i wszerz mierzy pola, łąki i lasy. 
wieśniaków, którzy mu za to płacą złotem, 

poją wódką, i dają słoninę. W ubiegłym ro- 

ku pan Samuel byi wezwany przez wieśnia 

ków do wsi Dziedzino (gm. Dokszycka), by 

tam odmierzył ziemię, która niegdyś była 
podarowana na wieczną własność przez 
obywatela Słotwińskiego. Jak zwykłe w ta- 
kich wypadkach, gdy chodzi o darowiznę, 

  

     

  

          

powstają przypuszczenia i podejrzenia, że 

sąsiad Oszukał sąsiada, zabierając więcej 
gruntu. Podejrzenia te trwają nieraz całe 
dziesiątki lat przechodząc z jednego pokole- 

nia do drugiego i t. d. 
х Tak było i we wsi Dziedzin. Kilku chlo- 
pów wynajęlo p. Samuela M., by odmierzył 
im ziemię, czy czasami broń Boże ich „dziad 

‚ kowie“ nie zostali oszukani przėz sąsiadow— 
25 pradziadów.... 

Pan geometra Samuel zgodził się doko 
nać tego za pewną umówioną cenę; prze- 
rzucił swą czarodziejską taśmą i stwierdził, 

że... oszukano? „Pokrzywdzeni* proszą wo- 
bec tego sprawdzić, jaki jest obszar ogro- 

_ dów sąsiadów: Włodzimierza Sysa i Szymo 
“ma Kamilowicza. — Pan Samuel zażądał 

od tych niby pokrzywdzonych za tę nową 
pracę 10 rubli w złocie, a gdy mu wypłaco- 
no — odmierzył i zawyrokował: „mają wię- 
cej, „treba atabrač“. Pan geometra, dobrze 
podochocony, zabrał pieniądze, taśmę i stary 
plan tej wioski odjechał do Dokszyc, propo 
nując wieśniakom nowy „sprawiedliwy” po 
miar. 

Oburzeni chłopi, czując wiekową niemal 
- krzywdę, o mało nie potlukli swych „krzyw- 
_ dzicieli* i niewiadomo czemby się skóńczyło, 
gdyby do tej sprawy nie wmieszało się paru 
obywateli i nie wytłomaczyli im, że ich geo- 
metra poprostu „nabrat*. Uspokoiło się. Stary 
plan jednak tej wioski znajduje się u pana 

8. M., który czeka, iż na wiosnę przyjadą po 
niego, by im odmierzyć ogrody. 

Podobnych wypadków można byłoby 
przytoczyć bez końca. — Plany są faiszywe, 
często bowiem sporządza p. 5. plany nie 
mierząc zupełnie na gruncie, ot poprostu. na 
oko. Taki plan między innemi sporządził ten 
słynny geometra p. Sosńnowskiemu, który 
plan ten załączy do sprawy sądowej (w Okr. 
Sąd.), jaką wytoczył p. Świ z Tumiłowicz 
(sprawa o kupno—sprzedaż.) 

Kiedyż wreszcie odpowiednie władze 
zajmą się tym „Samueikiem“!? Należałoby 
ochronić w nadchodzącym sezonie pomiaro 
wym wieśniaków przed tego rodzaju pra- 
ktyką, którzy jak te muchy wabione zapa- 
chem: „dzia szawiej biare, jak, kazionny* — 
siadają na lep, gdzie oszukane giną... 

Podobne praktyki uprawia i dr. Bazyl 
lijm z tą chyba różnicą, że operuje już nie 
taśmą i innego rodzaju mierzy pola swemi 

_ jmstrumentami, które ponieważ mie. jestem 
medykiem, nie potrafię dokładnie nazwać, ale 
mniejsza 0 nazwę. 

Chodzi mi o prawo, a jeszcze więcej o 
korzyść nie dla praktykującego a nawet i 
nie dla poddających się tej praktyce, lecz © 
korzyść dla społeczeństwa — no i państwa. 

t októr ten jest lekarzem (leczy ludzi nie 
- bydło). Jednak czemu dał jako lekarstwo 

_ panu Mikołajowi, gdy ten zachorował na za- 
" palenie płuc, soli. glauberskiej.. nie wiem. 

„Albo, gdy pani W wa skarżyła się na ból 
w żołądku, po zbadaniu oświadczył, że ma 
raka i rozpoczął swe łeczenie, gdy jednak 

" bóle wciąż nie ustawały, poradził, by poje- 
chała do Wilna. Proszę zgadnąć cóż jej po- 

"wiedziano odrazu w Wilnie? Lekarze kazali 
jej wracać do domu, bo... bo... 
"Bóle same przeszły i parę miesięcy 
zamiast raka.... bocian przyniósł jej chłopaka! 

Pocóż więc straszyć, narażać na koszty 

i dawać rady i lekarstwa skoro się nie zna 
к "ma rzeczy. Czyż nie lepiej poszukać innego 

- bardziej stosownego i odpowiedniego zajęcia? 
|, Zresztą może ma i inne, bo niedawniej 

"niż 1 marca b. r. p. doktór, korzystając z 
nieobecności właścicieli, wpadł do lasu z pod 
wodami i począł rąbać las. Może i tutaj się 
pomylił, jak z tą solą glauberską, bo zamiast 

"do swego lasu — trafił do cudzego. Na nie 
_ szczęście nadjechał właściciel rozpoczęła się 

niezupełnie miła pogawędka, w toku której 
doktór B. (też przez pomykę) zamiast przy 
rządu do słuchania wydobył przyrząd do 

_ strzelania i skierował w stronę właściciela — 
(nagan by! zarepetowany). 

Szczęściem udało się właścicielowi był 
silniejszym i zwinniejszym od doktora , obez- 
władnić doktora przez obalenie na ziemię. 
Rozpoczęła się wałka i tarzanie się po śniegu 
— doktór w czasie wałki starał się skierować 
swą „słuchawkę w brzuch właścicieła lasu, 
nie udało mu się jednak, gdyż mocno ten 
ostatni ściskał rękę z bronią przeciwnika i 
łużę skierowal w inną stronę. \ 

# Skończyło się protokułem, policją, ale 
czyż na tem koniec. Szach — Matt. 
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BARANOWICZE. 
— Gdzie prawda? Zwykle tak bywa, iż 

na nędzy ludzkiej ktoś uwija sobie gniazdko 
ak też jest na tle poprawy bytu pracowni 
ków państwowych z naszą „Коспапа“ opo- 

& podróży tn Argentyny ы 7 

: КА (Na morzu). 
Zwiedzam techniczne instalacje stat 

ku. Nadwyraz uprzejmy komendant Da- 
nieł łaskawie proponuje mi swoie p:ze' 

— wodnictwo. 
Kotłownia i maszyny, jako zbudo 

wane przed dwudziestu laty nic szcze” 
ólniej ciekawego nie - przedstawiaj 
0zystość, w porównaniu do niemie. 
kiego pancernika, który udało mi się 
zwiedzić w roku 1918, pozostawia ;iie- 
co do życzenia. Wentylacja zadawała 

__ jąca. Chłodnie tym razem nieczynne. Z 
Polski idzie tylko partja mebli, z Hav- 

ru towary niewymagające niskiej tem 
peratury, W drodze powrotnej Swiato* 

wid zabierze mięso przeznaczone do 
Francji. Wtedy się chłodnie przydadzą. 

|. Wielką ciekawość wzbudzają nato 
miast urządzenia ściśle żeglarskie na 

.. pomoście kapitana. ‚ 
Busola pomieszczona pomiędzy 

dwiema ogromnemi żelaznemi kulami. 
Mają one za zadanie wyrównanie magne 

- tyzmu ziemi, który przez żelazny ka* 

    

     

      

     

   

  

       

    

    

    

id 

-„Spółdzielni” i różn 

    

zycją, sprawa ta stała się u nich typowym 
i jaskrawym przykładem demagogii i braku 
poczucia odpowiedzialności. 4 

Wiadomem jest każdemu, iż pobory 
urzędnicze są niewystarczające, to też duże 
obietnice przed rozpoczęciem Sejmu obozu 
opozycyjnego, iż właśnie w Sejmie byt pra- 
cowników zostanie poprawiony, zwróciły 
masy pracownicze do tego obozu, dziś jed 
nak u ludzi zdrowo myślących musi nastą 
pić pełne rozczarowanie. 

W odezwie, jaką wydała przed rozpo- 
częciem Sejmu Centralna Komisja Porozu 
miewawcza szeregu związków czytaliśmy: 
Wobec rozpoczynających się obrad Sejmu 
Rzeczypospolitej Zw. Zawodowych Pracow- 
ników Państwowych postanowiła zwrócić się 
do tej naczelnej reprezentacji narodu, powo- 
łanej do ostatecznego decydowania © polity 
ce gospodarczej Państwa i ustałającej bud 
żet o uwzględnienie w nim słusznych potrzeb 
pracowników państwowych. Wierzymy, że 
w debatach budżetowych Sejmu znajdzie 
się zrozumienie dla ciężkiego położenia wiel- 
kiej rzeszy obywateli. Uchwały Sejmu, które 
niejednokrotnie szły po linji interesów pra 
cowników państwowych, czy to w sprawie 
przyznania ostatniego 15 proc. dodatku, czy 
inne są dzisiaj jednym naszym ratunkiem'. 

Już z tej odezwy wynikło, iż tyłko Sejrt 
Rzeczypospolitej, a względnie tego  więk- 
szość ma pelne zrozumienie dla postulatów 
pracowników państwowych. 

W dalszym ciągu swych działań opozy- 
cja zwoływała w całym kraju wiece, na któ 
rych, przy udziale posłów opozycyjnych by 
ty uchwalone szumne rezolucje, to samo por 
twierdził, zwołany przez związki zawodowe 
kongres pracowniczy. 

Na kongresie tym znów przemawiali 
posłowie opozycyjni, każde to przemówienie 
miało świadczyć, że świat urzędniczy może 
liczyć na pomoc strosnictw mówcy. Najważ 
niejsze rezolucje, jakie powzięto żądały pod- 
wyższenia uposażeń o 25 proc., przeprowa 
dzenie zasadniczej rezolucji płac + bezzwłocz 
nej wypłaty zaległego dodatku mieszkanio 
wego. 

Organ P.P.S. uznał wręcz, że postulaty 
wysunięte na zjeździe są postulatami tego 
stronnictwa. „Partja nasza, pisał „Robotnik 
domaga się obecnie zgodnie z wolą urzędni 
ków 25 proc. podwyżki”. 

Przy takiem postawieniu sprawy, kiedy 
z jednej strony Rząd i B B zajęły stanowisko 
że obecna sytuacja finansowa Państwa pozwa 
la na uruchomienie tylko nieznacznych sum 

3 na poprawę bytu urzędników, nato- 
miast z drugiej strony opozycja nie szczędzi 
ła obietnic i zapewnień — trudno się dziwić, 
że panowie posłowie z opozycji mogli się po- 
szczycić sukcesem. 

W organizacjach zawodowych urzędni 

ków państwowych odczuliśmy wzrost nastro 
jów opozycyjnych, daty się wyczuć pełne 
nadziei sympatje dla krasomówczych dekla- 
racyj poselskich. 

;Aliści demagogja na dłuższą metę zban- 
krutować musi. NY 

Nadszedł dziś czas, aby to stwierdzić i 

na tym właśnie przykładzie nietylke prawo, 

ale i obowiązek zapytać tych, których prze 
strzegaliśmy przed demagogją poselską 
co ona im dała. 

Debaty budżetowe w Sejmie skończone. 
Kto zna układ sił w parlamencie, wie 

dobrze, że nie Rząd dysponuje tam większo- 
ścią, ale właśnie opozycja. 

Toż nie kto inny, jak wiaśnie organ 

P.P.S. „Robotnik“ wychwalając prace budże 
towe Sejmu stwierdził: Komisja budżetowa 
miała określoną większość zorganizowaną, 
solidarną, wykonywującą pewien określony 
plan. Obóz sanacyjny odgrywał wygodną, 
ale niezbyt zaszczytną rolę: „biernego świad 
ka“. : 

Dlaczego w tym określonym planie spra 
wy urzędnicze zostały pominięte? JE 

Świat urzędniczy zapytać teraz winien 
tkich posłów tak pięknie  deklamują- 
na zjazdach i kongresach co zostało z 

ich obietnic j zapewnień Dlączego to tak 
pięknie skonstruowana większość nie uchwa 
liła 25 proc. dodatku do pensji, dlaczego? 
przecież nie potrzebowal się liczyć ani z Rzą 
dem, ani Blokiem Bezpartyjnym, który był, 
jak sami oświadczają, biernym świadkiem. 

Odpowiedź można znaleźć, iż i Sałomon 
z próżnego nie nałeje, o czem dobrze wie 
opozycja; ani razu wyraźnie nie postawiła 
wniosku o podwyżkę, oddzielne wystąpienia 
posłów, które marszałek uchylał ze wzglę 
dów formalnych, potrzebne były opozycji, jak 
zabezpieczenie bytów. 

Teraz będzie się mówiło na 
myśmy chcieli, ale Rząd i B. B. 
uchwalić. 

Szerszy ogół urzędniczy winien uświa- 
domić tę obłudną grę tych „obrońców lu- 

dzi”. Były. 

   

  

    

  

  

    

wiecach: 
nie” dali 

LIST DO REDAKCJI. 

Z inicjatywy p. dyr. Motylewskiego od- 
był się w państwowem seminarjumm nauczy 

i siecianach, iniormacyj kurs 
h maturzystów te       

       

    

gzamin nauczycielski. 
N y się gorące podziękowanie p. dyr. 

Motylew mu, za jego opiekę, którą nas 
otaczał gdy byliśmy w Seminarjum i który 
teraz opiekuje się nami, siedzącymi w zapad 
łych wsiach. 

Pan dyr. Motylewski, który założył i 
odbudował Seminarjum w Święcianach bar- 
dzo dbał o uspołecznienie nas przez założe 
nie „Bratniej pomocy”, „Klubu S$ 

  

  

raz też dba aby: 
ralnego, nie zas! 
wali dla całego społeczeństwa. 

Dziękujemy jeszcze raz p. 
skiemu za opiekę w szkole 1 za 
rą nas teraz otacza. 

Pierwsi Maturzyści Państwowego 
Sem. Naucz. w Święcianach. 

   
. Motylew= 

opiekę, któ- 

dłub okrętu i masę na nim pomieszczo” 
nego metalu wywołuje odchylenie bu 
soli nieraz da 30%, 

Sygnalizacja za pomocą telegrafu 
bez drutu i łapanie sygnałów. Temu 
ostatniemu celowi służy przyrząd wzglę 
dnie nowy, bo podczas wojny wynale- 
ziony przez francuską technikę. 

Prócz bowiem morskich latarni 
świetlnych cały jest szereg t. z. farów 
wysyłających tale Hertza. 

Przyrząd powyższy służy do naj: 
ściślejszego określenia kątu, pod któr 
rym owe fale przychodzą. Złapanie za 
tem tal z dwóch różnych farow, wy- 
słanych, zważywszy, że statek znajdu 
je się na punkcie skrzyżowania dwóch 
znalezionych linij, pozwala z najwięk 
szą dokładnością określić położenie 
statku nawet w chwili, gdy chmury lub 
mgła nie dają możności wynalezienia 
t. z. punktu za pomocą określenia kątu 
danego ciała niebieskiego. 

Przyrząd ten, którego Niemcy w 
czasie wojny jeszcze nie znali, nieoce 
nione państwom Ententy oddał usługi. 
Oto bowiem, dwić stacje lądowe łapały 
za jego pomocą szyfrowe, a zatem nie- 

„reg urzędników ministerstwa spraw 
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Niesiychane zaburzenia roztanatgzowanego tłumu 
Bolesna zajście w parafji Kaczanówka, wojew. Tarnopolskiego 

TARNOPOL. 1. 4. (PAT). Tarnopolski Urząd Wojewódzki komunikuje: | 
W dniu 31 marca, okałe g.odziny 15, nadgraniczna miejscowość Kaczanówka w 

pow. Skałat, woj. tarnopnsk*zgo byla widown 4 zaburzeń rozfanatvzowanego tlumu P.y 
czyny zaburzeń były, jak dotychczas usaplono, rjastępująće: Miejscowy wikaży rzymsko — 
katolicki ks. Wróbel z powodu złego stanu zdrowia Otrzymał trzymiesięczny urłop na wy 
jazd do Francji. Nie mając rzekomo pieniędzy na podróż, zwrócił się do paraijan z proś. 
bą o pomoc materjalną w drodze datków dobrowolnych. Gdy zbliżał się termin wyjazdu, 
ks, Wróbel rozpoczął żegnać się z parałjanami i przy: tej sposobności żalił się, że zmuszo- 
ny jest wyjechać na urlop wskutek rozmaitych intryg. Pod wpływem tych słów zapano. 
wało podniecenie wśród paratjan, którzy oświadczył, że księdza nie puszczą. Gdy w dniu 
11 murca ksiądz wsiadł na furę, by opuścić Kaczenowkę, zebrany «um paralian wyprzegi 
konia i ksłiędza zaniósł na probostwo. Zawiadomniony o tem konsystorz łaciński wezwai 
netyc” miast ks. Wró)'a dc wyjazdu z Kaczanóćwk. 

Gdy w dniu 31 marca tłum nie nik dopuścił na probostwo npwoprzybyłego wikare. 
go i wobec proboszcza ks. Szczjerbowskiego zajął groźną postawę, ks. Szczerbowski 2a. 
wiadomił starostę skałąckiego j prosił go © zabezpieczenie kościoła i plebanii, poczem od 
dawszy klucze miejscowemu proboszczowi grecko L katolickiemu, wyjechał do Lwowa. 

Po wyjeździe probv;/.za ks. Wróbel na czełe tłumu paratjan liczącego cko'y Ż ty. 

sięcy osób, udał się do grecko katolickiego księdza i zażądał od niego pod groźbą uży. 
cia gwałtu wydania kluczy. kościelnych. Otrzymawszy je, wrócił do kościoła i tu odprawił 
nabożeństwo. Mniej więcej w tym czasie przybył do Kaczanówki starosta skatacki Glo. 

nowski i skierował się wprost do kościoła, starając się swoją interwencją wpłysąć uspa- 
kajająco na parafjan. Tłum niestety nie ści łgo do głosu i zajął wobec niego groźna 
postawę. Starosta Glonowski widząc podniecenie tłumu i uważając, że jego interwencja 

nie odnosi skutku, udał się na posterunek policji. 
. Wówczas ks. Wróbel pod wolywem spotegowanego podniecknia nerwowego, nie 

zdaję: sobie sprawy €0 czyni, ogłosił przed tlumerr, że obejmuje w'adzę w Kaczanówt> 

na czele tłumu ruszy do urzędu gminnego, gdzie złożył z urzędu naczelnika gminy i całą 
radę gminną. Następnie podążył na posterunek policyjny i polecił tłumowi rozbeoić poste- 
runkowych. Gdy tłum zaatakował komienfami budynek posterunku policji i zaczął wdzie. 
rać się do środka, komendant powiatowy policji wezwał tłum do opamiętania się i zanie- 

chania gwałtu. Gdy to nie poskutkowało, policja w liczbie 8 ludzi dla postrachu zrobiła u 

żytek broni palnej, dając kilka strzafów w powietrze. Gdy i to nie odniosło skutku, dali 

posteruakowi w stronę napastujacych į salwę, w której pastępstwie jedna osoba zo- 

stała zabita, a 9 rannych; z pośc*d nich jedna! osoba zmarła, zaś stan dwu jest gioźny. 

Na widok rannych i zabitego tłum wycofał się i wrócjł do koścjoła. Tam ks. Wróbel zwió 

ci się do parafjan z płomienną mową i zapytaniem, czy wobec tego, co zaszło, są oni go. 

towi stać przy nim wiernie riadal, a nawet w razie potrzeby przełać krew. Gdy paraijanie 

w podmeśeriu przyczest mur wierności, ksiądz Wrćbe! wyjął monstra!:ję z Przenajświei 

szym Sakramentem i urządził procesję przez wieś. Następnie procesja wróciła do kościo- 

ła i tam odbyły się modły. 
Wśród tłumu panowało ogromne podniecenie. Dla opanowania sytuacji i w celu apo 

bieży nia sukcesom staro:'a Glonowski wezwał pomocy sterunków sąsiednich i zawia 

domił o wypadku władz przełożone. Dowódca brygady KOP, ze względu na teren nadgra. 
niczny, udzielił staroście asysty wojskowej. Na miejsce wypadku przybył wojewoda tarno 

polski, naczelnik wydziału bezgieczeństwa i wołewódzki komeadant nolicyjny z naczel. 

nikiem urzędu śledczego. Ponieważ w kościele odpawiały się modły i stan podniecenia tu- 
mu nie wykluczał w dalszym ciągu „, otoczono teren, przylegający do cmentarza, 

kordonem policji, zwłąszcza że co chwila dzwoniono na alarm i usiłowano osobom będą- 

cym w kościele doręczyć różne przedmipty uzbrojeria. 
Wieczorem przybył do Kaczanówki ze Skałatu ks. Kalinowski, jako delegat dekana. 

tu skałackiego. Tłuri zaczął się powoli w późnych godzinach rozchodzić do domów tak, 

że w kościele pozostało około 250 osób. 1 kwietnia o godzinie 6 rano ks. Wróbeł po ca- 
łonocnych modłach wziął monstrancję i ruszył z procesją z kościoła. W chwili, gdy prze 

kroczył bramę cmentarza kościelnego, kordon policyjno.wojskowy zamknął furtkę cmen- 
tarna i otoczył chorego nerwowo kapłana szpalerem. Ks. Wróbel widząc, że został odosob 
niony, oddal monstrasicję ks. Kalinowskiemu i następnie zdjęciu szat liturgicznych wy- 

więziono ks. Wróbla natychiniast samochodem z Kaczanówki. Dopiero po wyjeżdzie księ 

dza zapanował spokój. Urgany bezpieczeństwa rozpoczęły dochodzenie przeciwko win 
nym zaburzenia spo toju publicznego. Na wiadomość o wypadkach w, Kaczanówce kurja 

sietropolitalna zasusperdowała ks. Wróbla w qzynnościach kapłańskich, a kościół zamknę. 

ła na czas ni iczony. Wypadki w Kaczanówce wynikły pod wem chorobliwego 

stanu zdrowia ks. Wróbla oraz wskutek janatyzmu, jakiemu uległ tłum paraijau. Na ince 

A9900340400000080000990068604 
1930 r. 1930 r. 

Busko—Zdrój 
Państwowy Zakład Zdrojowy ziemi Kleleckiej. 

Sszony letnie od 1 maja do 31 października 

Kąpiele  siarczano -słone i mułowe, wodolecznictwo, 
: elektrycznoćcią, leczenie Światłem, kąpiele słoneczne. 

Dojazd: OSTATNIA STACJA KOLEJOWA KIELCE. © 
Zaznacza się že dla wygody kuracjuszow Zakład uruchamia specjal- e 

ne autobusy zakładowe. —- © 

0060906460094000699021009H 
Gzy zabiegi Sowietów odniosą skutek 

— PRAGA. 1.IV. Pat. „Narodni Politika" dowiaduje się z Moskwy, że 

Sowlety podjęły energiczne starania o nawiązanie rokowań z  szeregiem 

państw, przedewszystkiem z Czechosłowacją, o uznanie ich przez te pań- 
stwa de jure, aby uzyskać w ten sposób argumenty propagandowe w ich 
ciężkiem położeniem wewnętrznem.Pismo przestrzega przed nawiązywaniem 
w chwili obecnej takich rokowań, gdyż niezależnie od wyniku, byłyby one 

podaniem ręki Sowietom w najkrytyczniejszym. dla nich okresie. 

Poważne przesunięcia w dyplomacji czechosłowackiej 
PRAGA, 1--IV. PAT. Według tutejszych informacyj, nastąpić ma odwołanie 

posła czechosłowackiego w Londynie Jana Mas»ryka* Miejsce jego ma zająć dotych- 

czasowy poseł w Berlinie Chwalkowski. Placówka berlinska obsadzona ma być przez 

jedną z najwybitniejszych osobistości Czechosłowacji. / 

Bzechostowacja wobec reparacyi wschodnich 
PRAGA. 1.1V. Pat. Wyjechała stąd do Paryża delegacja czechosło- 

wacka dla prowadzenia dalszych pertraktacyj w sprawie reparacyj wschod- 
nich. Na czele delegacji stoi min. Benesz. W skłąd jej wchodzi sze- 

zagranicznych Oraz urzędu reform 
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rolnych. 

Zderzenie dwuch parowców 
4 osoby poniosły śmierć. 12 ciężko rannych 

LONDYN, 1—IV. PAT. Z Portlind w stanie Oregon donoszą, że na rzece Ko- 
Jumbji zderzyły się ze sobą dwa parowce wycieczkowe „Swan* i „Dev nport*. W 
wyniku katastrofy 4 osoby zostały zabite, a 12 ciężko rannych, Z pokładu parowca 
„Śwan”, który wiózł około 300 podróżnych, wskutek zderzenia wpadły w wodę 4 
osoby, których los w chwili nadawania depeszy nie był wiadomy. ` 

    

zrozumiałe depesze, wysyłane do Kilo” duchu stwierdzić, że wojna na wyczer 

- że 

nii przez niemieckie łodzie podwodne. 
Każda stacja określała kierunek poło 
żenia wysyłającej depeszę łodzi, lecz 
nie mogła — określić jej ' oddalenia. 
Łódź jednak znajdowała się w miejscu 
skrzyżowania dwóch linij na dwóch 
stacjach znalezionych. Posyłana tam 
natychmiast krążownik i dwa torpe- 
dowce. Łódź bez pudła znajdowano i 
niszczono. 

W ten to sposób, ku zdumieniu nie- 
meickiego morskiego dowództwa, nie” 
mającego jeszcze pojęcia © tym ostat 
nim wynalazku, sto kilkadziesiąt łodzi 
podwodnych, tych najgroźniejszych 
wrogów amerykańskich transportów ar- 
mji, materjału wojennego i żywności, 
puszczono na dno. 

Przy tej sposobności zaznaczyć 
muszę s”acunek z jakim marynarze fran 
cuscy mówią o owym z przed 12 laty 
niemieckim przeciwniku, Słysząc ten 
rycerski stosunek do pokonanego wro” 
ga, uznanie dla jego dzielności, odwa- 
gi, poświęcenia dla sprawy ojczystej i 
licznych objawów rycerskości w jego 
postępowaniu, miło mi nieraz było w 

panie przez cztery lata przeżyta zmysłu 
krytycznej oceńy i uznania dla talentu 
i zalet nawet wroga w narodzie fran- 
cuskim nie zniszczyła, 

Czy wszędzieby to sama spostrzec 
można? Nie wiem. Jedno jest pewne: 
przeciwnika jest lepiej przeceniać niż 
nie doceniać. Historja czapek, któremi 
Rosjanie mieli zarzucić i zgnieść Ja- 
pańczyków w r. 1904 pożyteczną win- 
na być nauką. A i we współczesnej 
wojnie z za okopów i drutów, wojnie 
gazowej i głodowej, miejsce na rycer 
skość charakteru znaleźć się winno. 

Długie, napozór tylko monotonne 
dnie podróży  urozmaicam  poznawa- 
niem Argentyny z książek, zanim ją 
poznam bezpośrednio. 

Potrzebę fizycznej pracy zaspaka- 
jam parogodzinnym spacerem na po” 
kładzie i codzienną, od czasu uspokoje 
mia się morza partją krokieta, rozgrywa 
ną na pokładzie z komendantem i kilku 
oficerami. Krokiet ten, dastosowany do 
warunków podróży morskiej, tem się 
różni od lądowego, że miast kul mamy 
płaskie drewniane krążki, miast bramek 

Kiba wajk w Palogtynie 
Sprawozdanie specjalnej komisji 

śledczej. 

Przed kilku dniami w angielskiej 
lzbie Gmin przedłożono raport ko- 
misji, która prowadziła dochodzenia 
w sprawie zaburzeń zeszłorocznych w 
Palestynie. Sprawozdanie obejmuje 
200 stron druku. Większość wywodów 
przyjęta została jednomyślnie przez 
komisję, w niektórych tylko punktach 
przedstawiciel Labour Party w komisji 
Harry Sueli poczynił zastrzeżenia. 

Po przytoczeniu całego szeregu 
stwierdzonych faktów, komisja kon- 
kluduje, że walki zapoczątkowali ara- 
bowie, napadając na żydów, że ataki 
żydowskie na arabów były raczej od- 
wetem. Komisja niema dowodów, aby 
zaburzenia mieli $ zorganizować wielki 
mufti lub egzekutywa arabska w Pa- 
lestynie, jak niesłusznie przypuszcza- 
no początkowo. 

Jak stwierdzono, rozruchy nie by- 
ły wymierzone przeciwko rządowi 
brytyjskiemu. Sprawozdanie nie za- 
wiera żadnych Yuwag krytycznych z 
powodu zarządzeń władz !brytyjskich 
w Palestynie w okresie walk arabsko- 
żydowskich, ani też po tych zaburze- 
niach. Zadanie władz brytyjskich  za- 
chowania bezstronności *wobec, dwóch 
wrogo względem siebie usposobio- 
nych i nieprzejednanych obozów było 
bardzo trudne. 

Komisja jest zdania, że Himigracja 
żydowska w Palestynie, o ile nie 
przekracza zdolności wchłonięcia pe- 
wnej liczby przybyszów jest zjawi- 
skiem gospodarczo korzystnem dla 
całości, a zatem i dla ; ludności arab- 
skiej. Komisja jest jednak zdania, 

władze żydowskie przekroczy” 
ły pod tym względem ramy zasady 
przyiętej w r. 1922. Przechodząc do 
kwestji posiadania ziemi uprawnej 
przez żydów i arabów, sprawozdanie 
komisji określa sytuację jako powi- 
kłaną i dochodzi do wniosku, że Pa- 
lestyna nie ma więcej miejsca dla 
imigracji rolniczej i że sytuacja może 
ulec zmianie na lepsze tylko pod wa- 
runkiem przeprowadzenia radykalnej 
reformy rolnej. Trudności rządu pa: 
lestyńskiego są tem większe, że ara- 
bowie, tak jak i żydzi domagają się 
samorządu narodowościowego, który- 
by im umożliwił bezpośrednie zwraca- 
nie się do rządu J. K. M. Wreszcie 
komisja stwierdza, że garnizon  bry- 
tyjski w Palestynie był zmniejszony 
co uważane jest za niepożądane. | 

Fikami 2450 

ogloszenia, 
FÓŻNE 

rekłamy |Bimo_ feklamówe 

SŁOWA” [Fx Gato 
w WILNIE, 

140 WSZY- | perska 1, tel. 82 sfkieh pism. |" о 5е> 

Załatwia na 

BARDZO  dogod- 

mych warunkach 

20 Polska Państwowa Lotórja Klasowa 
5-ta klasa—22-gi dzień ciągnienia 

* (Tabela nieurzędowa) 

Przed przerwą 
10000 zł. wygrał nr: 74742, 
Po 5.000 zł, wygrały n-ry: 58572 83089, 
3.000 zł wygrał ar. 40905. 
Po 2.000 zł, wygrały n-ry: 39129 124349 

135088 158835. 
Po 1.000 zł. wygrały nry: 52291 57100 ^ 

80801 121659 122954 192172, 
Po 600 zł. wygrały n-ry: 14215 24827 

29033 51711 6019 72272 72321 106942 
108657 119566 137920 139749 150700 161239 
181855 182490 195500 200536 201387. 

Po 5060 zł. wygrały n-ry: 5270 54908 
57948 61676 65697 67729 75378 76780 77362 
78747 81153 81452 81546 82520 87760 
1564 9031 10701 11687 12261 15876 21623 
26828 28101 30378 33244 33352 36150 41437 
42907 44977 41019 49844 101810 102319 
104581 104608 104661 106114 111261 111707 
118489 119778 121876 128114 128342 137511 
138541 149263 149324 153697 157178 158937 
160769 163947 166248 166962 168104 173190 
176914 178288 180410 182273 182320 183017 

184192 190086 194075 195987 197903 199675 

201546 202114. 

Po przerwie 
10.000 zł. wygrał nr: 79833 
Po 5000 zł: wygraly n-ry: 9490 50942 

192003 
Po 3000 zł. wygrały n-ry: 19899 41439 

71750 92799 115072 128685 i 
Po 2000 zi. wygraly n-ry: 7924 164330 

194070 
Po 10000 zł. wygrały n-ry 11965 13064 

50667 73824 79270 115687 134581 1411 Į 
155117 156301 160526 

Po 600 zł. wygrały n-ry: 12413 15433 
23323 24066 24357 49530 58685 85028 13815 
ES 174216 176085 1870462187751 194498 
199996 

Po 500 zł, wygrały n-ry: 2094 6846 
10907 1259315635 17310 18355 1946 527513 
28056 28360 39808 42065 ‹8898 50705 51115 
51574 52430 55666 57689 58834159221 62078 
66558 67754 71956 76080 76393 78'10 78138 
82336 84577 85041 87491 95078 90411 101120 
103392 104768 105292 106814 109350 112023 
112035 117149 117169 120140 120354 120439 
124044 124258 127396 28355 130813 132247 
133108 133214 141175 146379 148485 153409 

155565 156349 157033 160888 163015 166854 
174325 176463 176689 177073 177069 173050 
178790 181942 182311 185040 128360 189186 
191101 19'637 192305 166580 197172 198768 
204621 206911 209495 
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| PŁASZCZE i KURTKI 
| NIEPRZEMAKALNE 

Marka fabr. 

Pierwszy fiim dźwiękowy p. t 

„WPADŁY ANIOŁ" 
wkrótee w kino-teatrze „„Hoilywood“, 

— kręgi namalowane na podłodze, a 
zamiast młotków — drewniane widły. 
Zdrowy to ruch; po takiej partji trwa- 
jącej nieraz dwie godziny, kąpiel ko- 
nieczna. Lecz apetyt przy obiedzie po 
niej niefada. 

Wieczorem nieraz partja' bridge'a. 
W miarę zbliżania się do Rio de 

Janeiro, t. j. do zwrotnika Koziorożca, 
a przez to do strefy, w której w obec 
nej porze roku słońce w południu pia 
nowe swe przysyła nam promienie, nie- 
bo blednie, chwiłami nawet szarzeje od 

oparów. Odbija się to na kolorze wo- 
dy. Częste choć krótkie krople, deszczu 
każą się chronić pod rozpalone dachy 
pokładu. Duszno. Pierścionki już na 
palce nie wchodzą, Z kilku par zabra” 
niego obuwia, jedną tylko najstarszą 
mogę mieć na nogach. Załoga dawno 
już — bosa manewruje; oficerowie, 
białe płócienne mają pantofle. 

23go od południa wschodni wiatr, 
towarzyszący nam od wysp Zielonego 
Przylądku, zmienił się na zachodni, z 
nad błotnych puszcz Brazylji ku nam 
przysyłany. Powietrza już wcale niema. 
Po południu po przez tuman rysują się | 
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Dobra rada. Najprostszy i najpewniej 
szy sposób pozbycia się zaparcia, które czę 

sto staje się źródłem znużenia i chorob, 

polega, na racjonalnem stosowaniu Cascariqe 
Leprince w ilości I lub 2 pigułek wieczorem 

podczas jedzenia, co przywraca prawidłową 

działalność kiszek. Sprzedaż we wszystkich 
aptekach. 1230—0 

    

górskie wybrzeża lądu i chwilami nikną 
to znowu jakby z chmur w realne for- 
my się rodzą. Jesteśmy o kilkanaście 
mil od brzegu. 

O 7T-mej wieczorem, po uczciwie i 
w pocie czoła zgranej partji krokieta, , 
z okna kajuty, w której przedobiednią 
robię toaletę, spostrzegam, że słońce 
czysto zachodzi. Może jutrzejszy, na 
godz. 10 rano zapowiedziany wjazd do 
Rio odbędzie się przy czystem niebie i 
przezroczystem powietrzu. Najpiekniej- 
szy to jakoby widok na świecie. 

` 
Wieczór na pokładzie, po obiedzie, 

daje mi widok czystego, bardzo ciemyje 
go (księżyc o 2ej w nocy nadszczer- 
bioną swą wynurzy twarz) nieba, jąs- 
nych choć rzadszych tu niż na północy 
gwiazd. Droga mleczna jakoś tu wyż 
sza i jaśniejsza, a towarzyszy jej u po- 
łudniowego wschodu jakaś nieznana mi 
mgławica. Na samem południu, u koń 
ca drogi mlecznej, wśród czarnej jakby 
pustki w fiimamencie, spostrzegam po 
raz pierwszy jaśniejszy krzyż południa. 

Jutro rano Rio. Czas na' spoczynek. 

Szymon Meysztowicz. 

*
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Z działalności Tawarzystwa Lniarskiego w Wilnie 
| Na Walnem Zgromadzeniu członków 
Towarzystwa Lniarskiego w dniu 21 
października 1928 r. został wybrany 
Zarząd w składzie następującym: Cze 
sław Dębicki, Marjan Gosk, Antoni Ko” 
kociński, Władysław Malski, Ludwik 
Maculewicz, Stanisław Palecki, Kon- 
stanty Rdułtowski, Edward Taurogiń - 
ski i Ksawery Durczynowicz, oraz ko- 
misja rewizyjna w składzie: Edward 
Bokun, józef Trzeciak i Ignacy Turski 
oraz 2'ch zastępców: T. Nagurski i C. 
Karczewski. Prezydjum zarządu ukon 
stytuowało się w sposób następujący: 
Prezes — L. Maculewicz, wiceprezesi: 
Ce. Dębicki i E. Taurogiński, skarbnik 
— K. Turczynowicz i sekretarz — A. 
Kokociński. 

Posiedzeń zarządu odbyło się — 3, 
zaś posiedzeń prezydjum zarządu —11. 
Dyrektorem Towarzystwa został dr. 
Janusz Jagmin. 

1. Jako pierwsze swoje zadanie To 
warzystwo Lniarskie postawiło wy- 
kształcenie kadry fachowców  Iniarzy 
oraz popularyzację idei ulepszonej ho 
dowli i przerobu Inu. 

« a) W wykonaniu postawionych za” 
Alań Towarzystwo Lniarskie delegowa 

"ło w r. 1928 na Łotwę p. p. Dębickie- 
go i Turczynowicza dla zapoznania się 
ze stanem sprawy lniarskiej; przyczem 
koszty podróży były pokryte z dotacji, 
przyznanej Towarzystwu Lniarskiemu 
przez Państwowy Bank Rolny; w r. 
1929 p. dr. Jagmina i p. Sajdla do Fran 
cj. Belgji i Holandji z sum subsydjum 
Ministerstwa Rolnictwa. 

b) Następnie przystąpiło do kom” 
pletowania bibljoteki specjalnej, a w 
tym celu zaabonowało szereg wydaw- 
nictw'perjodycznych w językach rosyj 
skim, niemieckim i flamandzkim oraz 
zakupiło prace w językach polskim, ro- 
syjskim, angielskim, niemieckim i ło 
tewskim. 

-c) Zapoczątkowało wydawanie wła- 
snego czasopisma narazie w formie 
dodatku do „Tygodnika  Rolniczego'* 
w Wilnie pod nazwą „Przegląd Lniar: 
skio 

d) Pokryto koszty wydawnictwa 
broszury popularneį p. A. .Jozanisa „O 
uprawie Inu wskazówki  praktyczne“ 
oraz obszerniejsze broszury p. Około 
wa „Uprawa Inu na włókno”. 

e) Wysyłało prelegentów na zebra 

  

nia rolnicze dla wygłaszania fachor 
wych referatów z zakresu Iniarstwa 
raz przyjmowało udział w osobach 

pizedstawicieli zarządu we wszystkich 
poczynaniach, zmierzających do ujęcia 
akcji Iniarskiej w karby organizacji, a 
mianowicie, w. zebraniach, zwoływa” 
nych przez Ministerstwo Rolnictwa, 
przez Państwowy Instytut Eksporto 
wy, przez Państwowy Bank Rolny w 
Warszawie i w Wilnie, w zebraniach 
"Towarzystwa hodowców lnu długowłó 
knistego w Głębokiem, w naradach 
przedwstępnych Iniarskich w Białym 
stoku i w Bielsku Podlaskim. 

i) Wreszcie dyrektor Towarzystwa 
wygłosił kilka wykładów o Iniarstwie 
na zjezdzie agronomów  sejmikowych 
i organizacyj rolniczych z 3-ch woje” 
wództw: Wileńskiego, Nowogródzkie- 
g i Białostockiego. 

2. Dla wyodrębnienia 

+ 

  

najbardziej 

rasowych lnów i wskazania zaintereso 
wanym, gdzie można nabyć dobre na 
siona, Towarzystwo Lniarskie przepro” 
wadziło w latach 1928—29 kwalifika- 
cję upraw lnianych na pniu w woje- 
wództwach Wileńskiem i Nowogródz 
kiem. W r. 1928. było przeprowadzone 
badanie 210 plantacyj Iniarskich, zaś w 
r. 1929 — 400 plantacyj. Wyniki kwa 
lifikacji były podane do ogólnej wiado- 
mości w formie specjalnego wykazu 
oraz zostały wydrukowane w „Tygod- 
niku Rolniczym. Ponadto w r..1929 
nasiona z plantacyj zakwalifikowanych 
były poddane badaniu na stacji oceny 
nasion w Wilnie i wyniki badań zaka 
munikowane zainteresowanym. 

3. Dużo pracy Towarzystwo Lniar- 
skie poświęciło na przygotowanie planu 
organizacji Centralnej Stacji Lniarskiej 
w Wilnie: Zgodnie z zakreślonym pla- 
neih, biuro i laboratorjum stacji ma się 
mieścić w Wilnie, doświadczenia z sy- 
stemami moczenia lnu oraz przerobu 
słomy lnianej — będą dokonywane w 
Bezdanach, zaś prace selekcyjne oraz 
doświadczenia polowe w  Staniszkach 
(pow. Postawski), Berezweczu (pow. 
Dziśnieński), i Łazdunach (pow. Wo 
łożyński). Autorem projektu organiza” 
cji stacji doświadczalnej i jej przyszłym 
organizatorem jest dr. |. Jagmin. 

4. Półtoraroczna praca Towarzystwa 

  

KRONI 
| ŚRODA 
Į ozis 
Franciszka 

Jutro 

Ryszarda 

Spostrzeżecia Zakładu Meteorologii 
U. S B. w Wilnie 

z dnia 1 — IV. 1930 r. 

Ciśnienie I 
średnie w mm ( 

Wschód sł. g.5 m. 10 

Zachód sł. g. 6 m. 10 

767 

Temperaiurz \ 
średnia 

Temperatura najwy teza: 0*C. 

Temperaturz najsitsza: — 49. 
Opad w milimet. ach 

Wiatr 
przeważający 

JC 

ł Półnacno: wschodni 

Tendencja baremetryczna: bez zm'au 

Uwagi: pochmurno. 
  

/KOŚCIELNA 
— (k) Nieustanna Adoracja Przenajświęt 

szego Sakramentu. Dnia 4 kwietnia w koście 
le w Kozłowicach przypada całodzienna Ado- 
racja Przenajświętszego Sakramentu. 

k Zebranie 'owarzyszeriia Kobiet 
Katolickich parafji po Bernardyńskiej odbę 
dzie się 6 kwietnia o godz. 12.30 pp. w sali 
Ligi parafjalnej. : 

Na zebraniu odbędzie się odczyt p. prof. 
Kołaszewskiego. 

URZĘDOWA 
— (y) Audjencje u p. wołewody. W dniu 

wczorajszym p. wojewoda Wł. Raczkiewicz 
przyjął pp. Korabiewicza i Leśniewskiego, 
Członków Klubu Włóczęgów, którzy wybiera 

DAACZY ZIEM WSCHODNICH 
dała możność zapoczątkowania włas- 
nego muzeum Iniarskiego, w którem się 
znajdują próbki słomy i Inu z lepszych 
plantacyj w Polsce, Belgji, Holandji, 
Łotwy i Rosji. Przy muzeum. znajduje 
się niewielkie laboratorjum. 

5. Dla zapoczątkowania wymiany z 
zagranicą, względnie z zakładami nau 
kowemi zagranicznemi Towarzystwo 
Lniarskie wysłało nasiona z naszych 
lepszych plantacyj na stacje doświad 
czalne w Belgji i Hołandji oraz spro- 
wadziło z Anglji, Holandji i Łotwy na- 
sienie dla potrzeb przyszłej centralnej 
stacji Iniarskiej w Wilnie. 

6. Dbając o propagandę Inu polskie 
go zagranicą Towarzystwo Lniarskie w 
Wilnie. zorganizowało dział lniarski na 
Międzynarodowych Wystawach w Lil- 
le i Liege, które to „wystawy będą 
otwarte w kwietniu r. b. 

7. Towarzystwo Lniarskie liczy 
członków 58, w tej liczbie osób praw 
nych 32 i osób fizycznych 26. Fundur 
sze Towarzystwa składają się z dotacyj 
Ministerstwa Rolnictwa, które na rok 
1929 wyniosły 25.000 zł., oraz składek 
członkowskich. 

Jak wynika z powyższego sprawo- 
zdania z działalności Towarzystwa 
Lniarskiego za okres od daty powsta” 
nia (21.X 1928 r.) da 1 stycznia b. r. 
praca Twa była bardzo intensywna. 
Przyczyniła się ona w dużej mierze do 
uregulowania na naszym terenie spra” 
wy lniarskiej. (h) 

KA 
й 

ja się w podróż do Konstantynopola łodzią i 
z tej racji prosili p. wojewodę o roztoczenie 
opieki nad nimi i pomocy przy organizacji 
tej podróży w odpowiednich ministerstwach. 
Pozatem przyjął p. wojewoda prezesa Izby 
Rzemieślniczej Szumańskiego w sprawaci 
izby. 

— (y) Posiedzenie wydztału wołewódzkie 
go. W dniu wczorajszym pod przewodnict- 
wem wicewojewody Kirtiklisa odbyło się po 
siedzenie wydziału wojewódzkiego na którem 
rozpatrzono 15 odwołań od dokonanego 
przez Magistrat m. Wilna wymiaru podat 
ków, zatwierdzono uchwały: postawskiego, 
dziśnieńskiego, wilejskiego, oszmiańskiego i 
święciańskiego powiatowych związków komu 
nalnych w przedmiocie ustalenia na terenie 
tych powiatów opłat za urzędowe badanie 
zwierząt rzeźnych i mięsa. Opłaty na terenie 
tych powiatów ustanowione są w sposób je 
dnolity; zatwierdzono uchwaię sejmiku bra* 
sławskiego w przedmiocie dokonania vire 
ment w budżecie 29 — 30 r. na ogólną sumę 
6604: zł. 5 uchwał tegoż Seymiku dotyczących 
zaciągnięcia pożyczki w Powszechnym Zakła 
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 
20.000 zł. na finansowanie spółdzielni stolar 
sko budowlanej w Brasławiu oraz rozszerze- 
nie sejmikowych betoniarni i cegielni, zacią 
gnięcia pożyczki w sumie 13.973 zł. na wy- 
kończenie budynków w szkole rolniczej w 
Opsie; udzielenia gwarancyj spółdzielni. rolni 
czo handlowej „Rołnik* w Brasławiu do wy- 
sokości jednego miljona złotych tytułem kre 
dytu obrotowego; upoważnienie komunalnej 
kasy oszczędności w Brasławiu do zaciągania 
pożyczek w bankach Polskim, Poskim Kcmu 
nalnym, Rolnym i Gospodarstwa Krajowego 
do łącznej wysokości 3.700.000 złotych. Plano 
wane zadłużenie się komunalnej kasy oszczę- 
dnosc' wyniknie z ty. u redyskoata weksii 
oraz udzielania kredytów mieszkańcom powia 
tu brasławskiego na różne cele gospodarcze. 
Ponadto rozpatrzono i zatwierdzono budżet 
brasiawskiego powiatu związku komunalne 
go na rok 1930 — 31. 

    

  

  
  

  

Chrysler Mofor Cars 
Przedstawłcielstwo na Ziemię Wileńską, Warszawska Spółka Myśliwska 

Oddział w Wilnie Wileńska 10, 
Wozy posiadamy stale na składzie, Ceny i warunki sprzedaży te same co w Warszawie, 

Generalne przedstawicielstwo na Polskę i w. m. Gdańsk Auto Koncern, Warszawa, Belwederska 16, gmach własny. 

  

  

Szyhki i pewny, wygodny i elegancki jest 

PLYĄKOUTH 
' 4-ro cylindrowy samochód produkcji Chrysier'a. 

Pragnąc udostępnić swoje wyroby fabryka „CHRYSLER* produkuje pod nazwą „PLY MOUTH" tanie 

silne i trwałe szmochody. , 

Samochód "PLYMOUTH", pomimo swej niskiej ceny budowany jest z tych samych materjałów, co Chrysler oraz. 
zaopatrzony jest w cały szereg najbardziej nowoczesnych ulepszeń technicznych, stosowanych dotychczas wyłącznie na 
najdroższych wozach Chrysłer'a: 

hydrauliczne hamulce ną 4 koła, kryte o wewnętrznych szczękach; 
aluminjowe tłoki; 

motor umocowany na pokładkach gumowych; 

5 intensywną akcelerację, charakterystyczną dla droższych samochodów Chrysler. 
aroserje PLYMOUTH!'a, o znanych wykwintnych linjach Chrysler'a, różnych typów—wszystkie wygodne i eleganckie, 

PIĘKNY DOBÓR KOLORÓW. 

1 EEN Sa . : 

  

"żności od pewnego emerytowanego ofic 

SĄDOWA 
— (y) Zmiany personalm: w sądownict- 

wie. Na mocy decy Pana Prezydenta 7 
i * Rzeczypos ej Naczelnik sądu po» 

wiatowego w Wilnie p. Stanisław Selens, sę 
dzia okręgowy w Wilnie p. Leon Siemaszko 
i wiceprokurator przy sądzie Okręgowym w 
Wilnie p. Henryk Zahorski mianowani zosta- 
li Sędziami Sądu Okręgowego w Wilnie. 

Pozatem sędzia Okręgowy śledczy w Łyn 
tupach p. Jan Borysowski mianowany został 
sędzią sądu powiatowego w Krzywiczach a 
asesor sądowy w Wilnie p. Cudek Fuks sę- 
dzią Sądu Pokoju w Baranowiczach. 

—(a) Ubiór urzędowy dia sędziów. Z 
dniem 1 kwietnia wszyscy sędziowie i pro- 
kuratorzy Sądów Okręgowych mieli być za” 
opatrzeni w prze pisowe togi i birety. 

W ostatniej chwili zarządzenie to zostało 
cofnięte ze względów oszczędnościowych. 

: MIEJSKA 
— (0) Podatek od nieruchomości. Magi 

strat w bieżącym tygodniu przystępuje do 
rozsyłania nakazów płatniczych na podatek 
od nieruchomości na 1930 rok,  przyczem 
stopa podatkowa tak podatku państwowego 
jak również dodatku komunalnego, pozosta- 
ła w normach roku ubiegłego. iPerwsza rata 
tego podatku płatna jest w maju rb. 

(0) Uruchomienie biura dowodów 050- 
bistych przy Magistracie m, Wilna- Magistrat 
m. Wilna podaje do wiadomości, że od dnia 
5 kwietnia 1930 r. będzie. wydawał dowody 
osobiste osobom, zapisanym do rejestru mel- 
dunkowego, jako zamieszkałym w gminie m. 
Wilna. 

Dia otrzymania dowodu osobistego naieży 
do biura dowodów osobistych złożyć poda 
nie, adresowane do Magistratu m. ilna, 0- 
raz załączyć: 

1 wyciąg z książki meldunkowej z wła 
ściwego biura meldunkowego, stwiedzający, 
że petent zamieszkuje w Wilnie i jest zamel- 
dowany. 

2, Metrykę urodz: a lub 'nuy urzęd wy 
«towót. stwierdzający daie urodzenia. 

3) dwa jednakowe egzemplarze fotografji 
wymiaru 4 па 5 cm. z których jeden egzem 
plarz winien być zaświadczony przez odnoś- 
nv konmiisarjat policji, Że rzeczywiście jet 
fotografją osoby, ubiegającej się o otrzyma 
nie dowodu osobistego. 

4 urzędnicy państwowi i komunalni mo- 
ga przedstawić fotografię, zaświadczoną 
przez swe urzędy. 

5) sześdziesiąt (60) gr. gotówką tytułem 
zwrotu kosztów druku. 

6) składać-podanie i otrzymać dowód mo 
że tylko ta osoba, dla której dowód osobisty 
jest przeznaczony. 

Biuro dowodów osobistych zostało przy- 
dzielone do sekcji bezpieczeństwa i porządku 
publicznego Magistratu. 

| Kierownikiem biura został mianowany p. 
Bohdan Karpiński. ; 

— (0) widowanie elektrowni raduń 
skiej. Jak się dowiadujemy, wobec rozszerze- 
nia miejskiej elektrowni, elektrownia radnń 
ska zostanie zlikwidowana w czerwcu -r.b. 

, — (a) Likwidacja szpitala dziecięcego(?) 
W żwiązku z otwarciem w szpitalu Sawicz 
oddziału dla chorych wewnętrznych likwidue 
je się takiż oddział w szpitalu św. Jakóba w 
celu ustąpienia miej pitalowi dziecięcemu 
który jak głoszą wieści z Magistratu ma być 
SE przeniesiony ze swej siedziby na Anto- 
kolu. 

Jeżeli Magistrat naprawdę nosi 
myślą to pozostaje jedynie dzi 
chce przenieść dzieci do dusznego i ciasnego 
lokalu w śródmieściu podczas gdy dotychczas 
mali chorzy dzięki temu, że ich szpital był 
położony w dzielnicy Antokolskiej zupelnie za 
miastem, korzystali zawsze z czystego powie 
trza i wolnej przestrzeni okolicznych pól i la- 
sów. 

  

  

  

    

   

    

* PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
+— (y) Przedłużenie terminu zapomóg dla 

be: obofnych. Ministe.»i wo przedłużyło de 17 
tygodni okres wydawania zasików bezrobot- 
nym którzy do dnia 30 bm. wyczerpali usta 
wowy termin korzystania z zasików z fundu 
szu bezrobocia. у у 

Dotyczy to bezrobotnych z terenu m. Wil 
nai o Wil. - Trockiego. R Е 

— Praqe przygotowawcze rady zwią 
zku Ak kase akedo, W dniu 15 kwiet 
nia rb. o godz. 18 w sali obrad Rady Miej. 
skiej m. Wilna odbędzie się pierwsze organi 
zacyjne posiedzenie rady związku międzyko 
munalnego dla budowy i prowadzenia woje 
wódzkich zakładów opieki społecznej. Na po- 
rządku dziennym tego posiedzenia figurują 
sprawy następujące: 1) rozpatrzenie projektu 
regulaminu obrad rady związku i projektu 
regulaminu wyborczego, 2) wybory zarządu 
związku komisji rewizyjnej, komisji  budo- 
wlanej i komisji kolonij letnich, 3) rozważe” 
nie wniosków poszczególnych członków zwią 
zku dotyczące zmian statutu. 4) rozpatrzenie 
i uchwalenie preliminarza budżetowego zwią 
zku na rok 1930 — 31. Wzmiankowany zwią 
zek jest pierwszym ze związków komunal- 
nych jaki powstał na terenie wojew. wileń- 
skiego. 

— (0) Stan bezrobocia w Wilnie. We 
dług danych Państwowego Urzędu Pośredni- 
ctwa Pracy, ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m. Wilna wynosi obecnie 3917 osób, 
w tem mężczyzn 2806 ; kobiet 1031. W po 
równaniu z ubiegłym tygodniem ogółna licz- 

ba bezrobotnych zmniejszyła się 0.57 osób. 
— (a) Diączego usunięto robotników ze 

stacji towarowej? Z dniem 31 bm. Dyrekcja 
Kolei rozwiązała umowę z robotnikami za- 

| trudnionymi przy wyładowywaniu wagonów, 
' oddając jednocześnie te prace nowozorgani. 
zowanemu związkowi robotników transpor- 
towych pozostającemu w bezpośredniej zale 

   
    Zwolnieni robotnicy pracowali na s 

od roku 1919 i zdawało się wywiązywali się z 
przyjętych obowiązków względnie dobrze bo- 
wiem mający ż nimi stale styczność. kupcy 
i domz towarowe wydają o nich dobrą opinję 

Należy zaznaczy że razem @ rodz" 
stanowią ogółem około 300 osób i znaležl 
w sytuacji bez wyjścia, gdyż zupełnie nie 
spodziewanie zostali pozbawieni pracy która 
była jedynem ich źródłem egzystencji. ROoz- 
goryczeni robotnicy chcieli zgodzić się z wy- 
tworzonym stanem rzeczy i wczoraj w dzień 
gremjalnie zgłosili się do pracy. Р 

W związku pomiędzy obydwoma grupami 
robotniczemi wynikł konflikt, dla likwidacji 
którego zawezwano nawet policję. 

        

FAA: AKADEMICKA 
— Rekolekcje akadeńickie odbędą się w 

kościele św. Jana w dniu 14, 15 i 16 kwietnia 
br. o godzinie 7 wiecz. й 

Konferencje wygłosi ks. Edward Szwejnic 
rektor kościoła św. Anny w Warszawie. | 

KOMUNIKATY. - 
97 Środa literacka przełożona została na 3 

kwietnia (czwartek), wobec środowej premje 
ry „Karoła i Anny". Tematem dyskusji bę- 
dzie pogadanka prof. M. Zdziechowskiego p.t. 
„Kościół katolicki a bolszewizm”. W drugiej 
części wieczoru młodociany pianista p. Napo 
leon Fanti grać będzie kompozycje Chopina i 
Szymanowskiego. Wstęp na zwykł.ych warun 
kach Foczatek o godz. 8 w. 

— (k) W niedzielę 6 kwietnia o godz i 
pp. odbędzie się w sali Ogniska ćwiczenia z 
dziedziny techniki i estety ywego słowa 
pod kierownictwem artystki p. Zofji Mały 
niczówny. Ćwiczenia odbędą się dla Stowa- 

rzyszorej Młodzieży Polskiej męskiej i żeń- 
skiej parafji po Bernardyńskiej. 
‚ — (k) Kurs dla Zarządów SMP. Dnia 3 
i 4 kwietnia odbędzie się w Niemenczynie 
kurs dla zarządów SMP Niemenczyn, Bezda- 
ny, Prycniny (Bujwidze) Jęczmieniszki. Na 
o przybyć zarządy wymienionych 

    

Lifewskie Towarzystwa ów, ba: mlena 
Dnia 30 marca rb. w sali przy kościele 

św. Mikołaja w-Wilnie odhvio 3 
ogólne zebranie czionków Litewskiego Fowa- 
rzystwa Kazimierza wychowania młodzie 
ży i opieki nad nią. Zebrało si; 73 100 «sób, 
Zebranie otworzył ks, dr. Antoni Wiskont, 
niony prezes T wa powitał ogólne zebranie 
Szambelan Tajny Jego Świątobliwości, pre- 
zes tegoż T-wa, który zaprosiwszy na prze- 
wodniczącego zebrania p. Józefa Kajriukszty 
sa, sędziwego nestora nauczycielstwa litew- 
skiego, złożył sprawozdanie z działalności Fo 
warzystwa. 

Na propozycję prałata Wi:co xa, ogó'ne ze 
branie wysłało telegraficznie wyrazy hołdu i 
wdzięczności dia Ojca św. Następnie, pomie- 
niony prezes T-wa powitał ogólne zebranie 
w imieniu Jego Ekscelencji ks. Romualda Jai 
brzykowskiego, arcybiskupa metropolity wi 
leńskiego, zaznaczając, że  Najdostojniejszy 
Pasterz cieszy się z rozwoju T wa, życzy z 
braniu powodzenia w zbożnej pracy i prze- 
syła swe pasterskie błogosławieństwo. 

Ze sprawozdania widać, że T-wo)św. Ka 
zimierza w 10 powiatach trzech wojewódziw 
(Wileńskiego, Nowogródzkiego i Białostockie 
go) posiada zgórą 300 oddziałów, które liczą 
przeszło 15.000 członków. Zarząd Centralny 
utrzymuje czytelnię w Wilnie, — 11 ochron 
dziennych dla dzieci członków T wa, jedną 
szkołę powszechną. 

W sprawozdaniu swem ks. prałat Wiskont 
poruszył również drażliwą kwestję stosun- 
ków, jakie zachodzą między T-wem i orga- 
nami władz państwowych. Miło nam zazna 
czyć, że jak w całem sprawozdaniu, tak i koń 
cowym jego ustępie brzmiała nuta pokojo= 
wa. 

Ogólne zebranie T-wa w hołdzie dla Ojca 
św. o czem wspominaliśmy wyżej, wystoso- 
wało S treści następującej: 

| minemcja Karlynii Pacelli, Sekre 
= Stanu Jego Świątobliwości — Watykan, 

ym. 
Litewskie Towarzystwo Świętego Kazimie 

rza wychowania m.odzieży i opieki nad nią, 
które liczy przeszło piętnaście tysięcy człon- 
ków, na ogólnem dorocznem zebraniu swem 
prosi Waszą Eminencję o łaskawe złożenie 
u stóp Jego Świątobliwości wyrazów hoidu 
oraz wdzięczności i o wyjednanie  Apostol- 
skiego Błogosławieństwa dla należących do 
Towarzystwa, 

(— Ksiądz Prałat 
zes Towarzystwa. 

    

  

    

      

  

Antoni Wiskont, pse 

Odpowiedź Stolicy Apostolskiej. Ksiądz 
prałat Wiskont, Wilno — Ciita del Vaticano. 

Ojciec Święty przyjmując z przyjemnością 
wyrazy hołdu Towarzystwa Litewskiego Świę 
tego Kazimierza z okazji dorocznego ogól 
nego zebrania członków dzi ękuje za nie i 
przesyła uczestnikom zebrania oraz ;ch rodzi- 
nom Apostolskie Błogosławieństwo. 

(—) Kardynał Pacelli 

SPORT 
Ostatnie „wiadomości pilkarskie 

Na ostatniem posiedzeniu zarządu Wil. 
Okr. Zw. Piłki Nożnej ustalona została . 
ilość klubów A klasowych oraz termią roz- 
poczęcia się rozgrywek 0 mistrzostwo 

  

Okręgu. 
Prócz sześciu wileńskich drużyn: 

Ognisko, Makabi, 1 p. p. Leg, Pogoń, '° 
AZS (zdaje się, že klub ten w sezonie bie- 
żącym będzie miał inną nazwę) i ŻAKS do 
A-klasy wejdzie zeszłoroczny mistrz B-kla- 
sowy 77 p.p. z Lidy oraz w drodze wy- 
jątku, dla propagandy, na mocy "uchwały 
walnego zgromadzenia 78 p. p. z Barano- 
wicz. 

Rozgrywki rozpoczną się 26 kwietnia, 
a więc o dwa tygodnie później n'ż w roku 
zeszłym. 

Ponadto Zarząd uchwalił nową zasadę 
finansowania spotkań z drużynami zamiej- 
scowemi: W sezonie obecnym klub będą- 
cyi gospodarzem obowiązany będzie wy: 
słać swemu przeciwnikowi koszta podróży 
drużyny w wysokości: za przejazd druży- 
ny z Wilna do Baranowicz lub z Barano- 
wicz do Wilna 250 zł., Wilno- Lida 126 | Sk 
zł, Lida - Baranowicze 130 zł. R$czsłty te х 
mają być nadesłane najpóźniej na pięć dai 
przed zawodami. Dzięki tej inowacji unik- 
nie się. różnego rodzaju nieprzyjemnych 
niespodzianek kasowych, a z dalszej kon- 
sekwencji valkowerów. Ni 

Jednocześnie dowiadujemy się, że dru- 

    

r 
żyna piłkarska 85 p. p. 2 Nowo-Wilejki 3 
rozpadła się i, że w lipcu będziemy mogli . 
obserwować grę poznańskiej Warty. która 
przejazdem do państw bałtyckich zatrzyma są 
sig w Wilnie. (7) 5 

Wilno w mistrzostwach bokser- 
skich Polski 

W dniach 5 i6 b. m. odbędą Z 
Poznaniu pięściarskie mistrzostwa Polski. 

Z okręgu ;wileńskiego na zawody te 
wydelegowani zostaną trzej parkai 

Kto zaliczony zostanie do tej trójki do- 
tychczas nie zostało ustalone. 

Niewątpliwie w liczbie tej znajdzie się 
Pilnik i Wojtkiewicz. (y) \ 

Dziś wyjeżdzają konie polskie 
na zawody do Nicei 

W dniu dzisiejszym wysłane zostaną 
pód opieką rtm Skupińskiego konie pol- 
a drużyny hippicznej, udającej " się do 

cei. 
Jeźdzcy wyjadą 8 b. m. 
Obecny wyjazd jeźdzców polskich bę- 

dzie ósmym występem Polaków w Nicei. (7) 

  

Teatr Miejski Z. A. 

Karol 
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DZIŚ PREMJERA 

Głośna sztuka wojenna L. FRANKA, która obiegła tryumfalnie wszystkie 
wielkie sceny Europy: 

Początek o godzinie 8 wiecz. 

$. P. na Eoiulants | >    
  

RÓŻNE 

— (у) llość żębraków — naciągaczy 

znów zwiększyła się. Od pewnego czasu 

istną plagą wilnian jest falanga żebraków — 

naciągaczy napastujących mieszkania i ocze 

kujących przea kino-teatrami na ofiary. || 
śdówsiiną te, podające się najczęściej 

za bezrobot nych, którzy „wyszli dopiero 

co ze szpitała” łub „dziś prawie jeszcze nie 

jadły” dopominają się o datek w sposób na 
trętny, a często wręcz grubijański. 

Niewątpliwie wielu z tych nieproszonych 

gości znalazłszy się w niezamkniętym przed 

pokoju lub kuchni nie opuści okazji aby 
ukraść co tylko się zdarz ы 

Naležy przypuszczač, že wladze poli- 

cyjne zwrócą na to uwagę i uwolnią miesz 

kańców Wilna od tego rodzaju „bezrobot. 

nych“. 

  

TEATR I MUZYKA 

— Teatr, męejski na Pohulance. Dzisiejsza 
premjera, Dziś teatr na Pohulance występu 
je z premjerą głośnej sztuki wojennej Leonar 
da Franka „Karol i Anna", która w tryum 
falnyih pochodzie obiegła wszystkie wielkie 
sceny Europy. Sztuka ta wprowadza w atmo 

sferę głębokich ogólno ludzkich przeżyć w 
okresie wielkiej wojny światowej. Obsadę 
tworzą czołowe siły zespołu pod kierownict 
wem reżyserskiem dyr. A. Zelwerowicza. De. 

ko.acie inż. W. Ma.kws"csgo. Sziuka wy 
wo aia wielkie zainter :: sw 

— Teatr mielski Lutnia. 
po raz drugi pełna humoru, 
krotochwila sarmacko - am ańska autora 
polskiego Władysława Smólskiego „Błędny 
bokser”. Wykonanie tej sztuki stoi na wyso- 
kim poziomie artystycznym. Rolę Perlmana 
kreuje dyr. Zelwerowicz. Reżyserja Z. Ziem 
bińskiego. 

— Przedstawienia popołudniowe. W s0- 
botę najbliższą w teatrze na Pohulance wysta 
wioną zostanie raz jeszcze po cenach dwu 

krotnie zniżonych opera narodowa „Krako- 

wiacy i Górale". W niedzielę 6 bm. w te“ 
atrze na Pohulance ukaże się na przedstawie 

niu popoludniowem sensacyjna amerykańska 

sztuka „Broadway”, zaś w teatrze Lutnia ko 

medja Fijałkowskiego i Dunin Markiewicza z 

życia Kresów Wschodnich „Miłość czy 

piešė“. Ceny miejsc zniżone. Początek popo- 
łudniówek o godz. 3.30. 

— zyński w Wilnie. Dyre 
Teatrów Miejskich udało się pozyskać na 
występy ulubieńca publiczności warszaws 
znakomitego artystę polskiego jerzego ; 
czyńskiego. Pierwszy występ odbędzie się w 
środę 9 kwietnia w doskonałej komedji W. 
Rapackiego „Czarujący emeryt", Bilety już są 
do-nabyera w kasie zamówień. 

    

Dziś ukaże się 
cia i werwy 

        

  

    

    

      

_ — łedyny występ K.' Krukowskiego w 
Wilnie. Wielkie zainteresowanie wolała 
zapowiedź tępu < m ia 'ę 

  

atru (Qui pro quo Kazimierza Krukowskiego. 
Niezrównany ten humorysta wystąpi w Wil. 
nie raz jeden tylko we wtorek 8 kwietnia w 
teatrze Lutnia w otoczeniu wybitnych arty 
stów warszawskich: Mili Kamińskiej, prima 
baleryny teatrit królewskiego w Bukareszcie 
Stanisława Cywi nego artysty ba 
letu Pawłowej, Zofji Pienińskiej, śpiewaczki 
operowej oraz Adama Rapackiego utalento- 
wanego piosenkarza. Bilety już są do naby 
cia w kasie zamawiań. 

— Teńt, Wileński w Grodnie. Zespół te 
atru Wileńskiego wystąpi w Grodnie w po 
niedziałek 7 bm. dwukrotnie o godz. 5 pp. 
i 8.30 w. w wartościowej pod względem li 
terackim komedji A. Fredry „Dożywocie” w 
wykonaniu wybitnych sił artystycznych. 

Przed każdem przedstawieniem dyr. A. 
Zelwerowicz wygłosi słowo wstępne. 

oncert kompozytorski Aleksandra 
Wielhorskiego. W sobotę dnia 5 kwietnia w 
sali Konserwatorjum Wileńskiego, przy ul. 
Dominikańskiej Nr. 3 grać będzie rodak nasz 
p. , Aleksander Wielhorski profesor  Konser- 
watorjum Warszawskiego, o którym obcy 
Rosjanie w roku 1923 pisali, że „rodzajem 
swej gry przypomina czarującego Reizenaue- 
ra. Takie same miękkie jak aksamit touchć, 
taka sama jasność dźwięku — takie same 
przekonywujące uderzenie przy końcowym 

   

     
   

;, fiim propagandowy jest on opracowany wspa >    
   

5 

Ra srebrnym ekranie 
„PORT GDAŃSKI* w Kinie Miejskiem. 

Pod auspicjami lzby Przemysłowo = Han- 
diowej w Wilnie odbyło się w naszem Kinie 
Miejskiem, w ubiegłą NOC wyświetlanie 
filmu propagandowego p.t. „Port Gdański". 

Film poprzedzony został krótką prelekcją 
przedstawiciela Rady Portu Gdańskiego — 
p. Adama Rudzkiego. 

W odczycie, który usłyszeliśmy, podkre. 
A, zostało szereg momentów orjentu- 

jących w znaczeniu Gdańska @а życia go- 
spodarczego Państwa Polskiego. й 

Przedewszystkiem, w: sposób | zupelnie | 
wyraźny zaznaczonem zostało, iż w Polsce 
niesłusznie przeciwstawia się Gdańsk Gdyi 

Jest to zasadnicze nieporozumienie w na- 
strojach społeczeństwa, dyktowane często 
kroć momentami sentymentu, który wobec 
nieporozumień natury politycznej między 
Rzecząpospolitą a Wołnym Miastem  Gdan- 
kiem, udziela się także społeczeństwu wogóle z 
i co gorzej, naszym sferom gospodarczym w 
szczególności. 

Jak wynika z obliczeń statystycznych, dła 
Polski jeden port morski jest niewystarcza” 
jący. Stąd Gdańsk i Gdynia winny się ra | 
wzajem. uzupełniać, nigdy zaś konkurować 
ze sobą i to pojęcie powinno znaleźć odpowie 
dnią bezstronną ocenę w społeczeństwie. || 

Port Gdanski jest przedsiebiorstwem pozo | 
stającem pod zarządem Rady, w której re 
prezentowane są, w równym stopniu, inte: | 
resy Rządu Polskiego oraz Wolnego M. Gdań - 
ska, stąd rozwój jego dotyczy także rozwoju | 
narodowego gospodarstwa polskiego. APR 

Port Gdański z roku na rok rozwija się 
pomyślnie. I tak np. gdy w r. 1912 (a więc 
w” okresie, gdy Gdańsk należał do Niemiec) 
odwiedziło go 5066 okrętów o ogólnym to” 
nażu około 2 miljonów tonn, w r. 1929 ten 
sam port odwiedziło około 11 tysięcy okrętów | 
o tonażu około 8 miljonów tonn. ŚW 

Przeciętny tonaż okrętów, które zawija 
ły do Portu Gdańskiego, względnie wypływ. 
ły z niego, w 1912 roku wynosił 329 tonn, 
w r. 1929 — 721 tonn. 

Takich danych statystycznych można. 
przytaczać bez końca. L 

, Film, który pokazywano Wilnu skladal | 
się z 4 części oraz wstępu. O: 

Jako' recenzent, muszę stwierdzić, że jako 

  

    

    

    

    

    
    

       

       
   

   

  

       

   

      

   
    

  

    
   
   
     

    

  

    

    

     

   

      

    

  

  

  

  

  

  

niale. 1 ok 
Wstęp, ilustrujący w plastyczny sposób: 

punkty ciążenia gospodarczego do Portu 
Gdańskiego, czyli t.zw. jego Hinterland, albo 
też wskazujące z jakiemi punktami handło 
wemi na świecie ma on stosunki, jest wręcz 
świetny. s 

A pozatem w ciągu 4ch aktów, o któ 
rych wspominalem, mamy możność oglądania 
tych wszystkich imponujących portowych 1 | 
rządzeń eładunkowych, tych olbrzymich 
kranów, czy jak tam się nazywają, umożli | 
wiających automatyczne przenoszenie ładun= | 
ków. Albo też tego urządzenia taśmowego, 
umożliwiającego ładowanie okrętów węglem 
i to w tempie 500 tonn na godzinę. 

Wszystko to razem wzięte, jest ciekawe; 3 
podziw budzące i otuchę, że jednak mamy 
co pokazać, mamy się czem poszczycić. 

mega. 
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akordzie. — Aleksander Wielhorski — arty 
sta muzyk z Bożej łaski (Zeznaje słowo A. 
Zinger). с 

Gazeta Warszawska z dn. 14,11 1923 
pisze. Jako pianista wykazał pan Aleksander 
Wielhorski kwalifikacje pierwszorzędne. | 

Goniec Nadwiślański w Grudziądzu z 
dn. 17.XI1 1926 r. Wielhorski to dziecię Wo 
Žynia, muzyka įego pokrewną jest poezji Mal 
czewskiego. Dźwięczy ona bezkresną zadu 
zaszczepioną na dus pełnej radości życia. 
A cóż dopiero gdy się słyszy pieśni tego urc= | 
dzonego pieśniarza. Słowa naszych wybit- 
nych poetów splata on tak z tonem, że two 
rzą jedną istotę, jedną całość. Słowa zdają | 
się wypływać z tonów, a tony ze słów. 

A oto wyjątek z pisma zaa: 
„The Times And Divectory* dnia 17 maja 
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' Wobec tego, że zbadanie Szukiewicza 

SSE w O 

  

1927 r. „Nowošcią „byta Fantazja na. iorte 
pian i orkiestrę polskiego kompozytora Wiel- 
norskiego, utwór nietyłko zajmujący ałe i 
piękny”. 

Profesor Wielhorski znany j.st już mt- 
zykainemu Wilnu, gdzie 
-1926. Pisał o nim wówczas nader pochlebnie 
pan Michał Józefowicz w Słowie z dn. 9.IV 
i p. A. Miller w Kurjerze Wileńskim dn. 31.11 

Ufać więc należy, że skromna sala Kon 
serwatorjum muzycznego zapełni się po brze 
gi w dniu 5 kwietnia. Przyjdą wszyscy, ci 
którzy muzykę znają i kochają, a takich 
chyba w naszem mieście nie brak. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Hollywood — Dama pod maską. 
Lux — Zdobywca serc. 
Światowid — Niedorostek 
Wankła — Pat i Patachon jako gaze- 

S; — Dziedzictwo krwi. 
Piccadilly — Anastazja (Najmłodsza cór 

ką cara Mikołala II) 
Ognisko — Płomień miłości, 

Heljos — Kwiat wschodu. 
Kino mielskie — W ogniu ; potokach 

krwi. 

„WYPADKI i KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki w ciągu doby. W czasie 
od 31 ub. do I bm. od godziny 9 rano za- 
notowano w Wilnie ogółem różnych wypad- 
ków 55. W tej liczbie było kradzieży 4, za- 
«lóceń spokoju publicznego i nadużycia alko- 
holu 9, przekroczeń administracyjnych 28. 
Resztę wypadków podajemy w skróceniu w 
tej samej rubryce. 

— (c) Pożar. Wskutek wadliwej budowy 
komina powstał pożar w zaścianku Księżopoł 
gminy słobódzkiej w zabudowaniach Wikto- 
ra Ołechnowicza. 'Spaliły się zabudowania go 
spodarcze oraz dom mieszkalny. Straty spo 
wodowane pożarem są bardzo znaczne. 

— łc) Zagadkowe postrzelenie, W zaścian 
ku Załosze gminy rzeszańskiej został postrze- 
lony w pierś mieszkaniec Załosz Kazimierz 
Szukiewicz. Sprawcami usiłowania zabójstwa 
byli nieznani osobnicy którzy zdołali zbiec. 
Rannego w stańie bardzo „'ężk in przetrans 
„okowano do Wilna i uloko o w szpitału. 

jest. 
narazie niemożliwe nic konkretnego o okoli- 
cznościach tego wypadku nie wiadomo i po 
wtarzane są jedynie domysły. 

— (c) Okradzenie mieszkania. Nieznani 
sprawcy dostali się do mieszkania Hipolita 

Pilsza: przy ulicy Połockiej 19 i korzystając 
z chwilowej nieobecności domowników wy- 
nieśli garderobę wartości kilkaset złotych. 

— (c) Wpadł pod koła w0zu. W czasie 
wjeżdżania w bramę domu nr. 22 przy ulicy 
S0iarskiej wpadł nod kola wczu Kazimierz 
Górecki zamieszkały w tym domu wskutek 

-czego uległ on złamaniu lewej nogi. Pogo- 
towie Ratunkowe odwiozło Góretkiego do 
szpitala św. Jakóba. 

— (c) Podrzutek. Przy ulicy Sołtańskiej 
23 znaleziono podrzutka płci żeńskiej w wie 
ku około 1 roku. Niemowlę pośrednict- 
em policji ulokowano w przytluku „Dz e. 
siątka Jezus“. + 

— (c) Wypadzk z uczniem. Wczoraj w 
dzień idący z Kuprjaniszek ze szkoły 7 letni 
Mieczysław Zajko ze wsi Mieszkańce, potknął 
się j upadł tak nieszczęśliwie że doznał zła- 
mania nogi. Chłopaka musiano skierować do 
szpitała dziecięcego na Antokolu. 

— (c) Znowu fałgzerze bilonu. W Rako- 
ie tamtejsza policja aresztowała Władysła 
«a i Bronisława Sabłów mieszkańców wsi 
(jalińce gminy iwienickiej którzy trudnili się 

"fałszowaniem monet jednozłotowych i 50-cio 
groszowych. Ujęto ich w chwili gdy usiło- 
wali puścić w obieg fałsyfikaty. 

Podczas rewizji osobistej znaleziono w ich 
sakiewkach po kilka sztuk fałszywych jedno- 
złotówek. 

Gdy natychmiast po aresztowaniu Sabłów 
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Radyńa/lnie usuwa piegi. 
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policja zrewidowała ich mieszkania zdołano 
ujawnić wszystkie przyrządy do wyrabiania 
monet oraz niezbędny materjał z którego fal 
sytikaty odlewano. 

‚ — (с) Wypadek podczas pracy: W obrę. 
bie robót budowlanych na ulicy Holendernia 
wpadł pod wagonetkę robotnik 20 letni Kazi 
mierz Mockiewicz zamieszkujący przy ulicy 
Dz.e:r ej 18, który uizę złamaniu lewego obo; 
czyka. Odwieziono go do szpitala żydowskie- 
go. 

— (c) Ujęcie dezf”rtera. Policja zatrzyma- 
la Józeia Sobotkiewicza bez stałego miejsca 
zamieszkania który uciekł z 85 pp. i przez 
dłuższy czas ukrywał się. 

RADJO 

Środa, dnia 2 kwietnia 1930 r. 

11.58—12.5: Czas z Warszawy. 
12.5—13.10: Muzyka z płyt gramofon. 
13,10—13.20: Komunikat meteorologicz- 

ny z. Warszawy. 

15—15.45: Transm. z Warszawy. Odczy 
ty dla maturzystów: 1. „Walka Papiestwa z 
Cesarstwem* (H. Paszkiewicz), 2. „Rola Ko 
ścioła w dziejach Połski* (H. Mościcki). 

15.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka lekka z rest. „Bri 

stol w Wiłnie. 
17—17.15: Chwilka strzelecka. 
17.15—17.40: Bajeczki dła dzieci opowie 

Zofja Tokarczykowa. 
17.45—18.45: Koncert z Warszawy: tań 

w i narodów. 
Kwadrans akademicki. 

19.5—19.350: Audycja literacka „Powia- 
stka opowiedziana w ciemności* Rainera, 
Marji Rilke'go, przekład Witolda Hulewicza 
w wyk. Zespołu Dram. Rozgł. Wil. 

19.30—19.45: Jezyk włoski — dr. Rost 
kowska. 

19.45—20.5: 
ści. 

20.5—20.30: 
Bohdziewicz. 

20.30—22.10: Koncert kameralny z War- 
szawy: kwartet Schuberta, koncert na dwoje 
skrzypiec J. $. Bacha, oraz pieśni Brahmsa, 
Schuberta i Schumanna. W przerwie koncer 
tu: transm. antraktu z Teatru Miejskiego na 
Pohulance (rozmowy krytyków i publiczno- 
ści w czasie premiery sztuki L. Franka „Ka 
rol į Anna“). 

|. 2210—23: 
Warszawy. 

  

   

  

Program, czas ; rozmaito 

Przegląd filmowy, Antoni 

Feljetony i komunikaty z 

OFIARY. 
Bezimiennie — Komitetowi Chleb Dzie- 

ciom 5 zł. Żłobek im. Marji —5 zł. Dom Dzie 
ciątka Jezus — 5 zł. Wałka z żebractwem— 
5 zł 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

z dnia | kwietnia rb. 

Walłaty i dewizy: 

Dolary 8.90 — 8,92 — 8,87. Nowy Jork 
8,906 — 8,926 — 8,886. Nowy Jork kabel 
8,919 — 8,939 — 8,889. Holandja 357,90 — 
358,80 — 357. Londyn 43,38 — 43, 49 
43,28. Włochy 46,75 — 46,87 — 46,63. Pa- 
ryż 34,90 — 34,99 — 34,81, Praga 26,41 — 
26,35. Szwajcarja 172,61 — 173,04 — 172,18. 
Wiedeń 125,71 — 126,02 — 125,40. Berlin 
w obrotach prywatnych 212,88. 

Papiery procentowe: 

Pożyczka konwersacyjna 55. 10 proc. ko- 
lejowa 102,50. 8 proc. L.Z. B. Gosp. Kraj. i 
B. Roln., obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te sa- 
me 7 proc. 83,25. 8 proc. T.K. Przem. Pol- 
skiego 81,75 — 82. 43 proc. ziemskie 54,50. 
8 proc. warszawskie 76,50 — 76,75. 8 proc. 
Częstochowy 66,50. 8 proc. Kielc 66,50. 
proc. Łodzi 68,75. 10 proc. Radomia 81. 
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Akcje: 

B. Polski 167,25. — 166,50. Węgiel 53,50 
— 54. Parowozy 64. Pocisk 2,50. Staracho- 
wice 20,75 — 21. Haberbusch 105. 

  

  

= 
Od dnia 2 do 4 kwietnia 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

W ogniu i połokach krwi | 
Dram*t w 10 aktach z bohaterskich walk o niępodległośćc; W rolach głównych. Rudolf Klein, 
Leo Hansen, Anna Lutś i Irena Nómik. Nad program: 1) LASY—SKARBNICA POLSKI w 1 akcie. 
2) REPUBL'KA DZIECIĘCA Komedja w 2 akt. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od g. 4. 
Następny program: „DOLORES*. 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

ul. Qstróbramska 5. 

  

Dziś! Wielki przebój! Słynny amant, ulubieniec kobiet Jaquje Catelain w silnym cramacie erotycznym 1 
Kino-Teatr ; т EL LR 6 į 

66 

Wileńska 38. z udziałem Claudji Victrix Fascynująca treść i zajmująca akcja — Emocjonujące sceny.batalistyczne | 
Niezwykle wystawowy bał wschodni w naturalnych kolorach. Seansy © godz. 4, 6, 8 i 10.15 

  

KINO-TEATR IDziśj DAĄA POD AA$SRĄ Wspaniały dramat doby obecnej. Ё 

Tragiczne sploty życia. Gniazda wielkomiejskiej rozpusty. Pieniądz i honor. Szatańskie orgje i t. d. 66 я 7 ы 
„HO Reżyseria Role główne ARLETTE MARCHAL, 
„AOGŁYWOOD” | Riau kreują: Włodzimierz Gajdarow, Dita Palo, "HENRYK GEORGE: 
Mickiewicza 22. Specjalna lustracja muzyczna. Honorowe biłety na premjerę nieważne. 

Początek seansów o g. 4, 6, Si 10.25 w. 

  

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

„PAT i PATACHON jako GRZEGIARZE” sznpańska: komedjeiasa" w 12 aktach. 
Hurzgany śmiechu. Zapas wesołości na długo. 3 

POLSKIE KINO 

„Wan da“ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 

  

„M. GORDOŃ* śp. nie. | 
ul. Niemiecka 26 

Wielka przedświąteczna | 

wyprzedaż resztekj 
i wysortowanego towaru 

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

Geny wyiątkowo niskie. Sprzedaż normalna odbywa Się na parterze, 
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S_LOMBARD—Biskupia 12: | coz. BIURO REKLAMOWE 0 EYVAYATE TE ŚĆ uma RZĄDCA rolay wy- 
kwaifikowany; ener- 
giczny poszukuje sa- 
modzielnego zarządu 

MWAAWAM 
KOPAO | SPRZEDKŹ 

Dział Pośrednictwa i Handlowo- 
Informacyjny 

ST. GRABOWSKI RÓŻNE 
    

- Rejestr Handlowy 

** 
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DO REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE WPISY 

w dniu 30. I. 1930 r. 

425. III. B. „Przemysł Gumowy — ARDAL — Spółka Akcyj 
na". Kapitał zakładowy podwyższony o 250.000 złotych drogą 
emisji 2500 akcyj na okaziciela po 100 z. nominalnej i emisyjnej 

. wartości każda, obecnie .wynosi 750.000 złotych, podzielony na 
1.500 akcyj na okaziciela po 100 zi. nominalnej wartości każda. 
Dotychczas kapitał zakładowy 500.000 złotych został całko” 
wicie w gotowiźnie wpacony; 1 część podwyższenia t.j. 62.500 
złotych w gotowiżnie wpłacono, reszta zaś winna być wpłacona 
w ciągu jednego roku od dnia zarejestrowania uchwały i zmia- 
ny statutu spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o pelais 
szeniu kapitału zakładowego i zmianie par. 8 statutu zaprotoku- 
lowana w formie aktu przez Henryka Piekarskiego Notarjusza 
w Lidzie w dn. 28 grudnia 1929 r. za Nr. 5062. Objęcie akcyj 
Il emisji i uchwała Walnego Zgromadzenia o zmianie par. 19 
statutu zaprotokułowane w formie aktu przez Henryka Piekar 
skiego Notarjusza w Lidzie w dn. 14 stycznia 1930 roku za 
Nr. 206. 3785 — VI. 

Dział B w dniu 30.1 1930 r. 
380. Il. B. „Wojewódzki Czesław i S-ka. Spółka z ogra 

qiczoną odpowiedzialnością*. Siedziba spółki została przenie 
siona na ul. Mostową 25—6 w Wilnie. 3786 — VI 

w dniu 10.11 1930 r. 

Kapitał zakładowy 20.000 złotych, podzielony na 20 udziałów, 
całkowicie wpłacony. Zarządcami obecnie są: Nils Ericsson — 
ul. Królewska 23 i Jakób Weisbłum — ul. Królewska 27 obaj z 
Warszawy. Zarządcy zastępują spółkę wobec władz i osób i 
prowadzą jej interesy. Firmę pod jej stemplem podpisuje każdy. 
z zarządców samodzielnie. Cofnięto prokurę dla Centrali Jakó- 
bowi Weisblumowi. 3787 — VI 

w dniu 7.1 1930 r. 

444. |. B. „Restauracja Ziemiańska, spółka z ograniczoną 
odpowiedzianinością". Prowądzenie zakładu - restauracyjnego. 
Siedziba w Wilnie, uł. Mickiewicza 9. Firma įstnieje od 9 paž- 
dziernika 1928 roku, Kapitał zakładowy 30.000 złotych, podzie- 
lony na 600 udziałów po 50 zł. każdy, całkowicie wpłacony. 
Zarząd spółki stanowią zam. w Wilnie: Mikołaj  Durasewicz 
przy uł. Mickiewicza 9, Aleksander Pytlewicz — przy ul. Mickie- 
wicza 15 i Jan Żelazowski — przy ul. Skopówka 3. Wszelkiego 
rodzaju zobowiązania, umowy, weksle, czeki, żyro na wekslach, 
pełnomocnictwa, akty notarjalne i hipoteczne i wogóle wszelkie 
dokumenty, z tytułu których mogą powstać dla spółki jakiekoól- 
wiek bądź zobowiązania, winny być podpisywane w imieniu 
spółki przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmowym: 
wszelką zaś korespondencję zwyklłą, poleconą i wartościową, 
jak również pokwitowania z odbioru z poczty, kolei i instytucji 
przewozowych i kredytowych listów, przekazów i przesyłek 
podpisuj den członek zarządu. Spółka z ograniczoną odpo 
wiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego przed Aleksan. 
drem Rożnowskim, Notarjuszem w Wilnie w dniu 28 sierpnia 
1928 r. za Nr. 4320 oraz uzupełniających aktów, zeznanych 
przed Władysiawem Krzemińskim, pełniącym obowiązki Nota- 
rjusza Rożnowskiego i Aleksandrem Rożnowskim . Natorjuszem 
w Wilnie w dniu 13 września 1928 r. za Nr. 4655, 18 grudnia 
1928 r. za Nr. 6557, 23 grudnia 1929 r. za Nr. 7057 i 8 stycz 

  

  

   
  

  

   

    

nia 1930 r. za Nr. 
437. II. B. „Diabolo — Separator — Spółka z ograniczoną 

sdpowiedzialnością*, Otwarto Oddział w Równem na Wołyniu. 

SESI ZR WODE EO ZAC PWM PAID 

GEORGE GIBBS. 

0 Żółty ptak 

Był to oddział Czerwonego Krzy 
ża, wysunięty najbliżej frontu. Doktór 
zjawił się prędkó, ale przedtem jeszcze 
tńr z niepokojem oglądał jego ranę. 
Doris usiadła na krześle, obok łóżka Cy 
ryla. 
Ss On nie może umrzeć, — powie 
działa stanowczo i spokojnie, gdy dok- 

„16г z niepokojem oglądał jego ranę. 

— Mam nadzieję, że będzie Żył... 
Ale stracił tak 'dużo krwi.... W każdym 
razie zrobię wszystko, co będzie w mo 
jej mocy. 

Doktór kazał rozebrać rannego i po 
łożyć do łóżka. Tymczasem poprosił Do 
ris do drugiego pokoju. Ale Amerykan 
ka wyjęła wpierw, z kieszeni Cyryla ko 
pertę z papierami. ; : 

— To są wažne papiery, muszę je 
wręczyć osobiście dowódcy armji an- 
gielskiej, — oznajmiła. 

— Dobrze! 
— Doris, — szepnął słabo budząc 

- się, ranny. 
— Jestem tu Cyrylu. 
—Pamiętaj kochana.. 6 papierach... 

oddaj je... 
Zamilkł i zemdlał znowu. Doktór u- 

ważnie wysłuchał historję, którą mu o- 

Wydawcą St. mackiewicz. Redak or odpowiedzialny Witołd woydylło. 

powiedziała Doris i spojrzawszy na ze- 
garek, wyszedł szybko z pokoju. 

— Wszystko w porządku. Może 
pani jechać, — rzekł wracając po chwi 
li. — zaraz podadzą samochód. 

Niedowierzająco spoglądał na bla- 
dą, wymęczoną dziewczynę i kiwał gło” 
wą z wyrazem podziwu. Wydawała 
mu się tak słabą, że mogła każdej chwi 
li zemdleč. Może byłoby lepiej 
odesłać te papiery? Do sztabu jest da- 
1еКо: dziesięć mil i droga bardzo mę- 
cząca. 

— Nie... nie, ja sama pojadę. Obie 
całam, że sama to zrobię. 

Doktór nie wypuścił jej jednak, za- 
nim nie wypiła filiżanki gorącej czeko” 
lady. Nadjechała auto. Doris wsiadła 
w towarzystwie młodego oficera. Na je 

  

go prośby, opowiedziała -krótko 0 
swych przygodach. 

— Zdumiewające! — zawołał oli 
cer. — Historja, jak z bajki! 

Gdy skojczyła mówić rzekł przyjaź- 
nie: 

— Teraz radzę pani odpocząć nie- 
co, za dziesięć minut będziemy na miej 
Scu. W sztabie będzie pani musiała po 
wtórzyć „wszystko. 

— Proszę się nie niepokoić o swe- 
go narzeczonego. Teraźniejsze kule nie 
zabijają... albo na miejscu, albo się 
człowiek wyliże. Nasz doktór  Palm- 
wstone jest najlepszym lekarzem w ca 

  

108 na czas nieograniczony. 3788 — VI 

łej armji! On prędko go wyleczy. Prc- 
szę być tego pewną! 

— Tak... tak, ja postaram się być 
spokojną.... pan jest bardzo dobry! Czy. 
pan powiedział mi swoje nazwisko? 

— jackson z lFgo. pu łku dragu 
nów. A pani? 

— Jestem Doris Mater. Będę pa- 
miętała pańskie nazwisko. Pan był bar 
dzo... bardzo dobry dla mnie... 
, — Nie mówmy o tem... Oto już 
jesteśmy w: sztabie. 

Kapitan Jackson pomógł Doris wy- 
siąść i wprowadził ją, poprzez długi ko 
rytarz, do gabinetu głównodowod zące 
go. Odrazu poznała znaną z fotografji 
siwą głowę, pochyloną nad stołem. 
Chciała odpowiedzieć na zadane jej 
pytanie, ale głos ugrzązł jej w gardle. 
Łzy dusiły ją i czuła, że jeszcze chwi- 
la, a wybuchnie łkaniem, jak mała dzie 
wczynka. Milcząc, podała papiery i u 
padła na podsunięte przez kapitana, 
krzesło. 

Obudziła się rano, w pokoju zala- 
nym słońcem. Przy jej łóżku, w zupeł- 
nie obcym pokoju, siedziała kobieta w 
ubraniu siostry miłosierdzia. Widząc, 
że już otworzyła oczy, siostra achyli 
ła się i powiedziała po francusku: 

— Aha, obudziła się pani, bardzo 
dobrze! Jak się pani czuje, czy lepiej? 

— Tak, o wiele lepiej... byłam bar 
dza zmęczona. Nagle przypomniała so- 
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i dzierž folwarku "ME a" "ża 

ь 
kres* Wilno, Królewska 3, tel. 17-80 

udzielenie, większej pożyczki hi-. 
potecznej. Mamy do sprzedania du- 
ży dochodowy dom przy wpłacie 
do 10.000 dolarów Warunki kupna 
b. dogodne, Mamy do ulokowania 
większe sumy na pierwszorzędne 
hipoteki miejskie. Ajencja  „Pol- 

bie .coś, więc podniosła się na łokciu i 
zapytała: — Czy pani nie wie, czy ge- 
nerał French jest tutaj? Czy mogę go 
widzieć? 

— Pana generała niema tutaj teraz, 
ale wróci wkrótce i przyjmie panią. 
Chce się z panią rozmówić. Ale wpierw 
musi pani ubrać się i zjeść Śniadanie. 

Doris spojrzała na swe czarne od 
benzyny ręce i uśmiechnęła się. 

— Tak , muszę się przedewszyst 
kiem wykąpać! Ale pierwiej proszę mi 
powiedzieć... 

— Pan Hammerslay ma się lepiej. 
Pani o tó chciała zapytać? — uśmie 
chnęła się przyjaźnie siostra. 

Doris uradowana zerwała się z łóż 
ka. Cyryl będzie żył! Była tego pewna. 
Powiedziała to przecież doktorowi. On 
wyzdrowieje, chwała Bogu! 

Odrazu wróciły jej siły. Wykąpała 
się, zjadła z aptetytem śniadanie a usły 
szawszy, że Cyryl odzyskał przytom: 
ność i chce ją widzieć, pobiegła do nie- 
BO. 

Ale nie wpuszczono jej do chore 
go. Może dopiero nazajutrz będzie mo: 
gła go widzieć. Ale dzisiaj jest zbyt o- 
słabiony. Doktór obiecał powtórzyć mu 
polecenie Doris. Dziewczyna zarumie 
niła się: tego co chciała powiedzieć Cy 
rylowi nie mógł mu powtórzyć żaden 
poseł. 

— Proszę mu powiedzieć, — rzek- 

    

   

  

Racjonalnej Kosme- ne referencje, Zgło- 
tyki ana szenie: Ajencja „Pol 

no, kres" Królewska 3, 
Mickiewicza 31 m. 4. tel. 17-80. " —0 
Id kobiecą kon- 

ę serwuje, dosko= 
ali, odświeża, usuwa 
jejj skazy i braki. 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
łenie cery. Wypada- 

    

Poszukuję 
prący bony - wycho” 
wawczyni, znam się 
na szyciu, robotach 

: h wiejskim nie włosów 1 łu- LSS wi gospodarstwie, Wilno, pież. Najaowsze zdo-[egjonowa 68 — I, 
bycze kosmetyki ra- i a codaliej. Pawłowiczówna, — © 

Codziennie od gi 10—8. 
W. Z. P. 43, Ogrodnik 

kwaufikowany wyko= 

sERECOWa 
nywuje wszelkie pra- 

w a 
КОВЕ 

Urod kawdjć 

  

  

  

ce sezonowe. Adres 
dm. „Słowa”. —0 

CoA ь кр‹‘в&і.е:;‘ '_п—_. 
R i : 

Ё:::і'піе" i trwałe 8 LOKALE 3 
przyciemnianie brwi. 
Gabinet = Kosme yki 
Leczniczej „CEDIB* 
J. _ Hryniewiczowej, 
Wielka 18 m. 9. Przyj. 
wg: 10—1 i 4—7. 

W. Z. P. 26. 
umeblowany, 

'neg o. Jagiellońska 
m. 7, Е 

la zmieszana, — že czuję sie dosko- 
nale... i że przyjdę gdy mi będzie wol 
no. 

Doktór uśmiechnął się i poszedł do. 
chorego. 

Po południu Doris została przyjęta 
przez marszałka. Siostra miłosierdzia 
wyczyściła i odprasowała jej suknię i 
teraz patrząc na zaróżowioną i eleganc 
ką dziewczynę, niktby nie pomyślał, że 
tak niedawno zniosła tyle męki i tru 
dów. 

— Czy pani zna treść tych doku- 
mentów? —zapytał spokojnie Fren- 
che. 

— Tak. 
— Więc rozumie pani, jak ważnem 

jest zachowanie tajemnicy? 
— Tak. 
Uśmiechnął się otworzył szufladę i 

wyjął numer Londyńskiego „Times'a*, 
który podał młodej dziewczynie. 

— Czy pani wie, że w ciągu ostat 
nich trzech dni Anglja przestała kryty 
kować mnie, zapomniała o froncie, o 
armji i mówi tylka o pani? 

— O mnie? 
— Proszę przeczytać, — uśmiech- 

nął się, pokazując na podkreślone czer 
wonym ołówkiem tytuły. | : 

„Zagadkowe zniknięcie miss Mater. 
Dotąd jeszcze niewiadoma nic o oko-* 
licznościach w których zgineta...“ 

„Co mówi lady: Hoscoif''? 8 

tylko w kraju, sprzedzję na 
* dla mężczyzny samot- dogodnych 

9 kach. Kijowska 4|10. 

Wilnem, obsza” 
ru 65 ha, z dobre- 
mi zabudowaniami 
i dużym ogrodem 
owocowym do 
sprzedania z komp- 
letaym inwenta- 
rzem żywym i 

martwym 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 

mienny, lat Średnich 
z rudziną—sam trze- 
ci, z dobremi šwia- 
dectwami. Zgłaszać 
się: Gimnazjalna 6 -6, 
od 9 do 10 rano, i 
od 4 do 5 po poł. 

1.000—1.500 —2.000 
dolarów 

Mickiewicza 21, || ulokujemy na dob- 
tel. 152. —0 ! re hipoteki na nis- 

m nn | kieoprocentowanie 
Sklep spożywczo-ty | Wileńskie Biuro 

tonio+y dobrze | Komisowo - Handl. 
prosperujący, 12 lat] Mickiewicza 21, 
w jednym ręku; w tel. 152. —0 

EE as a ono a A 
unkcie do sprzeda- 

nia Z powodu cho: _ POSZUKUJĘ 
roby właściciela. Do- 2,000-3.000 zł. 
wiedzieć się: Biuro na hipotekę po Banku 
Reklamowe  Garbar- Zjemskim. Oferty pod 
ska 1. —ZK. O. do administracji 

= — „Slowa“. —0 
Pianina naisłynniej- 

szej wszech - 
swiatowej firmy 5 0- A к 
„Erard“ oraz Bettinga я 
i K. i A. Fibigera, | dolarów. ulokaje- 
uznane za najlepsze] my zarłz na hi- 

poteki miejskie 
om H.-K. „Za- 

chęta*  Mickiewi 
ol cza 1, tel. 9-05 0 
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„Znany kolekcjoner John 
był niemieckim szpiegiem''. 
„U dołu kolumny, dużemi literami 

wydrukowane było: 
„Olisson Mater, będąc pewnym, że 

córka jego żyje, obiecuje nagrodę w 
wysokości 5.000 funtów sterlingów, ka 
żdemu, kto...“ 

Łzy błysnęły w oczach Doris: 
— Biedny ojciec! — szepnęła. — 

Czy nie mogłabym dać mu jakoś znać 
Q sobie? 

— Już wszystko zrobione. Ojciec 
pani wie już, że pani żyje i jest zdro: « 
wa. A ja, — tu roześmiał się dobrotli 
wie, — ja zarobiłem 5.000 funtów. Wła 
śnie potrzebujemy bardzo na zorganizo 
wanie przyfrontowego szpitala. 

— O, ojciec nie pożałuje 
dzy na szpital. 

— Pani obiecuje? 
— Tak, tak! 
eldmarszałek wstał i 

w rękę. 

— Obiad; będzie o szóstej, mam na | 
dzieję, że pani nie odmówi mi. 

— Ale chciałabym... 
Uśmiechnął się serdecznie. 
— Jeśli, wszystko będzie dobrze, 

zobaczy go' pani jutro. 3 
Doris poczerwieniała 

wyszła z pokoju. 
Koniec. 

Rizzio, 

pienię- 

pocałował ją 

i dziękując 
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