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W PERSPEKTYWIE TYGODNIA 
— Porozumienie morskie Angiji, 

Francji i Włoch. Sensacją polityczną 

ubiegłega tygodnia były niespodzte- 

wane wizyty ministra Hendersona i 

lorda admiralicji Alexandra w Pary- 
żu i Rzymie. jak wynika z ostatnich 

depesz, misja angielskich meżów sta- 

run uwieńczona została powodze- 

niem. W sobotę min. Henderson 1 lord 

Ałexander opuścili Rzym, udając się 

do Paryża, gdzie mają przedstawić 
wynik swych pertraktacyj z Mussoli- 

nim. Punkt ciężkości, o ile przedtem 

znajdował się w Rzymie, obecnie prze- 

niósł się do Paryża i jak można przy- 

puszczać, tu sprawa zostanie ostatecz 

nie sfinalizowana. 

Szczegóły układu podpisanego po- 

między Francją i Anglją w Paryżu, jak 
i treść odpowiedzi włoskiej, nie są 

znane, a fakt, że min. Henderson i lord 

Alexander udali się jeszcze do Pary- 

żą wskazuje, że Włochy godząc się 

zasadniczo na treść owego układu po- 

czyniły zastrzeżenia, które o ile Fran- 

cja przyjmie, londyński układ morski 

z r 1930 obejmie 5 państw zamiast 
trzech, jak to było dotychczas. 

Zawarty w roku ubiegłym układ 

morski po konferencji londyńskiej, 

podpisały tylko Anglja, Stany Zjedno- 

czone i japonja, natomiast Francja i 
Włochy odmówiły swego udziału. Po- 
wodem niepowodzenia konferencji lon- 
dyńskiej był antagonizm  francusko- 
włoski, który przez cały rok ciążył nad 
stosunkami europejskiemi. Stan ten 
wysoce był nie na rękę Anglji, która 
wzięła na siebie rolę medjatora, 

Rokowania w sprawie uzyskania 
zgody Francji na przystąpienie do 
vkładu morskiego prowadził od dłuż- 
szego czasu w Paryżu rzeczoznawca 
angielski Craigie. Równocześnie analo- 
giczne pertraktacje prowadzono w 

Rzymie. Warto tu przypomnieć, że na 

jesieni ubiegłego roku podczas obra:ł 
w (jenewie przygotowawczej komnsji 

rozdrojeniowej jeździł do Rzymu arne- 

rvkański delegat p. Gibson, starając 

się również, wpłynąć na złagodzenie 

nieporozumień francusko-włoskich. 
Istotą tych nieporozumień, było 

żądanie Włoch parytetu flotowego z 
Francją. Francja kategorycznie temu 

odmówiła, dowodząc, że posiada ko- 
lonje, które muszą być ochraniane 
przez flotę, podczas, gdy Włochy żą- 
dają parytetu tylko dla względów 
prestiżowych. W wyniku przewlekłych 

A "ekowafi w Londynie ustalono, że róż- 
nica pomiędzy flotą francuską a wło- 
ską powinna wynosić 157 000 (Fran- 
cia żąda 244.000), oprócz tego Fran- 
cja powinna była przystąpić do poro- 
zumienia  anglo-amerykańsko-japoń- 
skiego -0 ograniczeniu tonnażu łodzi 
podwodnych do cyfry 53.000 (za-- 
miast 98.000). 

Podobno Francja zgodziła się ostat 
nio na pewną , redukcję powyższyci 

cyfr tonnażu swej floty i dała podsta- 
wę do dalszych rokowań Zz Rzymem 

w celu rozszerzenia londyńskiego ukła 

du morskiego na 5 mocarstw (Anglja, 
St Zjednoczone, Japonja, Francja i 

Włochy). 
Q ile układ morski dojdzie do skut 

ku, a to jest zdaje się. kwestją dni, 
znaczenie tego będzie ogromne. Na- 
stłąpi przedewszystkiem odprężenie w 
stosunkach francusko-włoskich, które 
ostatnio były wykorzystywane przez 

emcy i Sowiety dla zrealizowania 
Swoich postulatów politycznych. Dru- 
Sim, niezmiernie donosłym rezultatem 
będzie stwierdzenie, że obóz byłych 

"sojuszników istnieje nadal. Trzecim 
*Teszcie — to powrót polityki angiel- 
skiej, kiefowanei przez rząd Partji Pra 
cy, do polityki konserwatystów z 
przed dwóch lat, polegającej na współ 
pracy z Francją w sprawach  konty- 
nentu europejskiego. 

Wystąpienie Anglji w roli medjato- 
!а w sprawie nieporozumień - francu- 
Sko-wloskich podyktowane bylo nie- 
miernie ciężką sytuacją ekonomiczną. 
Antagonizm francusko-włoski prowa- 

  

dził do intensywnej budowy nowych 

iednostek bojowych przez oba powa* 

śnicne państwa. Na to Anglja nie mo- 

gła patrzeć obojętnie, a na budowe 

własnych pancerników brak jej finan- 

sów. Ostry kryzys gospodarczy, o0|- 

brzymi wzrost bezrobocia (zgórą 

2000.000) deficyt budżetowy, wszyst- 

ko to nie stwarza pomyślnych wa- 

runków dla rywalizacji zbrojeniowej z 
najbliższymi sąsiadami. Anglja miała 
przed sobą albo doprowadzić do poro- 

zumienia, albo rozpocząć budowę kil- 

ku krążowników. Wybrała to pierwsze 

i zdaje się odniosła sukces dyplonia- 

tyczny. 

— Zerwanie rokowań Gandhiego 

z wicekrólem Indyj. Rokowania Gand- 
hiego z wicekrólem Indyj nie dały żad 

nego rezultatu. Toczyły się one dooko 

ła akcji biernego oporu, która nadal 

trwa w Indjach, grożąc stale  wybu- 

chem większych zaburzeń. Według in- 

formacyj pism angielskich, Gandhi wy 

sunął 11 warunków, za cenę przyjęcia 

których zgadza się zaniechać akcji 

biernego oporu. Warunki te są nasię- 

pujące: Ž 

1) Włościanom Indyj ma byč; do- 

zwolone wydobywanie samym soli; 2) 
ma bvė przyznane nacjonalistom hin- 

duskim prawo bojkotowania towarów 

zagranicznych i rozstawiania poste- 

tunków bojkotowych przy sklepach, 

handlujących towarami powyższemi; 

3) ma być zabronione wyrabianie na- 

poju alkoholowego „toddi*. spożywa- 

nego przez ludność Indyj; 4) kurs 1u- 

pii ma być obniżony z 1 szylinga 6 

pensów do 1 szylinga 4 pensów; 5) 

zmniejszenie podatku ziemskiego o 

50 proc.; 6) redukcja budżetu wojen- 
nego Indyj o 50 proc.; -7). zmniejsze- 
nie © połowę uposażeń wyższych urzęd 
ników państw.; 8) mają być podniesio 

de stawki celne na zagraniczne tkani- 

ny w ten sposób, by utrudnić import 

tych wyrobów do Indyj; 9) ma. być 
wydana ustawa, ograniczająca mono- 

pol Anglików w żegludze Indyj; 10) 
policja śledcza ma być złikwidowana 

* 11) wszystkim obywatelom Indyj m1 

być nadane prawo noszenia i używa- 
nia w cełąch samoobrony broni pal- 
nej. 

Prasa angielska oskarża wice-kró- 

la, że jego ustępliwość odniosła ten 

skutek, iż tylko zaostrzyła apetyty na- 

cjonałistów hinduskich. Zerwanie ro- 

kowań przez Gandhiego potwierdza 
tezę Churchilla, który twierdził, że 

politvka angielska w Indjach, której 

wyrazeni był ostatnio przyjęty przez 

parlament projekt statutu, opracowa- 

nego przez konferencję i okrągłego sto 

łu, nie przyniesie uspokojenia, ponie- 

waż jest połowiczny i to co daje — 

Jedynie może rozzuchwalić Hindusów. 

W ten sposób niepowodzenie pertra- 

ktacyj z Gandhim będzie miało nietyl- 

ko następstwa w Indjach, ale odbije 

się echem w parlamencie londyńskim. 

— Nowa komedja sądu w Moskwie. 

Gdy niema chleba, potrzebne są przed- 
stawienia. Od czasu do czasu raczą 
wiec bolszewicy swych  zgłodniałych 
obywateli przedstawieniami publiczne- 
mi. Co pewien czas odbywają się w 
Bolszewji reżyserowane umiejętnie 

przez G.P.U. procesy polityczne, któ- 
re mają na celu wskazanie masom, 
kozłów ofiarnych wszystkich niepowo- 
Gzeń i braków, jakie obywatel sowiec- 
ki w czerwonym raju odczuwa. 

Obecny proces 14 mieńszewików 
jest czwartym z kolei pokazowym 

procesem. Zaczęło się od głośnej afe- 

ry szachtyńskiej, później był proces 

ukraiński w Kijowie, dalej rozprawa 
przeciwko tk. zw. partji przemysłowej 
„ obecnie proces mieńszewików. W pro 
gramie są jeszcze procesy tk. zw. „par 

tji chłopskiej” czy „kondratjewszczyz- 
ny“ i proces białoruski w Mińsku prze- 
ciwko białoruskiej inteligencji, oskar- 

żonej o kontrrewolucyjną działalność i 

4dchylenie. narodowo-demokratyczne. 
Można zgóry przewidzieć jaki bę- 

dzie przebieg obecnej rozprawy: 

  

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamowionych me 4wrat 
cja mie uwzględnia 

  Adaunisira 
zastrzeżeń Co do rozmieszczenia ogłoszen 

Wczorajsze posiedzenie Sejmu. 
WARSZAWA. PAT. Na wstępie marsza- 

12% Sejmu zawiadomił Izbę, że na wiado- 
mość o śmierci byłego posła Hermana Dia- 
manda, który w poprzednich sejmach był 
wybitnym parlamentarzystą, uważał za swój 
abowiazek w imieniu Sejmu wysłać depeszę 
do wdowy z wyrazami współczucia, Posio- 
wie przez powstanie uczcili pamięć Zriar- 
łego. 

PODATEK WYROWNAWCZY DLA 
GMIN 

> Nast. po krótkiem przemówieniu pos. 
Lechnickiego, lzba przyjęła w trzeciem czy- 
tania projekt ustawy, upoważniający mini- 
stra skarbu do udzielenia pożyczki Państwo- 
wemu Urzędowi Drogowemu. Dalej pos Po- 
lukiewicz (B.B.) zreferował wniosek kiubu 
B.B.W.R. w sprawie samoistnego podatku 
wyrównawczego dla gmin wiejskich. Moty- 
warii postawienia tego wniosku były ko- 
kiecznošci zaradzenia złemu stanowi ogól- 
nemu gmin wiejskich, oraz konieczność Za- 
łegalizowania faktycznego stanu rzeczy, ist- 
niejącego w województwach centralnych i 
wschodnich. Nie jest to zatem żadne nowe 
obciążenie ludności. W Małopolsce, Poznań- 
skiem i na Pomorzu podatku tego dotych- 
czas nie było, ale gminy wprowadziły t. zw. 
dotrowolne składki na pokrycie delicytu. 
Więc i tu proponowana ustawa  legalizuje 
ten po który pobierany już był w in- 
nej formie. Komisja przyjęła rezolucję wzy- 

rewizji przepisów dla in 0 poruczonym 
zakresie działania w lerunku „odciążenia 
uproszczenia i ułatwienia administracji gmin- 
nei, oraz w kierunku ulżenia wydatkom 
grinnym. Druga rezolucja. domaga się, aby 
iząd w rozporządzeniu wykonawczem do tej 
mstawy zwrócił uwagę urzędów gminnych, 
że pobieranie odsetek za zwłokę za czas, 
poprzedzający datę. wejścia w życie ustawy, 
jest niedopuszczalny. 

Л РЕОТЕКТО\/ — МЕЦОВКАСТ 
m TPOLESIA " 2 

Po reieracie pos. Polakiewicza i dyskusįi 
w głosówaniu odrzucono wszystkie popraw- 
ki, projekt zaś ustawy przyjęto w drugiem 
i trzeciem czytaniu. Przyjęto również cztery 
rezolucje, zaproponowane przez komisję. 

Następnie pos. Pimonow (BB) zreiero- 

zydenta 
ra Projektów wkikorach ipolesia. Projekt ten 
przyjęto w drugiem i trzeciem czytaniu. 

PROJEKTY USTAW _RATYFIKACJI 
? KONWENCY| ; 

Dniei pos. Mackiewicz (BB)  zreferował 
projekt ustawy, ratyfikującej drugi protokuł 
dadatkowy do konwencji handlowej z We- 
grami. Projekt ten dotyczy Spraw kolejo- 
wych. Ustawę ratyfłkacyjną izba przyjęła w 
drugiem i trzeciem czytaniu, Następnie pos. 
Mackiewicz zreferował projekt ustawy © га- 
tyfikacji protokułu dodatkowego do konwen- 
cji handłowej z Węgrami w sprawie zmia- 
ny niektórych stawek celnych. Dotyczy to 
głównie przemysłu metalowego i bawełnia- 
nego. Ustawę ratyfikacyjną przyjęto w dra- 
giem i trzeciem czytaniu. 

W dalszym ciagu pos. Walewski (BB) 
reierował projekt ustawy, ratyfikującej trak- 
tat przyjaźni, oraz handlowy i nawigacyjny 
z Chinami. Traktat ten ma na celu rozbu- 
dowę naszej ekspansji do Chin, oraz zabez- 
p'eczenie obywatelom polskim w Chinach 
zeza p rz scóajm YA i 

onomicznych. Ustawę ratyfikac - 
jęto w drugiem i trzeciem ZE ex 

WNIOSKI O WYDANIE POSŁÓW 
Nastepnie tenże poseł edsta' ” 

wozdanie komisji. regulaminowej o Vniożci 
w sprawie md do odpowiedzialno- 
ści karno-sądówej pos. Tkaczowa. Komisja 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — 
DUKSZTY — Bufet Kotejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W. Włodzimierow. 
URODNO — Księgarnia I-wa „Ruch*. 

KORODZIEjJ — Dworzec kolejowy — 

KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — S. Mateski, 
MOŁODECZNO —- Księgarnia T-wa „| 
NIESWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 

  

uchwaliła przychyjić się do wniosku proku- 
ratora i zezwolić na ściganie pos. Tkaczowa, 
oskarżonego o wzywanie do obalenia obec- 
nega ustroju, do stawienia czynnego oporu 
władzom i t. d. Wniosek komisji regulami- 
nowej uchwalono. 

Z kolei pos. Podoski (BB) przedstawił 
sprawozdanie komisji wniosku posłów 
chłopskich w sprawie zawieszenia postępo- 
wania karno-sądowego i uwolnienia z do- 
tychczasowego aresztu pos. Bodbroża. W re 
jerawe pos Podoski m. in, powiedział, że 
komisja stanęła na stanowisku. iż reasumcja 
uchwał sejmowych, powziętych na podsta- 
wie act. 21 konstytucji jest dopuszczaina 
tylko w razie ujawnienia nowych, istotnych 

a sprawy okoliczności. W danym razie 

CENY UGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy DY. 
nadesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 

A. Łaszuk. N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „iłach”. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

K. S$marzyński. 

PIŃSK — Ksiegarnis Poiska — St. Kednarski. 
POSTAWY — Księgarnia tałskiej Macierzy S2%olnej, 

SŁONIM — Księgarnia T-wa „Ruch”. > 
STOLPCE — Ksiegarcia T-wa „Ruch“. 

Ruch“, 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9 —- N, Tarosiepski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczew 
WARSZAWA — F.wo księg. Kol. „Ruch. ‹ ь 

WOLKOWYSK — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

żk8 

  

na stronie 2-ej а еер рт 

nie może być poczytana za nową okolicz- 
ność zmiana środka zapobiegawczego 'a- 
godniejszego na ostrzejszy względem oskar- 
Lacy posła, jak np. kaucji na areszt. Wo- 
bec tego komisja proponuje, aby Sejn! prze- 
szedł nad wnioskiem do porządku dzienne- 
go. Przeciwko temu wnioskowi przemawiał 
pos. Pac z Kiubu Chłopskiege Wniosek ko- 
misji fzba przyjęła większością głosów. 

Następnie przystąpiono do szeregu pier- 
wszych czytań. Na porządku dziennym były 
fiervsze czytania 43 ustaw, które odestano 
do właściwych komisyj, Na tem obrady 
przerwano. Następne posiedzenie we wtorek 
n godz. 11 przed południem. Na porządku 
dziennym wniosek klubu BB. w sprawie 
zmiany konstytucji. 

  

Wniosek klubu B.B. 
Q UBEZPIECZENIU 

w sprawie ustawy 
BEZROBOTNYCH 

WARSZAWA 2-1I (tel. wl. „Słowa”*). — Na dzisiejszem posiedzeniu 

Sejmu klub B.B. zgłosił wniosek nagły w sprawie wniesienia przez rząd do 

Sejmu proiektu ustawy o zabezpieczeniu robotników na wypadek trwałej 

niezdolnosci do pracy, starości, oraz ustawy o zabezpieczeniu wdów i sierot 
po robotnikach. 

Według wnioskodawców Sejm ma wezwać rząd do przedłożenia takiej 
wająca rząd, by przystąpił do gruntownej ustawy, która ma pozatem rewidować dotychczasowy system ubezpieczeń 

społecznych. Wnioskodawcy twierdzą, że brak ustawy o ubezpieczeniu ro- 

Lotników na wypadek trwałej niezdolności do pracy i na starość jest dotkli- 

wą luką w polskiem ustawodawstwie 

aajszybciej naprawiona 
społecznem i juka ta winna być jak- 

Dziś rozpoczyna się dyskusja konstytucyjna 
WARSZAWA. 2.III (tel. wł. „Stowa“). We wtorek o godz. 11 rano na 

plenarnem posiedzeniu Sejmu rozpocznie się wielka dyskusja konstytucyje 
na nad wnioskiem, zgłoszonym przez 

  

Nowa komedja „sądu” sowieckiego 

klub B. B. 

PROCES PRZECIWKO MIENSZEWIKOM 
‚ „MOSKWA. PAT. — P:asa moskiewska w dalszym ciągu poświęca du- 
żo miejsca odbywającemu się procesowi przeciwko 14 mieńszewikom. 

Proces ten wykorzystywany jest przez organy prasy sowieckiej dla 
zamanijestowania wszechwładności i jednolitości partji komunistycznej, oraz 
do zwiększenia entuzjazmu twórczego wśród mas robomiczych.Pozatemdzien 
1dki sowieckie wykorzystują ten proces również dła wałki z drugą między- 
tarodówką, tak znienawidzoną przezeń 

Pod adresem prokuratora oraz. centralnych instytucyj  komunistycz- 
nych nadchodzą z różnych zion Związku Sowieckiego rezolucje, które gło- 
szą, że organizatorzy i inspiratorzy spi sków znajdują się jeszcze poza salą 
sądową, przebywając na wołności zagranicą. Zaliczają do nich mieńszewic- 
ką organizację, drugą międzynarodówkę 1 burżuazyjne koła. 2 

BADANIE OSKARŻONYCH : 

Oskarżeni, odpowiadając na pytania przewodniczącego i prokuratora, 
potwierdzają swą winę, podając szereg dat, faktów, i nazwisk, ilustrujących 
działalność rosyjskiei socjaldemokratycznej partji. 

Partja mieńszewików, według tych zeznań, po wybuchu rewolucji bol- 
szewickiej przechodziła dwa okresy. Pi erwszy, to okres wyczekiwania, że 
zząd sowiecki załamie się na trudnościach gospodarczych i wewnętrzno-po- 
litycznych. Z chwilą przejścia rządu sowieckiego do energicznych metod 
walki z pezostałościami systemu kapitalistycznego, 
oraz pyrwatnej własności na wsi, mieńszewicy zmuszeni 

zlikwidowaniem  Nepu 
byli rozpocząć 

aktywną walkę z władzą sowiecką. Jest to drugi okres działalności, 

  

Nietywały skandal podczec losowania dolarówki 
nie personelu, 50.000 obligacyj nie brało Przez niedopatrze 

WARSZAWA. 2-1 (tel. wł. „Słowa”). 
Dziś rano w gmachu Ministerstwa Skarbu, 
podczas losowania premij t. zw. dolarówki, 
wydarzył się nienotowany dotąd incydent, 
świndczący o małej obowiązkowości perso- 
netn, któremu powierzono przygotowanie 
kartek z numerami pożyczek. 

Ciągnienie obejmować miało 100 wygra- 
nych na ogólną surzę 75 tys. dolarów i nic 
dziwnego, że na sali gromadziło się bardzo 

  

udziału w !osowaniu 
wiele prbliczności, wśród której 
niezwykle ożywienie. Ożywienie to zmienilo 
się jednak w prawdziwą burzę w chwili, 
kiedy ktoś z putiiczności, właściciel doła- 
rówki Nr. 452.134, zgłosił sie do przewod- 
niczącego, prosząc o sprawdzenie, czy nu- 
mer ten przygotowany do rzucenia do 
koła z którego uastępnie wychowanki jed- 
nego z zakładów sierocych ciągną numery 
premjowe. 

  

Wysokie odznaczenie min. Becka 
WARSZAWA. PAT. — Poseł belg'iski p. del'Fscaille wręczył podse- 

kretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych p. Józefowi Becko- 
wi wielką wstęgę orderu wielkiego krzyża Korony Relgijskiej, którą p. Beck 
został odznaczony przez J. K. M. króla Aiberta I. 

„Wielki krewny” 
BERLIN. Pat. Biuro Conti donos 

ku udzielł Einsteinowi podczas jego 
kiego krewnego" i godności wodza. 

i: Szef Indjan Hopi z Nowego Meksy- 
tamtejszych odwiedzin tytułu „Wiel- 

  

oskarżeni się przyznają do winy, wię- 

cej nawet, będą sami oskarżać się O 
sabotaż, porozumiewanie się z zagra- 
nicą, przygotowywanie zbrojnej inter- 

wercji, aby zyskać względy prokura- 
tora. Po tem wszystkiem „sąd* skaże 

ich na karę śmierci a Cik wobec „szcze 
rego" przyznania się złagodzi karę 

z tem, że będą musieli 
swe obowiązki pod opieką straży, a 

nie siedzieć bezczynnie. Sz. 

nadal pełnić odbył 

Po sprawdzenio okazało się, że numeru 
łego niema. Oświadczenie Į ęoczące: 
go dr. Biełaka, że numeru tego nie przygo- 
towano do losowania, zostało przez zgroma- 
dzona publiczność przyjęte głośnemi prote- 
stami. Do stołu, przy którym zasiadała ko- 
misja, rzuciło się ześnie kilkadziesiąt 
osób, domagając się sprawdzenia, czy ich 
ntmterv przygotowano do losowania. Jedno- 
cześnie inni, którzy nie mogłi docisnąć Si 
da stołu, zaczęli głośno protestować i obja- 
wiać swe niezadowołenie. 

Przewodniczący dr. Biełak zdołał wresz- 
cie nspokoić niecu publiczność, prosząc O 
zachowanie spokoju, gdyż komisja sprawdzi 
wszystkie numery. Spraw! je trwało po- 
sad godzinę i po ukońc: pracy komisji, 
dr. Bielak ogłosił, że drukarnia, ktora do- 
starcza kartek z uomerami zawiadomiła, że 
nie dostarczyła 50 kartek od 449.000 do Nr. 
439,0000. 
Brak tych kartek w Xołe, z którego do- 

konywano losowania, przy łędnieniu 
techniki tego losowania powóduje, że w lo- 
sowanin nie uczestniczyło 50 tys. obligacyj 
požyczkowych. Dr. zakomunikował, 
że komisja kartki = „napisanie 
Frakujących numerów ręcznie, a kiedy tego 
dokonano w podnieconej atmosierze przy- 
stąpiono dopiero do ciągnienia. 

WYNIKI CIĄGNIENIA 
NASA, zz — W dniu 2 b. m. 

ło się łosowanie 5 proc. ej po- 
żrczki dołarowej s III. Prem. sue 
padła na Nr. 1,054,145, 8 tys. dol. — Nr. 
437,337, po 3 tys. — 549,601, 
839.553, po 1 tys. dol. — 1.321.843, 
871,326, 491.613, 561.376, 57.185. 

  

ę aakładacze byli w przewadze. Central 

katy 

  

41, Ža ickstem 15 gr. hot 

gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. + 

£agraniczne 50% -drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50% drożej. Terminy druku i mogą być przez Administrację zane 
niane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr 

  

Prasa o ratyfikacji 
traktatu handlowego- 
„Szas' wypuwiada się za trakta- 

tem handlowym z Niemcami ze wzgię 
dów politycznych i pisze o przeciwni- 
kavi traktatu: ° 

Po stronie niemieckiej jest ta nieufność 
do skutków traktatu szczególniej uderzająca. 
Przeciwko zawarciu jakiegokolwiek traktatu 
z Niemcami agitują wszechniemcy, z tych 
samych oczywiście powodów co nasi wszech 
polacv: obie bratnie partje nie chcą z zasa 
dy pokojwych stosunhów między Polską a 
Niericami, widząc w sąsiedztwie wiekuiste- 
go, na Śmierc i życie wroga, którego nie 
można i nie traktować. 

„Głos Narodu'* pisze: 
Ci, którzy ratyfikację uchwalili, powoły* 

wali się na monety polityczne,  zawarzie 
traktatu — twierdzili —- połepszy nasze sto- 
sunki z Niemcami i okaż: wobec całej Euro- 
py nasze dążenia pokojowe. 

Następnie dodaje: 
„Argument ten ma pewną wartość, ale 

gy go wysuwają przedstawiciele rządu i 
R, to wartość jego Staje się całkiem małą. 

Jeśli newiem dąży sie szczerze i konsekwent 
nie do poprawy stosunkow z Niemcami, to 
należy przedewszystkiem unikać takich fak- | 
tuw, jak ostatnie wybory śląskie, które sto— 
surki te tak pogorszyły, jak żadne zdarze- 
nie od czasu plebiscytu. Nie z powodu bra- 
ku urmmowy handlowej z Folską rozpętała sie 
ostatniem: czasy w Niemczech bezprzykład- 
na propaganda antypolska, nie o traktacie 
handlowym mówił przed miesiącem w Gene | 
wię pan Curtins, rzucając wobec przedstawi | 
cieli rządów i prasy europejskiej oskarżenia 
ra Polskę. | ra nic się nie przydadza oliary. 
jakie przez uchwalenie traktatów handlowe-- 

o i likwidacyjnego składamy na rzecz po- 
oiowego współżycia z Niemcami, jeśliby | 

powtćrzyć się miały w przyszłości takie Sy 
tuacje, jar genewskie, kredy to p. Zaleski 
mneia! przyznać naruszenie konwencji Śla- 
skiej i obiecać karę i odszkodowanie za na- | 
pady na Niemców. Przedewszystkiem nic | 
należy stosunków z” sąsiadami psuć przez 
głupstwa polityki wewnętrznej; primum non 
rocerne Z tym workiem na piecach, w któ-- 
rym siedzi p. Grażyński, hędzie p, Zaleskie- 
mu bardzo ciężko i coraz ciężej. 

    

   

  

   

ZEZNANIA OSKARŻONYCH PRZED 
MIKROFONEM 

W końcu sesji sądowej prokurator zain- | 
scenizował bardzo etektowny trick, który 
wvwołał w sali sądowej bardzo duże wra- 
żenic. Mianowicie Kryłenko odczytał artykuł | 
„Vorwaertsu”, kwalifikujący proces moskiew | 
Ski, jako ponurą komedję bolszewicką, zas 
podsądnych, jako ofiary terroru, względni 3 
prowokatorów, oraz zaprzeczający jakiej. | 
kolwiek łączności grupy oskarżonych z s6- | 
cjaldemokracją. 

Prokurator zażądał wypowiedzenia sie 
oskarżonych w sprawie treści tego artykuiu. 
Wtedy kolejno przed stołem z S roko 4 
stawałi oskarżeni i podniesionym  glosem 
wyrażali swe opinje niezbyt pochłebne w tak 
tyce i metodach zagranicznej organizacji 
tmieńszewików. Wszyscy oburzeni są tem, | 
żę nazwano ich prowokatorami a wyś 
nie „Vorwaertsu“ nazywają  tchórzostwem 2 
organizacji mieńszewickiej -na emigracji. 
Oskarżeni zaprzeczają temu, jakoby zezna- 
nia ich wymuszane były terorem. =: 

   

  

  

  

    

    

  

Zaburzenia w rejonie 
Astrachania i 

JEŻ 
Moskiewski organ rządu sowieckie- 

go „Jzwiestja“ przynosi wiadomość 
o prześladowaniach i mordach komu-- 
nistów, dokonywanych niemal codzie | 
nie w gubernji astrachańskiej. Do Cen- | 
tralnego Komitetu Związku robotników 
Ludowlanych madeszły _ wiadomosci, 
że członkowie robotniczych brygad bo 
jowych, składających się z komuni-_ 
stów, są stale w niebezpieczeństwie, a 
kilku z nich już zamordowano. God-- 

    

     

    
    

      

    

   

      

    

  

    

    

     
     

     

   

   

ny uwagi jest fakt, że wspomniane | 
wystąpienia antykomunistyczne sa 
dziełem t.zw. nakładaczy, t.j. niźszej 
kategorji robotników. Ciężko rannych | 
zostało 7 komunistów, 1i otrzymaio | 
lekkie rany tak, że można mówić a po- | 
ważnych starciach pomiędzy dwom 
grupami, z których antykomunistyczni 

ny komitet Związku robotników budo- 
wlanych ZSSR. wezwał wszystkie 
miejscowe grupy murarzy, aby oznaj 
miły robotnikom wszelkie szczegóły 
odnoszace się «lo starć z komunistami 
i aby wyświetliły „dlaczego wróg kla- 
sowy wszczął atak na najlepszych en- 
tuzjastów socjalistycznego budowni- 
ctwa', й 2 

W sprawie morderstw w gubernji 
astrachańskiej prowadzone jest ener 
giczne śledztwo, po skończeniu które- 
go odbędzie się proces. Pomiędzy ro- 
botnikami budowlanymi przeprowad 
się surową „oczystkę”, w celu całkow! 
tego zlikwidowania antykomunistyc; 
nych nastrojów które poczęły wnikać 
szeregi robotnicze i prowadzą do 
wartych wystąpień przeciw komin 
stom. Ofiarom starć w reionie astr. 
chańskim, jak również rodzinom zam 

dowanym, udzielono zapomóg. | 

 



ECHA KRAJOWE 
  

ODPOWIEDŽ p. „WILEJCZUKOWI“ 
Nieznany autor, ukrywając się pod 

pseudonimem „Wilejczuk*, umieścił w 
„Słowie' artykuł pod tytułem „Wiłej- 
ka i Mołodeczno tworzą papierowe 
spółdzielnie", w którym w sposób iro 
ń'czny, niestety, krytykuje możność 
istnienia na terenie Wilejki jakiejkol- 
wickbądź spółdzielni rolniczo - land 
łowej. Każda krytyka, nawet ta, któ- 
та umieścił w „Słowie” p. „Wilejczux* 
jest dla nas bardzo pożyteczna, 00 
nieraz może uchronić nową spółdziel 
nić od błędnego kroku. Ale szkoda, 
łe Szarowny Autor zamiast zaznajo 
mienia się z zamierzeniami zarządu i 
wygłoszenia publicznego swoich po- 
gladów, gdy spółdzielnia była w stad 
jum organizacji, co na terenie Wilej- 
ki bvłoby zawsze możliwe. ograniczył 
się tylko do umieszczenia swoich przy 
puszczeń w prasie. Szanowna redakcja 
„Słowa”*, podkreślając zasadniczą ro- 
łę spółdzielni, jako czynnika wycho - 
wawczego, umieściła artykuł p. „Wi- 
leiczuka', zaznaczając jego znaczenie 
dyskusyjne. 

Korzystam z uprzejmej zapowiedzi 
Szanownej Redakcji i śpieszę z odpo 
wiedzią. 

Nie będę tutaj odpowiadać na te 
wypady p. „Wilejczuka*, które noszą 
charakter docinków. Może tylko pod- 
kreslę znaczenie spółdzielni rolniczo- 
handlowej dla Wilejki, jak je rozumie 
ją rolnicy powiatu —- członkowie no 
wrej spółdzielni. 

Od kilku już lat rolnicy 
wilejskiego dążyli do utworzenia sil- 

-hef epółdzielni rolniczo - handlowej, 
najwięcej chyba o tem Świadczy u- 
chwała Wydziału Powiatowego w Wi 
jejce, powzięta na posiedzeniu w dn. 
19 VI 1929 r., uznająca konieczność 
jej powstania. Starania, Które podję 
to, aby; zorganizować spółdzielni; 
rolniczo - hańdlową, znalazły w powie 
cie bezwzgłędne uznanie i poparcie w 
sferach rolniczych. Pracując w Komi- 
tccie Organizacyjnym, nie spotkałem 
ani jednego rolnika, któryby nie uzna 
wał nowej placówki za konieczną. 
Przeważna większość osób, która za 
deklarowała udziały do nowej spół- 
dzielni, zapatruje się na iej pracę zu- 
pełnie realnie. Nie spodziewa się, by 
odrazu spółdzielnia zakupiła cały 
zapas zboża w powiecie i płaciła za 
niego jakieś nadzwyczajnie wysokie 
geny. Przeciwnie, każde zebranie ra- 
Jziło organizatorom, by z największą 
ostrożnością przystępywano do pro 
wdzenia spółdzielni, nie przedsiębio 
rąc żadnych ryzykownych operacyj, a 

° м pierwszym rzędzie, by zgromadzić 
największy kapitał udziałowy, gdyż о- 
twicranie tylko jeszcze jednego sklepi 
ku nie ma racji bytu. ; 

Ježeli chodzi o skup zboža, rzecz, 
jasna, że spółdzielnia bedzie go mog- 
ła rozpocząć dopiero wtedy, kiedy 
będzie miała zapewniony rynek zbytu 

że rynek zbytu był jednak w bie- 
życym okresie zimowym, świadczy 
takt, że spółdziełnia rolniczo - hand- 
łowa w Giebokiem wywiozta dotych 
czas około 40 wagonów samego Ow- 
sa. Chciałbym zapytać, kto wyszuka 
i zapewni rolnikom i to drobnym prze 
dewszystkiem rynki zbytu, jak nie ich 
organizacja, powołana do tego? 

A teraz sprawa dostarczenia rolni 
kom artykułów, potrzebnych w gospo 
darstwie rolnem. Obecnie rolnik za 
produkty swej pracy otrzymuje 25% 
tego, co przedtem otrzymywał. Buc 
żet zaś jego osobistych wydatków 
mało się zmniejszył. Poważna ilość 
drobnych rolników na bieżące wydat 
ki sprzedała nawet zboże, przeznaczo 
ve do siewu. Niektórych nasion, na- 

' przykład łubinu i serądeli w roku bie 
"żacym powiat nie ma wogóle. Rolnik 

powiatu ; 

dane artykuły i to w wyborowym ga 
tunku. 

O ile porównamy urodzaje w powie 
cie wilejskim z Kongresówką lub Poz 
nanskiem, zauważymy, że na lepszej 
glebie otrzymujemy 0 wiele gorsze 
zbiory. Nasz drobny rolnik stosuje naj 
gorsze gatunki zboża, nie uprawia od 
powiednio roli, nie stosuje nawozów 
pomocniczych. Ale oświata rolnicza 
a nas szybko postępuje naprzód. Sze 
rzy ją OTO i KR przez instruktorów 
io!nictwa i Kółka Rolnicze. Z każdym 
rokiem wzrasta zapotrzebowanie na 
nasiona lepszych gatunków zboża, a 
nawet, mimo zastoju w rolnictwie, na 
nowsze narzędzia rolnicze. Coraz to 
więcej wzrasta zainteresowanie * + na 
wozami pomocniczemi, i, o ileby ce 
ny na zboże nie były tak katastrofal 
nie niskie, wzrastałoby i ich zapotrze 
bovanie. Więc o ile nam chodzi 0 
dobro kraju, musimy tego wszystkie- 
go rolnikowi dostarczyć. Może jedne- 
mu dzisiaj, może drugiemu za parę lat 
bo obserwując postępy tego pierwsze 
go, drugi weźmie z niego przykład. 

O ile powstaje jeszcze jedna po- 
żyteczna płacówka, obowiązkiem każ- 
«lego jest praca nad jei podniesieniem 
nad doprowadzeniem jej do takiego 
stanu, aby dawała jaknajwiększe ko- 
rzyści. Bardzo łatwo coś wyśmiać, 
szczególnie przykrywając się figowym 
listkiem „Wiłejczuka”, lecz nowopow 

jaca spółdzielnia ze względu na 
ojej znaczenie dła życia gospodar- 

czego powiatu musi stanąć ponad kpi- 
nami osób, mało mających wspólnego 
ze spółdzielczością. Czas będzie najlep 
szym dowoden: konieczności zakłada- 
nia spółdzielni i to mianowicie dzisiaj. 

A. Radiwinowicz. 

Bal 13 dyw. piechoty 
w Helenowie k. Mołodeczna 

Z inicjatywy dowódcy 19 dywizji piecho- 
ty odbył się dnia 17 b. m..w świetlicy 96 
p. p. w Helenowie bał dywizyjny. W cha- 
rakterze gospodarzy występowali wszyscy 
dowódcy pułków 19 dywizji. Bal ten łączy 
się ściśle z odbywającemi się obecnie w re- 
jonie 86 p. p. zawodami zimowemi, jest 
niejako wstępem, alią szeroko  pomyślanej 
imprezy sportowej, której — w co mamy 
podstawy wierzyć — zakończeniem będą 
nieprzeciętne wyniki poszczególnych Коп- 
kurencyj zawodów i ćwiczeń, przeprowadzo- 
nvch z godnym tej sprawy impetem na roz - 
ległych tutejszych terenach. 
nazwano ten bal „Śnieżnym”*, lub jak inni 
wolą „narciarskim. Ё 

Aby mieć właściwe zdanie o tym „spor 
towym“ balu dywizyjnym, wystarczy Sobie 
uprzytomnić, że bał ten zgromadził całą 
miejscową i okołiczną inteligencję — wśród 
której znałeżli się przedstawiciele  wszyst- 

    

kich warstw społecznych. Dopisali również 
goście z Wilna z p. pułkownikową bołtucio 
wą. Między wielu poważnemi osobami zau- 
ważyliśmy z osób cywilnych p.p. Chałchow 
skiego, Puciatę, starostę Tramecourta, hr. 
Tyszkiewicza, dr. Urbańskiego. A więc do- 
borowe towarzystwo, ciepło przyjmowane 
przez gospodarzy, którzy umieli połączyć 
piękne z pożytecznem w myśl wciąż nowej 
żołnierskiej zasady „dzisiaj tu, a jutro tara" 
Wesoły nastrój i zetknięcie się zawodników 
i gosci w tańcu i przy stole, miłe wzajem- 
ne gawędy, „jak to bywało wczoraj” — i 
co będzie* pozwoliły się poznać dokładnie, 
kazały cenić prawdziwy wysiłek, pobudziły 
wreszcie chęć szlachetnego współzawedni- 
ctwa. 

"Trudno nie wspomnieć tutaj o artystycz- 
ncj dekoracji sali balowej. Mimowoali zesta- 
wiało się w myśli ten kresowy Helenów, tak 
odległy od kulturalnych środowisk z gustaw 
sie urządzoną salą. Kiłimy — zimowe krajo- 

    

i brazy — tonące w żywej zieleni, wśród któ 
rej, jak błędne ogniki, błyszczały tajemni- 
sze różnokołorowe światełka dyskretnie roz- 
mieszczonych żarówek... Reflektory.. wszę- 
dzie czuło się ciepło —- wygodę, choć ba- 

Trafnie więc S 

8 L O 
u 

Premjer Celminsz wyjaśnia 
RYGA P. t. Premjer Celminsz udzielił wywiadu przedstawicielom tutejszej 

prasy, poruszając powstałe ostatnio kwestje sporre. Rząd obecny rozp trzył 
ponownie kwestję podwyżki taryfy celnej, przyczem w łonie rządu zostało 
osiągnięte całkowite porozumienie. Rząd uznał za konieczne dodnieść stawki 
celne na cały szereg towarów wobec kryzysu, który się daje coraz mocniej 
odczuwać w dziedzini- przemysłu i handlu. 

Na zap-tanie. jak się 
nowiska, z jętego 

p'zedstawia sytuacj » 
rzez frakcję ni-mi-cką, premjer odpowiedział, iż kwestja 

obecnego rządu wobec sta- 

ta zostanie wyjaśniona na wtorkowem posiedzeniu a ( niosek o wyrażenie 
votum n'eufn šc: pod adresem całego reądu zgłoszony zosta przez trakcję so« jaldemo- 
kratyczn , która nie godzi się z polityką gospodarczą 1ządu Jak dotychczas wniosek ten 
ma zapewnioną większ ŚĆ). 

Echa trójporozum'enia morskiego 
PARYŻ. Pat. Na posiedzeniu rady ministrów B'land I Dumont przedsta- 

wili szczegóty układu morskiego z Angiją I Włochami. Rada ministrów uznała 
zawarte układy za najzupełniej zadowalające. 

* 

TOKJO. Pat. Wiadomošė o рогогипеми, оз!адме!ет т'ебху W. Bry- 
tanją, Francją I Włochami jest przychylnie przyjęta przez urzędowe koła Ja- 
pońskie. 

Chociaż japońskie czynniki urzędowe nie mogą zdradzić danych cyfro- 
wych, jednakże daje się do z ozumienia, że Francja otrzymała tonaż łodzi 
odwodnych znacznie wyższy od tonażu, przyznanego W. Brytanji, Japonji I 
meryce. 

* 

WASZYNGTON. Pat. W kołach dobrze polnformowanych panuje przeka- 
nanle, 2e uktad w sprawle  graniczenis zbrojeń na morzu między W. Bryta- 
nją. Francją a Włochami jest do przyjęcia dla Stanów Zjednoczonych. Ewen- 
tu-inie zmiany w układzie londyńskim według przewidywań mogą mieć 
tylko m znaczenie i nia naruszą interesów Sianów Zjednoczonych 
ani Japenji. 

Pożar w mieszkaniu Trockiego 
ZNISZCZYŁ 

BERLIN. Pat. „Morning Post“ donos!, 

BIBLJOTEKĘ 
2e na wysple Principio sptoną! 

ubiegłej nocy dom, w którym zamieszriwsł Trocki z rodziną. 
Pożar znisz'zył urządzenie wewnętrzne domu oraz bibljetekę, zawiera- 

jącą wiele książek I rękop'sów Trockiego. Zbłór listów, pisanych przez Troc- 
kiego do Lenina, ocalał. Ul-gły zniszczeniu materjały do monogra:ji o wybit- 
nych politykach współczesnych, przygotowywanej przez Trockiego. Nie udało 
sią ocalić rękopisów do pracy © Leninie I armji czerwonej. 

  

Dzielna niewiasta 
ŁWÓW. PAT. — „Gazeta poranna donesi z Przemyśla: W nocy z dnia 28 lute- 

go na 1marca niewyśledzeni narazie sprawcy dokonali napadu na urząd pocztcwy w 
Starzawie w pow. Dobromilskim, ostrzeliwujac budynek. 

Urzędniczka Bujakówna otworzyła okno i rozpoczęła ostrzeliwanie napastników, 
zmuszając ich do ucieczki. W czasie wymiany strzałów zabito wartownika gminnego, 

Pierwszy dzień narciarskich 
zawodów o mistrzostwo armii 

  

SŁONIM. 2-11! (tel. wł. „Słowa”). — 
Dziś rozpoczęły się w Słoninie narciarskie 
zawody 0 mistrzostwo Wojska Połskiego. 

Na zawody te przybyli: dowódca Ok. 
qsn. Trojanowski, dełegat Państw. Urzędu 
W. F. mjr. Sekunda, wojewoda Beczko- 
wicz, oraz szereg innych / przedstawicieli 
wciska i władz. 

Do zawodów zgłosili się  zawodnicv: 
1 dyw. Piech. Leg.,. 6, 1t, 12, 13, 19, 20, 
27, 29 i 30 dywizyj piechoty, oraz 21 i 22 
dywi2vj piechoty górskiej, szkoły podchorą- 
żych w Bydgoszczy, Brygad KOP: wileń- 

‚ nowogródzkiej, grodzieńskiej, wołyn- 
połeskiej.    

  

2 zespołów wcjskowych nie przybył ze- 
spó! 5 dyw. piech Prócz zespołów wojsko- 
wych zgłoszono też zespoły cywilne P. W. 
ze Słonima i innych miast wojew. nowo- 
pródzkiego. Kierownictwo zawodów spoczy- 
wa w rękach płk. Turkowskiego. 
(W pierwszym dniu odbył się: bieg szta- 
ietowy 12x12 klm., 8 klm. bieg płaski (dla 
członków P. W.). bieg c. k. m. ze а- 
niem, oraz 7 klm. bieg indywidualny z prze- 
szkcdami. 

Zawodom przygląda się duża ilość pu- 
bliczności. Pogoda dobra. Jutro podamy 
szczegółowe sprawozdanie. 

  

KSIĄŻKI WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
DO NABYCIA w KSIĘGARNI ZAWADZKIEGO 

ZARYS SATYSTYCZNO EKOWOMICZNY 7!EM PÓŁNOCNO-WSCHOD. 1922 r. 4 zł. 
WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO !ITEWSKIE 1922 r. ? zł. 

1926 rok, 10 zł. 

Dmowskiego — 2 zł. 

7 PRZEŻYĆ I WALK — 10 zł. 

„POLITYKA POLSKA I ODBUDOWA PANSTWA” 

REFORMY I PRZEWROTY AGRARNE EUROPY POWOJENNEJ I POLSKI 

odpowiedź na książkę 

ZIEMIE WSCHODNIE I WARUNKI ICH ROZWOJU 1929 r. — 4 24. 
DALEKI WSCHÓD W POLITYCE ŚWIATOWEJ 1030 r. — 5 zł. 
  

lową, a jednak domową. Miły, serdecznych 
i niezepomniany nastrój... Dwie pomysłowo 
rozmieszczone orkiestry, wykonujące na 
zmianę specjalnie przygotowane utwory „nie 
dawały spokoju” tańczącym, 
zwłaszcza piękne panie — wcale nie prote- 
stow ali... boć wiemy doskonałe, że w wirze 
tańca, przy dźwiękach dobrej orkiestry, 
zapomina się nawet o chwilowem zmęcze- 
nitt... : 

„a ażurową, fantazyjną kotarą z zieleni, 
garstka przedstawicieli płci brzydkiej, któ- 
rym nie dane' było posiąść sztuki tańca — 
rozmyślała przy bufetowych stolikach o 
„marności tego swiata" dyskutując z nie- 
zwykłem zacięciem na temat... fotogeniczno- 

którzy — a s 

ści Treviranusa — nie mogąc również zna- 
leżć -- w „pracowitej* dyspucie uzasad- 
nienia, dlaczego Curtius nie występuje je- 
szcze w filmie. l o tych — mecenasach 

brnego ekranu — pamiętali troskliwie go- 
ścinni gospodarze.. 

Bawiliśmy się tak, jak chcielibyśmy się 
»awić zawsze. A że serdecznej gościnności 
:niłych gospodarzy długo nie zapomnimy 
niechże nam wolno będzie podziękować go- 
rącu za miłe chwile tym, którzy je tak 
wszechstronnie i pieczołowicie przygotować 
potrafili -- na ręce P. Gen. Kasprzyckiego, 
dowódcy 19 dyw. piech. i P. Ppłk. „dybpt. 
Smolarskiego, dowódcy 86 p.p. Semper 

   

Przed rozpoczęciem zdjęć do fllmu „DEWAJTIS* 
realizatora filmów: „Ponad 

SENSACYJNY PROCE) 
W PARYŻU 

LADY OWEN PRZED SĄDEM. 

Najnowszą sensacją Paryża, któ- 
rej pisma codzienne poświęcają ko- 
lumny druku, jest proces lady Owen 
przed sądem w Wersalu. 

Przeszłość bohaterki obfituje w 
dziwne przygody. Córka urzędnika 
kształci się w lyceum, skąd zostaje 
wydalona z powodu zuchwałego za- 
chowania się wobec dyrektorki. Jako 
17-letnia dziewczyna jedzie do Lon- 
dynu, aby nauczyć się języka angiel- 
skicgo i tam dostaje posadę u boga- 
tego hurtownika Owena. który za za- 
sługi, położone w sprawie wyżywienia 
armii podczas wojny, został lordem.. 
Owen był starszy od niej o 25 lat i 
dogadzał swej młodej żonie we wszy 
stkiem, zamykając nawet oczy na jej 
awanturki miłosne. Mimo to młoda la- 
dy zdobyła sobie pewną pozycję w 
świecie do tego stopnia, że była nawet 
przedstawiona parze królewskiej. Po- 
pisywała się przytem w salonach ja- 
ko tancerka, w kostjumach ekscentr- 
1ycznvch i gromadziła dokoła siebie 
iicznych wielbicieli, = tolerowanych 
przez pobłażliwego małżonka. Dopie- 
jo gdy jej romans z pewnym dyplo- 
matą angielskim stał się zbyt głośny 
-— iej pozycja towarzyska została za- 
chwiana. 

Wreszcie Owen umarł, zostawia- 
jąc w testamencie żonie pół miljona 
tuntów (23 miliony złotych). Dalszy 
pobyt lady Owen w Londynie był nie- 
możliwy — więc awanturnicza dama 
przenosi się do Paryża, gdzie znowu 
znajduje gorących wielbicieli. Z wie- 
kiem zaczyna tyć, i w cełu przeprowa 
dzenia „kuracji odchudzającej", zwró 
ciła się do instytutu higieny, dokto- 
fa Gastaud. Niewiadomo, jaki był re 
zultat kuracji, — w każdym razie... 
doktór Gastaud wkrótce został ko- 
chankiem Owen. Wdzięczna pacjent- 
ka udzielała lekarzowi wydatnej pomo 
cy materjalnej. Trwało to dość długo, 
-- wreszcie pewnego dnia lady Owen 
zażądała, by doktór Gastaud roz- 
wiódł się ze swa żoną. Propozycja 
nie została przyjęta, lekarz wolał 
zwrócić pieniądze, co „romantyczną 
pacjentkę doprowadziło do szału. La 
dv Owen zjawia się w mieszkaniu le- 
karza i skierownje rewolwer przeciw- 
ko pani Gastaud  Usiłowanie morder 
stwa było dość groteskowe, gdyż re- 
wnlwer był nienabity. Po paru godzi 
nach lady Owen zjawia się ponownie, 
tvm razem już z nabitym rewolwe- 
rem i pięcioma strzałami ciężko rani 
swoją rywalkę, która cudem została 
utrzymana przy żvciu, ponosząc jed- 
nak dotkliwe skutki odniesionych ran. 

Śledztwo trwało 8 miesiecy i wy- 
kazało, że lady Owen nietylko obmy- 
śliła swój zamach, ałe dłigo ćwiczy- 
ła się w strzelaniu z rewolweru. Nie 
okazywała wcale żalu z powodu swe- 
go czynu, ale oburzała się na sę- 
dziego śledczego i dyrektora więzie- 
nia, że nie pozwalali jej jeździć do 
sklepów i modystek, gdyż musiała być 
zawsze ubrana według najnowszej mo 
dy! -— Przed Trybunałem wystapiła 
w czarnej wytwornej sukni, w perłach 
* diamentach na szvi i na rękach. Gdy 
weszła do przepełnionej kobietami sa 
li, 30 ietografów - reporterów czeka- 
10 na nią z aparatami; zgodnym chó- 
rem poprosili lady Owen. aby pod- 
niosła woalkę, co też uczyniła z miłym 
uśmiechem, ukazujac twarz już nieco 
zmeczoną i bujne blond włosy. Po 
dokonaniu zdjęcia. zasiadła na ławie 
oskarżonych, mając przed sobą obroń 
cę maitre - Torresa, głośnego bolsze 
wizujaego adwokata, Żyda. Na pyta- 
nia prezesa Trybunału _ odpowiada 
śmiało i bez wahania, z teatralnemi ru 
rhami. Strzełała dwa razy do leżą- 
cej już na ziemi biednej pani Gastaud. 
„Ach, — tłumaczy z fałszywą naiwno 

W _WIRZE STOLICY. 

22.000 ZŁ. ZA NOS. 
Przystojna panna Irena, telefonistka z za- 

wodu, miała narzeczonego — Kazika — aie- 
zwykle pomysłowego i wesołego młodzie: 
ca. Pewnej niedzieli pełen inicjatywy narze- 
czony zabrał ją do Luna - Parku. Co to było 

śmiechu i pisku. Górska kolejka, labirynt 
bez wyjścia, jazda na dzikim  mustangu, 
krzywe zwierciadii —cnisię nie ostało przed 

Kazikien: i Irenką. 

Naostatek dosiedli karuzełi Cudowna ja- 
2da, chyba tylko własny samochód może 
rywalizować z karuzelą. Z żalem zleżli na 
ziemię. 

  

Odurzona nawałem wzruszeń panna ire- 
na stanęła zablisko machiny i — nastąpiła 
katastrofa. Ruchoma ławeczka grzmotnęła ja 

* nos tak silnie, że kość pękła jak zapałka. 
Pogotowie zostajo wezwane, paromiesięczna 
kuracja nie dała zadowalajacych — гегийа- 
tów — ze zgrabnego noska pozostało coś 
niekształtnega co trudno -nawet podciągnąć 

pod kłasyfikacje nosa. 

Panna Irena wytoczyła proces przedsię- 
biorcy Luna - Parku; żąda 22000 zł. od- 

szkodowania bowiem twierdzi, iż przygoda z 

rosem przbawiła ją widoków zamążpójścia. 
Pomysłowy Kazik zerwał z zeszpeconą па- 

rzeczoną. 

Ciekawa ta sprawa będzie rozpatrywana 
za pare tygodni. Skoro jeden nos panny 
Ireny wart jest 22.000 zł. to zachodzi pyta- 

nie, ale warta jest ona cała. 

PIĘCIOKROTNIE STRZELAJĄCY 
PORUCZNIK UNIEWINNIONY 

Evło to zeszłego roku — w ciepły wic- 
senny wieczór. Porucznik Holcman szedł г 

znajomym przez płac Dąbrowskiego rozma- 

wiajac krzykliwie. Nie podobało się to dwóm 
przechodniom, lekkc podciimiełonym, którzy 

też paczeli robić nieprzyjemne docinki i 

aluzię w stronę porucznika. Rozgniewany 
Holcman kazał im zamilczeć, a gdy miast 

usłuchać jeden z przechodniów — Miński 
schwycił go za rękę, porucznik nie namyśla- 

jac sę wvdobył rewołwer i dał pięć strza- 

łów w kierunku napastnika. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności Miń 

unilznął $mierci. Wszystkie pięć kul rani! 

likka w policzek, szyję i podbródek. Jedsn 
7 pocisków trafił w spinkę przy kołnierzyku i 
ześłizgnął się powodując tyłko lekkie zadreś 
nięcie Również szczęśliwie nikt z przechod- 
niów nie został zabity. 

Wojskowy sąd okręgowy rozpatrywujsc 
ohecn'e sprawę uniewinnił porucznika Hol 
mana od zarzutu usiłowania zabójstwa, wy- 
chodząc z założenia, że Miński „zaczął* i 

wobec tego reakcja  rewołwerowa była 
wskazana. 

NAJMILSZE PREZENTA. 

Trudno dziś dać coś dzieciom naprawdę 

miłego. Nie wiadomo co ie nęci, co'się po- 

doba Przecie niedawno tea _ ośmiołetni 
brzdąc mówił mamusi w przeddzień imienin : 
„ja chcę motocyzł i żeby panienka siedzia- 
ła z tyłu". 

Wielce się przeto zdziwił wujaszek Bołek, 
gdy odwiedzając po tygodniu swego  sio- 
strzeńca —Ózia -- zobaczy ża uradowanef;o. 

— Ach wujaszku, tak dobrego prezent. 
jak ten bęben, coś mi go podarował, jeszcze 

nigdv nie otrzymałem. 

— Tak ci się podoba? To świetnie! 

— Wyobraź sobie wujaszku, tatus dajc 
mi codzień 20 groszy pod warunkiem, bym 
nie bębnił. 

A inny dobry chłopczyna, gdy mu rzekła 
rman.usia: „jutro są imieniny ojca. Jaki mu 

zrobisz prezent?" — odpjań: „Połamię moja 

trąbkę -- to mu zrobi największą  przy- 

jemność”. K. 

dzający pytanie co do usiłowanego za 
bójstwa, a Trybunał skazał lady 
wen na 5 lat więzienia. Wyrok sto 
sunkowo dość łagodny. 

  

   

| 

10 wszystko musi zakupić, prawie zaw STUDJO filmowe Ę si K. Meglickiego šnieg“, „Magdalena“, „Halka“ ; in. 
sze na kredyt. | instytucja finansują- 
ca będzie miaia pewność, że kredyt 

ścią — gdy strze lałam, lewa moja 
reka mówiła do prawej: noco to ro- 
bisz?“. Ale jednak zrobiła wszystko 

Obecne na sali panie wręczyły ska 
zanej pęki świeżego kwiecia, a łady 
Owen powróciła do sałi więziennej 

Łaskawy współudział gwiazdy ekranu polskiego ZORYKI SZYMAŃSKIEJ. 
sostał odpowiednio zużyty, o ile za- 
miast pieniędzy da mu z „Rolnika” *ą 

Kurs 3 miesięczny. Zapisy i inform. od 3 marca. Wileńska 33 (Sala Stow. Techników) g. 5—7 i pół codz. 
Rozpocz wykładów 10 marca. 

  

aby rywalke zamordować. 
Przysięgli wydali werdykt, zatwier 

niemal jak triumfatorka. 

Dwie naukowe wileńskie Książki 
Koło Polonistów USB. wydało 

trzeci tom Biblioteki Prac Polonistycz 
nych, — trzecią rozprawę doktorską. 

Trzeba więc zacząć od słów uzna 
"ia pod adresem tej najbardziej ruch 
liwej i pracowitej organizacji nauko- 
wej studentów naszego ,Uniwersyte- 
tu. Rok rocznie nowa książka na po- 
ziomie rozpraw doktorskich — to nie 
są zarty, i jeżeli tak pójdzie dalej, 
„Bibl. Prac Pclon.* stanie się chlu- 
bą odrodzonej Wszechnicy. 

Trzy pierwsze książki Bibljoteki są 
ciekawe i dlatego, że repiezentują róż 
ne metody i mają inny charakter. Po 
manografji historyczno - literackiej, o- 
bejmującej całokształt twórczości za- 
pomnianego pisarza, po świetnie opra 
sowanej rozprawie oświetlającej zagad 
mienie ideowej zależności innego pi- 
sarza od autorów obcych, dziś mamy 
pracę z dziedziny językoznawstwa. 

+ Dr. Halina z |abłońskich Turska 

skonale opracowanego artykułu o ję- 
zyku Wileńszczyzny. Artykuł ten był 
umieszczony w księdże wojewódzkiej 
p. t. „Wilno i Ziemia Wileńska, 
gdzie zwraca na siebie uwagę ścisło 
ścią ujęcia i bardzo dobrą formą. 

Autorka właściwie jest  monopoli- 
stką w dziedzinie badań językowych 
1a naszym -terenie . Poza niewielką 
tozprawką prot Nitcza, drukowaną w 
„Przegłądzie Współczesnym*, oraz 
drobnemi przyczynkami, dotyczącemi 
przeważnie języka Miczkiewicza nie ma 
my właściwie żadnej pracy, któraby 
oświetlała stosunki językowe na zie- 
niach północno - wschodnich Rzeczy 
pospolitej. 4 

Syntetyczna rozprawka dr. Tur- 
skiej o języku na Wileńszczyźnie w 
sposób jasny i przekonywający ustala 
podstawowe cechy polszczyzny  wi- 
leńskiej, praca o języku Chodźki wy 
dobywa te cechy z mowy znanego pi 

skiej nabiera większego znaczenia i 
może zainteresować nietylko filologów 
Iccz i szersze grono miłośników  įę- 
żyką poiskiego. 

Praca dr. Turskiej zawiera króciut 
ki życiorys Chodźki, dalej zaś anali- 
zę form językowych na podstawie 
dzieł, drukowanych, oraz znacznej il» 
ści rękopisów pisarza Zostały uwzględ 
nione osobłiwości tak fonetyczne, jak 
morfologiczne, wkońcu zaś wskazała 
autorka na pewne właściwości z za- 
kresu użycia form gramarycznych. 

W pracy odczuwa się pewien 
brak syntetycznego zamknięcia, ale 
ten brak wynagradza opracowany z 
wyjątkową sumiennością słownik pro- 
wińcjonalizmów, « archaizmów i mało 
używanych wyrazów, znajdujących się 
w dziełach Chodźki. 

Książkę zamyka wykaz wyrazów. 

Praca p. Turskiej jest rzetelnym 
wkładem do nauki połskiej, jest szcze 
gólnie ważna dła nas, wilnian, wciąż 
się kłócących z „przybyszami* о рга 
wóć do własnego, naszego dorobku 

to pomyśleć o rzeczy popularnej, nie-- 
zwykle potrzebnej,: 0 stowniczku tu 
tejszych błędów językowych. Praca A. 
Eetowskiego „Elędy nasze“ jest już 
oddawna wyczerpana, Ziesžią opra- 
cawana bez podstaw naukowych, i ma 
przykrą nieraz formę wyrażania się. 

Słowniczek poważny, lecz populłar- 
ny, dokładnie i bez gniewu informują- 
cy czytelnika o pospolitych błędach, 
przydałby się bardzo i mógłby li- 
czyć na powodzenie. 

Na zakończenie — jedno życzenie: 
aby prace dr. Turskiei trafiły do rąk 
wszystkich wileńskich literatów oraz 
(proszę się nie gniewać!) Ciotki Albi 
nowej i jej entuzjastów. 

Stanisław Małachowski - Łempicki. Wol 
uomularstwo na ziemiach dawnego księstwa 
Litewskiego.. 

1776 — 1822. Dzieje i materjały. Wilno, 
1630 , str. 210. Rozprawy Wydz. III Tow. 
Przyjaciół Nauk w Wilnie, t IV., zesz. I. 

Wolnomula:stwo w Polsce, szcze- 
gólnie na Litwie, odegrało bardzo 
wielką rolę. Ziawiło się u nas w 0- 
kresie wzmożorego ruchu religijnego, 

wówczas, gdy z coraz większym pize 
pvchem odbywały się koronacje coraz 
innych cudowiuych obrazów Najświęt 
szej Panny... 

Konfederaci barscy, którzy mocno 
zaakcentowali swoją religijność i pa 
zostawili deść bogatą poezję religij- 
ną -- jako wygnańcy założyli na Wę- 
grzech w Preszowie, loże „Cnotliwy 
Wędrowiec* i wytworzyli znaczity 
ruch wolnomularski na Węgrzech. 

18 listopada 1776 powstała w 
Wilnie komandoria zakonu  „Chėva- 
liers de St. Charles", zamieniona póź 
niei na ložę „Bon Pasteur“. W spisie 
pierwszych członków tej loży znajduje 
my przyszłego biskupa Nikodema Uu 
zynę oraz kanonika Ignacego  Houral 
da 

Naród polski przeżywał wielką 
rozterkę duchową:  szamotał się we- 
wnętrznie, szukając źródła siły.  za- 
łamywał się i powstawał, szedł na- 
przód jakąś zygzakowatą linią... 

Masonerja w Polsce rest tego do- 
wodem. 

kształcanie zbiorowej psychiki. 
Rozdział V pracy hr. Małachow- 

skiego, zaznajamiający czytelnika. z 
zasadami wolnomularstwa litewskiego 
należy do najciekawszych, gdyż infor 
muje o zgodnvch z wiarą chrześcijań 
ską tezach religijnych i moralnych ii-. 
tewskich mularzy. ; 

Dzieto hr. Malachowskiego - Lem- 
pickiego odznacza się wielką sumien- 
nością i dążeriem do  uprzystępnie- 
nia czytelnikowi możliwie większej 
iłości materjału źródłowego. Autor za 
znacza we wstępie, że z całą świado- 
mością przeciążył pracę cytatami, bo 
miał na celu podanie możliwie wszy- 
stkich danych o wolnomułarstwie - 
tewskiem. 

Dzieło to należy więc traktować 
raczej jako materjały do dziejów 
wołnomularstwa, gdyż właściwe dzie 
ie zostały zarysowane zanadto treści 
wie, bez uwzględnienia szerokiego tła. 

Nie zmniejsza to jednak wartości 
pracy autora, dobrze znąnego z po 
przednich jego prac, drukowanych w 

  

  

| 
| 

rowadza i języka Jana Sarza. : kulturalnego.. я rejawa ы Poszczególne loże zaczynają coraz takich czasopismach, jak „Przegląd 

kogókie).. a Autorka nie ogranicza się jednak Miejmy nadzieję, iż prace dr. Tur- e Nad WL niegić bardziej sie indywidualizowač, pier- Powszechny“, "ROCA. „Wiedz zy 
Dr. H. Turska dała się poznać czy e ścisłego skonstatowania pewnych skiej są pierwszemi jaskółkami w bokiego, — trwało przez cały czas wiastek patrjotyczny nieraz jest mocno GE > zk rzegląd Współczesny Ai de у 

'elnikom wileūskim, jako autorka do- !97M językowych pisarza, — kontrolu dziedzinie badań językowych naszego naszego politycznego spadania w akcentowany, cele masonerji jakoś się Psi lziła wydanego przez ademię 

SR. je, porównywa ięzyk Chodźki Z ię- terenu, że doczekamy się analizy języ przepaść i zlikwidowało się w okresie łączą z przekonaniami religijnemi na- Umiejętności. į 
Halina Turska. język Jana Chodźki. Przy Zykiem współczesnych mu ipisarzv, kowej innych pisarzy, a przedewszv- powstania patrjotycznych spiskow i Wet dostojników Kościoła. Pracy hr. Małachowskiego nie | 

czynck do historji języka połskiego na ob- 
szarze północno - wschodnim Rzeczypospo- 

lite; Wilno, 1930, str. 99. Bibljoteka Prac 
Połonistycznych. Wyd. Kota Połonistów s. 
USB. Nr. 3. 

pochodzących z tych samych okolic, 
sięga do wzorów współczesnej mowy 
wileńskiej. i 

Wskutek tego rozprawa p. Tur- 

sikiem — sporządzenia mapki diatek- 
tu wileńskiego ze wskazaniem wszeł- 
kich jego odmian. > 

To — z dziedziny nauki. Ale war- 

zromadzacych się chmur niedalekiej 
wojny 1831 r. 

Pierwsze loże zostały założone w 
Warszawie już przed 1738 r., czyli 

Wytwarzają się osobliwe stosunki: 
kompromisowość osłabia siłę masone- 
rji, lecz jednocześnie zwiększa indyte 
rentyzm religijny: dokonywa się prze- 

pominie żaden badacz naszej kultury 
a ż ciekawością przeczyta (+ przej- 
rzy liczne ilustracje) każdy inteligent- 
nv czytelnik. W. Ch.
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W sprawie współczesnego kryzysu gospo- 
darczego 

ZŁOTO A KRYZYS 

Współczesny kryzys gospodarczy 
test hardzo skomplikowanem  zjawi- 
skiem. est wypadkową szeregu czyn- 
ników. W różn krajach znaczenie po- 
szczególnych czynników dla współcze 
snego kryzysu przedstawia się całkiem 
odmiennie, stąd o przyczynach kryzy- 
„5 pisarze angielscy, amerykańscy i 
niemieccy wypowiadają opinje od- 
mienne. 

Wobec tego, jedną z charaktery- 
stycznych cech współczesnego ciężkie- 
go stanu gospodarczego jest spadek 

„+ Cen, spadek zaś i wzrost cen jest w 

  

znacznej mierze załeżny od produkcji 
złota, właściwie od stosunku produkcji 
złota do produkcji wszelkich innych 
przedmiotów, Casse! i wielu innych e- 
konomistów  spółczesny spadek cen 
przypisują niedostatecznej produkcji 
złota. 

Nie ulega wątpliwości, że zwiększa 
jaca się lub zmniejszająca się produk- 
cja złota wywiera olbzymi wpływ na 
stosunki gospodarcze. Od 1850 r. do 
1860 r. z powodu zwiększonej produk 
cji złota w Kalifornii, Europa przeży- 
wata okres wzrostu cen. Wzrost zaś 
cen był czynnikiem pomyślnej konjun 
ktury, jest bowiem zawsze bodźcem 
do zwiększania produkcji, do przyśpie 
szania zakupów i jest związany ze 
zwiększeniem środków wymiany. 
Wzrost cen trwał właściwie od 1873 
roku jakkołwiek produkcja złota, cho- 
ciąż znacznie większa niż w okresie 
od 1841 — 1850 г., gdy wynosiła prze- 
ciętnie 54,7 tys. kg., bo wynosząca 195 
i. jednak była już mniejsza niż w rekor- 
dewym okresie 1956 — 1860 r., gdy 
wynosiła 201,7 tys. W 1873 r. Europa 
rzeżywała kryzys wskutek zmiany re- 

partycji złota między Francją a Niem 
<ami z powodu koritrybucji, wypłaco- 
nes przez Francję Niemcom. Od 1870 

1890 r. mamy lekki spadek produk- 
cji złota. W  dziesiątem  dziesięcio 

„lecia występuje produkcja Tran- 
svału, która zajmuje pierwsze 
miejsce w światowej produkcji złota. 
Przeciętna produkcja złota przedsta- 
wiała się jak następuje: 

Okres Produkcja w kg. 
1806 — 1900 387.100 
1901 — 1905 485.400 
160% — 1910 652.300 
1911 — 1912 692.300 
1915 — 1920 589.800 
1921 —- 1926 542.900 
1925 £01.800 
1027 604.400 
1928 611.900 
1920 628.000 ° 

Na mocy danych okresu z 192i -— 
1925 r. wielu ekonomistów twierdziło, 
że produkcja złota ma już tendencję 
spadkową; tymczasem ostatnie lata 
wykazują wzrost produkcji złota, 
wprawdzie wzrost nieodpowiadający 
cgółnemu wzrostowi produkcji, obliczo 
nemu przez Cassela. 

Przejście indyj od waluty srebrnej 
do waluty złotej, a szczegółnie prze- 
chodzenie państw od waluty pozłaca- 
nej do wałuty złotej, czyli od emisyj 
opartych na dewizach do emisyj opar- 
tych na złocie, zwiększyło zapotrzebo- 
wenie na złoto, przyczyniło się więc 
do zwiększenia ceny złota, a więc 
spadku cen towarów w stosunku do 
złota. Mamy tu do czynienia ze zjawi- 
skiem światowem. Dwa jednak państ- 
wa posiadają nadmiar złota: Stany 
Zjednoczone i Francja. Francja nie 
doświadcza w tym stopniu kryzysu co 

„ee państwa. Ceny we Francji trzy- 
mają się na względnie wyższym po- 
ziemie, lecz to może ia uczynić mniej 
zdołną od współzawodnictwa na mię- 
dzynarodowych rynkach, co pociągnąć 
musi kryzys gospodarczy Francji. Fran 
cja usiłuje temu zapobiec przez zmniej 
sžoną stopę dyskontową do 2 proc. w 
Banque de France. 

Kryzys Stanów Zjednoczonych nie 
da się objaśnić St osunkiem  ilošcio- 
wym produkcji złota do produkcji świa 
łowej, gdyż Stany Zjednoczone, jak 
wiadomo, posiadają znaczną część zła 
ta Światowego. W 1924 r., gdy cały 
świat posiadał 0,4 miljardów dołarów 
w monetach złotych, 4,2 miljarda do- 
'arów wypadło na monetę Stanów Z., 
czyli około 45 proc. Ogólny zasób zło- 
ta w monecie od 1900 do 1924 +, 
wzrósł z 4,8 miliarda dolarów do 9,4, 
czyli niespełna 2 razy, natomiast w 
Stanach Zjedn. zwiększył się przeszło 
czterokrotnie. 

Po 1924 roku następuje dalszy 
wzrost złota monetarnego będącego w 
posiadaniu banków biletowych i skar- 
dów. Wynosił on w przeliczeniu na do 
"ary w końcu 1925 roku 9,1 miljarda 
dolarów, w 1926 r. — 9,5; w 1927-- 
9,8; w 1928 — 9,3; w 1929 — 10,5. 

. Wzrost procentowy z roku na rok 
„Mynosit: 3,7; 3,1; 3,4; 2,8. Przeciętny 
„*rost rėwnal sie 3,55, czyli przewyż- 
Szał normę, według których złota mo- 
neta musi wzrastać dla nadążenia 
wzrostowi produkcji. Otóż wzrost pro 
dukcji w okresie 1925 r. — 1929 r., a 
oawet w całym okresie powojenny 

NAJKORZYSTNIEJ. 
kupe się towary gwarantowanej dob- 
Toci u GŁOWIŃSKIEG ‘, Polecamy na 
sezon zimowy miaterjały mundurkowe, 
tweedy na kostjumy i suknie, flanelety 
W pięknych deseniach Ž T 
UWAGA — WILEŃSKA 27. 

    
    
      
    
       
    

do 1930 r. przewyższał znacznie normę 
3 procentową. 

Mamy w wielu krajach brak środ- 
ków obrotowych, pochodzących w zna 
cznej mierze z wadliwej polityki eni- 
Syjnej. centrów emisji światowej: Sta- 
nów Zjednoczonych, Francji i Anglji, 
z niepewności stosunków politycznych, 
wywołującei zmniejszenie zdolności 
kredytowej wielu krajów, co wytwarza 
i potęguje złą repartycję złota. 

Qłdy Francja wobec nadmiaru złota 
zniża stopę dvskontową, Wielka Bry- 
tania zwieksza stopę dyskontową dla 
przeciwdziałania odpływowi złota, jak 
xolwiek odpływ ów nie jest tak znacz- 
ny, wynosił bowiem w 1929 roku 7 
milionów funtów st., co stanowi zaled- 
wie 5 proc. zapasu złota w Banku An- 
gielskim. Podwyższenie dyskonta w 
Anglji wpływa ujemnie na kredyt świa 
towy, gdyż Anylja nie przestaje być 
iednym z głównych rynków  pienięż- 
nych. Niemcy dla przeciwdziałania od- 
pływowi złota podniosły też. dyskonto 
: ograniczają emisję. 

Nie ignorując kwestii złota w kry- 
żysie europejskim zaznaczamy, że ro- 
wnoległość między złoten:, a tempem 
102w0ju gospodarczego nie może być 
uważane za coś absolutnego. Rozwaj 
bowiem stosunków kredytowych moze 
przeciwdziałać ujemnym skutkom nie- 
dostatecznej ilości złota. Kryzys obec 
ny nie da się sprowadzic wyłącznie 
ani do czynnika złota, ani nawet do 
czynnika zaufania, uniemcżliwiającego 
odpowiedni rozwój stosunków kredy- 
wych. 

Gdyby złote było jedynym czynni- 
kiem współczesnej zniżki cen oddziały 
valoby ono zarówno na ceny surow- 
ców jak na cenv produktów gotowych 
Tymczasem jak wiadomo istnieje wiel - 
ka rozpiętość cen surowców i produk- 
tów gotowych, produktów rolnych i 
przemysłowych Współczesne warun- 
ki kredytowe bezwarunkowo wpływają 
na ową rozpiętość cen. gdyż podra b 
żają niepomiernie każdą fazę  ргосе- 
su gospodarczego. jednak jak sprawa 
kredytu nie może być sprowadzona 
vsyłącznie do sprawy złota, to i rozpie- 
tość cen nie da się do kwestji złota 
sprowadzić. 

Władysław Studnicki. 

st o 

Zjazd Okręgowy delegatów 
Stow. Rezerwistów i b. wojsk. 
W niedziele odbył się w Wilnie 

zjazd okręgowy delegatów Stowarzv- 
szenia rezerwistów i b. wojskowych z 
serenu woj. Wileńskiego obesłany 
przez wszystkie koła prowincjonaine. 
i Ogołem przybyło ponad 150 delega 
ów. 

Obrady zjazdu, odbywające się w 
świetlicy 3 p. saperów zaszczycili swą 
obecnością: p. wojewoda wileński Ste 
fan Kirtiklis, JE ks. biskup Władysław 
Bandurski. przedstawiciel Kurji Meiro 
politalnej ksiądz kanclerz Sawicki, 
Inspektor Armii gen. dyw. Dąb - Bier- 
nacki oraz szereg przedstawicieli 
władz i organizacyj społecznych. 

Obrady zagaił dotychczasowy pre 
zes Okręgu inż. M. Zdrojewski  pre- 
ponując na przewodniczącego p. naczel 
nika T. Bruniewskiego. Pozatem w 
prezydjum zasiedli pp. dr. E. Góra, 
ppłk. Iwo Giżycki i zastępca starosty 
pow. wil. - Trockiego N. Trzaska - 
Pokrzewiński. 

Po powitaniu obecnych przez Pana 
Wojewodę Kirriklisa nastąpiły przemó 
wienia zaproszenych gości i przedsta- 
wicieli poszczególnych organizacyj. 

O godzinie 14 odbył się wspólny 
żołnierski obiad, podczas którego prze 
mawiali: ]E ks. biskup Bandurski oraz 
p. wojewoda Kirtiklis. Przemówienie 
p. wojewody podkreślające znaczenie 
misji, jakiej podjęło się Stowarzyszenie 
nie. a jaka zwłaszcza u nas, na Kre- 
sach ma kołosalne znaczenie państwo- 

we. nagrodzone zostało przez zebra- 
nych burzą oklasków. 

Dalszy ciąg obrad poświęcony był 
wysłuchaniu szeregu referatów organi- 
zacyjno - sprawozdawczych. 

Po referatach dokonano wyboru no 
wych władz Zarządu Okregowego w 
osobach: pp. T Brniewskiego — jako 
prezesa, ppłk. '. Giżyckiego, N. Trza- 
ska - Pokrzewińskiego. E. Fręchowi- 
cza, C. Iwanickiego, S Bukowskiego, 
W. Podziunasz. A. Budrewicza, W. 
Grylewskiego, W. Lemiszewskiego i 
por. S. Dobosza — jako członków. Za- 
stępcy członków pp. A. Dzięciołoswki, 
J. Kamiński Z. Mazur, |. Dułewicz i 
<. Karpiński. 

Zjazd uchwslił wysłać depesze hoł 
downicze do Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej, Marszałka j. Piłsudskiego 
oraz depesze do Pana Premjera Sław- 
ka, P. Marszałka Senatu W Raczkiewi- 
cza, P. Gen. Bryg. Góreckiego — jako 
prezesa Zarządu Głównego Federacji i 
p. wojewody Kościałkowskiego — ja- 
ko Prezesa Zarządu Głównego Stow. 
Rezerw. i b. Woisk. 

Obrady zostały zakończone o godz. 
19, poczem uczestnicy udali się na 
przedstawienie do miejscowych  teat- 
rów, jak również brali udział na zapro- 
szenie Pana Wojewody w „Czarnej 
Kawie“ urządzonej staraniem | Klub 
Spolecznego w Wilnie, na której p. po- 
scł P. Miedziński wygłosił referat p.t. 
„Czy mamy program?*. 

  

Strajk autobusowy zaostrza się 
POPARCIE STRAJKUJĄCYCH PRZEZ SZOFERÓW ZAMIEJSKICH. — PRo- 

BY TERRORU. — KONFERENCJA POROZUMIEWAWCZA 

Konflikt „Spółdziełni* z pracownikami, wynikty jak wiadomo na tle ekonoinicz- 
nem, spowodował strajk: szoierów i kondnktoruw, którzy od niedzieli powstrzymali się 
od pracy. 

Rano na mieście ukazała się niewiełka iłość autobusów, prowadzonych prze; 
samych właścicieli. 

W godzinach 
strajkujących, którzy obrzucali wamieniamł 
sniejsce na Zwierzyńcu, gdzie zbombardowano trzy autobusy, 

popołudniowych zanotowano kilka wypadków terroru 
рибаноо WGZYZ WYGRANE TY wozy. е 

Lo a Amtekoka Jagielioń 
skiej, i na ul. Mickiwicza koło Cichej. Ponadto wysłannicy strajkui h czynili - 
by terroru indywidualnego w stosunku do obsługi BAŻOKRSÓW, Н a> 

* Policja w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu ustawiła dodatkowe posterun- 
ki na trasach samochodowych. 

Aresztowano przez niedziełę i wczoraj ogółem 5 awanturników i skierowano ich 
do dyspozycji władz sądowych. 

Strajkujący szoterzy zostali wczoraj popurci przez kierówców autobvsów zamiej- 
skich, którzy na znak sołi 
ku. Mimo, ze zatarg znacznie sia zaostrz! 
toracie pracy konferencja przeklatawiciejć: 

detnonstracyjnie przyłączyć się do straj- 
1, wczoraj wieczorem miała miejsce w inspek- 
zainteresowanych stron dła omówienia wa- 

runków załagodzenia konfliktu, Pertraktacje przeciągnęły się do późnego wieczora. 

KONNALNA KACA OSZCZĘDNOŚCI MASTA WILKA 
UL. ADAMA MICKIEWICZA 11 
  

PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY KASY, POWZIĘTEJ NA MOCY 
$ 39 STATUTU KASY, ZOSTAJE WPPOWADZONE 

PREMJOWANIE ZŁOTOWYCH WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
PREMJE BĘDĄ PRZYZNAWANE W DRODZE LOSOWANIA. 

DO UDZIAŁU! W LOSOWANIU DOPUSZCZONE BĘDĄ WSZYSTKIE 

KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ZŁOTOWE, ' 
NA KTÓRYCH SUMA WKŁADU, SIĘGAJĄCA NIE MNIEJ NIŻ 100 гкотусн 

BĘDZIE POZOSTAWAŁA NA KSIAŻFCZCE NIEPRZERWANIE KIE MNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY 
POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ LOSOWANIA. 

1 KWIETNIA i 1 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU, POCZYNAJĄC OD ! PAŹDZIERNIKA 1931 R. 
W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 1931 ROKU KOMUNALNA KASA WYLOS”JR 

20 PREMIJ PO 500 ZŁOTYCH NA ŁĄCZNĄ SUMĘ 10.000 ZŁ. 

LOSOWANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE 

Elooo00000090000000000000000000000000000 l 

CO CIEKAWEGO JEST Z działalności T-wa przyjaciół 85 p.p. St. Wil. 
W CZASOPISMACH? 
Praca i Opieka Społeczna. Pod powyż- 

szyn: tytułem ukazał się czwarty zeszyt ro- 
ku X (1930) kwartalnika, będącego organem 
Ministerstwa Pracy i Opieki. Społeczne.i 

Jerzego Wengierowa: Ochrona praw pra 
cownika w świetle nowego kodeksu postę- 
powania cywilnego 

Dr. Zygmunta Fenichela: Polskie prawo 
urzędnicze ą prawo pracowników najemnych 

„ Dr. St F. Nowe francuskie ubezpiecze- 
nie społeczne. 

Dr. Henryk Greniewski* W sprawie re- 
asekuracji kas chorych. 

$.|.: Obowiązki opiekuńcze 
komunalnych. | 3 

Eugenjusz Sissle: Rozwiązanie umowy » 
pracę z powodu nieszczęśliwego wypadku 
b:b choroby pracownika. 

Zamykają zeszyt: : 
(bszerna kronika krajowa 1 zagranicz- 

na, przegłąd orzecznictwa sądowego oraz 
bibljografja. 

Lnd wydawany przez iowarzystwo Lu- 
doznawcze we Lwowie pod redakcją prot. 
dr. Adama Fischera, tom 29-ty, zesz. | —t, 
zawiera następujące rozprawy:  , 

T», Stanisław Bąk: Chata wiejska w o- 

kolicy Tarnobrzega, prof. dr. Ludwik Ku- 

ba Moje styki z Oskarem Kolbergem. Dr. 

Jan Kuchta: Zabytek i tradycje historyczne 
po Twardowskim. Dr. Antoni Czubryński: 
Podania domu „Krysztofory” narynku kra- 
kowskim. Wanda |. Śliwina: (ud łubartow- 

Dr. Juljusz Zborowski: Przyczynki do 
zwyczajów na boże Narodzenie. 

Treść, tomu uzupełniają bardzo liczne 
recenzje, sprawozdania i kronika etnografi- 
czna. 

Światowid nr. 9, jak zwykłe zmusza czy 
tełlnika do podróży po całym Świecie — od 
śnieżnych gór Tatr do słonecznej, tonącej 
w kwiatach Riwjerv. Wspaniały jest widok 
„Krakowa w śniegu”. Dła pięknych pań —- 
cała stronica (artvkuł i fotografie) .„Beret 
Łaskaujski góra!*. 

związków 

  

W zrozumienie konieczności stworzenia 
w*domego dowodu łączności społeczeństwa 
z wojskiem, powstało w Wilnie T-wo Przy 
jaciół 85 p. p. strzelców wileńskich 

Na wałnem zebraniu T-wa w dniu 10, 
X. 5© r. powołano zarząd, który niniejszem 

składa sprawozdenie ze swci działalności 
za czas od 10 X. do 31 XII 1930 roku. 

Wstepując na drogę realizacji uchwały 

wzłnego zgromadzenia w sprawie wziiesie 

nia pomnika ku czci poległych 85 p. p. W 
cn. 1, 2i 3 listopada urządzono kwestę pub 
łczną na ten ceł 

Czysty dochód ż 
1,382,00 . 

Z racji świąt Bożego Narodzenia urzą” 
dzonc „gwiazdke" dla Żołnierzy pułku, 
związku z czem zakupiono: gry towarzyskie 
scyzoryki, gwizdki, kompasy, notesy, ołów 
ki. brzytwy. mydła, papieros y i t, p., a dla 
pol.pszenia wieczerzy wigilijnej — piwo i 
owoce. 

Środki na ten cel zostały uzyskane z o- 
fiar, złożonych przez następujące instytucje: 

Magistrat m. Wilna —- zł. 500, Wileński 
Bark Ziemski — zł. 100, Dom Bankowy 
Burimowicza — zł 100, Bank Spółek Zaroo 
kowych — zł. 20, Wileński Prywatny 
Bank Handlowy —- zł. 50, Bank T-w Spół 
dziciczych —. zł. 5, Stow. Oficerów Przenie 

sionych w Stan Spoczynku — oddział wileń 
ski — zł. 25, urzędnicy Dyrekcji Poczt i 
Tetcgr — zł. 97 gr.55, Bank Gosp. Krajo- 
wege — oddział wiłeński — zł. 20, Narodo 
wa Organizacja Kobiet — zł. 15, urzędnicy 

X Polskiego — zł. 20, Bank Rolny 
24. 29. > 

Kazem złożono — zł. 977 gr. 55. 
Prócz pieniedzy ofiarowano dary w na- 

turze. 
W zakresie działalności kulturałno - о- 

światowej urządzono dla żołnierzy 1 odczyt 
п * „О powstaniu Kościuszki", oraz nabv 
to artystycznie wykonane obrazki. z życia 
żołnierskiego. Rysunki te są rozwieszone w 
koszarach. 

W. okresie * 

kwesty wynosił zi 

sprawozdawczym zarząd 

   

T-wa odbył 4 posiedzenia 
siedzenie prezydjum. 

Podając powyższe do publicznej wiado- 
mości, zarząd T-wa uważa sobie za miły 
ohewiązek złożyć podziękcwania p. p. przed 
stawiciełom władz państwowych, i samorzą 
dowych za okazywane poparcie, prasie za 
poparcie i bezpłatne, a zawsze chętne umie 
szczanie wszełkich wzmianek, wszystkim wy 
%ei wymienionym  ofiarodawcom, którzy 
dzięki swej ofiarności umożliwili urządzenie 
„św.azdki*, wszystkim paniom kwestarkom 
których życzliwe poparcie zdecydowało o 
powodzeniu kwesty, oraz wszystkim tym, 
osnbom, które nabyły znaczek, przyśpiesza- 
jąc w ten sposóh realizację budowy pomni 

zarządu i 1 po 

„ka ku czci poległych „dzieci Wilna”. 

  

O WILEŃSKIE 
WTOREK, 3 marca 

DANIS 

11.58 Czas. ż 
12.05 — Gramofon (muzyka oaietowa i 

taneczna) 
13.10 — Kom. meteor. 
15.50 „Wśród podręczników sporżowych” 

odczyt. 
16.30 Gramofon (utwory Schuberta) 
1715 Wielki brasltawianin (Tomasz Wa- 

wrzecki), odczyt. 
1745 Koncert. 
18.45 Kom. Akadem. Aeroklubu 
19.00 O nowych prądach w Fteraturze, 

odczyt. 
19.50 Gramofon („Aida“ opera Verdiego) 
22.10 -— Rewja „Tyłko dla dorusłych” z 

Warszawy. 

„ BFIARY 
Bezimiennie: 
Na Chleb Dzieciom zł. 5 
na Żłobek im. Marji zł. 5. 
na Dom Dzieciątka jezus zł. 5. 
ra Walkę z Żebractwem zł. 5.   

  

Za duszę 

sf» 
MARJI ze SWIACKIEWICZÓW 

JAMONTTOWEJ 
jako w 8-ą rocznicę zgonu odbędzie się žalo ne nabożeństwo we wtorek 

dnia 3 marca, r.b., w kościele O.O. Bonifratrów o grd”. 9 tej rano. 

SYNOWIE 

  

Proces o klasztor 5.5. Bernardynek 
W WILNIE 

Gstatnio zapadła decyzja Sądu Okręgowe 
go w Wilnie w sprawie przyznania prawa 

jachu klasztornego SS. Ber- 
nardynek raz: jowi wileńskiemu, Zazna- 
czyć trzeba, sprawa powyższa jest pier- 
wszą sprawą sądową, dotyczącą rewindyka- 
cji dóbr kościelnych. 

Klasztor wileński S$. Bernardynek uiun 
dował w 1. 1594 kanclerz Wielkiego Księst- 
wa Litewskiego książe Lew Sapieha i od te- 
gn czasu SS. Bernardynki władały murami 
klasztornemi aż do r. 1887, kiedy generał 
gubernator wiłeński, słynny Murawjow-Wie- 
szatiel zamknał klasztor i kościół, mienie 
skonfiskował, a trzy stałe mniszki - sta 
ruszki przeniósł do kłasztoru SS Benedykty 

nek. W ten sposób klasztor znalazł się w 
siadaniu rząd: rosyjskiego; przechodził póź- 
niej zmienne koleje będąc przekazywanym róż 
nym instytucjom dobroczynnym lub oświa- 
towym, ną czele których stały osobistości 
rządowe, Rząd rosyjski zamienił owe mury z 
Magistratem m. Wilna na płac pod wybudo- 
warie gmachu gimnazjalnego przy obecnej 
ulicy Adama Mickiewicza. W ten sposób 
znałazły się mury, należące przez wieki do 
zakonu SS. Bernardynek we władaniu i po- 

E. kowskiego dotyczy tylko tych 

a tego, 
že 10 ukończenie zawieruchy wojennej 
wniósł się do swego pracowitego i uświęco- 
nego tradycją gniazda zakon $S Bernardy- 
nek, Magistrat wytoczył powództwo cywił 
ne a eksmisję klasztoru. 

Kurja Metropolitalna Wileńska przez swe 
go dna wniosła powództwo wzajemne 
© przyznanie jej tytułu prawa własności co 
do wymienionej posesji. 

Sąd wydał wyrok, oddałający powództwo 
Kurji Metropolitalnej Wileńskiej.  Wytoczył 
następtjący m.in. argument: „.„.że powództ 
wo wzajemne Kurji Metropołitałnej należy 
uznać za nieuzasadni albowiem orzecze 
n'e Sądu Najwyższego w sprawie d-ra Szum 

(ów, 
gdy chodzi © rewindykację imi skonti- 

RY za udział z bronią w ręku w po 
wetaniu I o ile ta konfiskata była aktem zem 
sty 7e strony rzadu rosyjskiego, a nie konse- 
kwencfa określonej polityki lub pewnego po- 
<tępowania*. 

Zszznaczyć musimy, że rzecznicy Kurji We 
tropolitalnej Wileńskiej wnieśli już skargę a- 
pełacyjną. 

  

Dezerter-morderca 
W połowie stycznia r. b. pod 

hacdłarza Miillera. 
W szczegółach zbrodni 

byt dezerter Leon Markiewicz. 

skazany na śmierć 
Stołpcami zamordowano całą rodzinę 

podawaliśmy nazwisko mordercy, którym 

Stanał on onegdaj przed wojskowym sądem w Brześciu i został skaza- 
nv na wydałenie z wojska i karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok został 
wykonany. 
  

  

  

Prasa podaje, że przewodnicząca Wojsk. Przysposobienia Kolejowego 
Kobiet w Wilnie, urozmaicić nużące wykłady wojskowe, 
Ciocię Albinową, która opowiedziała o „podróży na Litwę Ko! 

Oto jak sobie ten wykład wyotraża nasz karykaturzysta. 

  

KRONIKA 
WTOREK 

Kazimierza 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGI U. 8. B. W WILNIE. 

z dnia 2 L 31 r. 

Giśnienie średnie w min. 746 

Temperatura Średnia — 6 

Temperatura najwyższa -l- 1 

Temperatura najniższa — 9 

Opad w mm. 0,6 
Wiatr: zachodni 

Tendencja: wzrost, 
Uwagi: pochmuino, śnieg 

  

URZĘDOWA 
— Konierencja w sprawie ochrony po* 

granicza. W dniu wczorajszym o godz. 11-ej 
odbyła się w Urzędzie Wojewódzkini pod 
przewodnictwem p. wojewody kolejna kon- 
ierencja graniczna. na której zostały omówio 
ne axtualne sprawy z dziedziny ochrony po 
gramicza. ' 

Na konferencji oprócz naczelników wy- 
działów zainteresowanych Urzędu Wojewó- 
dzkiego, byli obecni pp. delegat Brygady 
KOP Wilno i Grodno, p. komendant wojew. 
i „praz samodzielni dowódcy bataljonów 
OP-u. 

MIEJSKA 
— Konserwacja ruin na Górze Zam 

kowej. Wznowienie prac konserwator- 

skich na Górze Zamkowej nastąpić ma 
w pierwszych dniach kwietnia. 

Magistrat na ten cel postanowił 

wyasygnować 30 tys. zł. 
— Zabezpieczenia przed powodzią. Wia- 

dze hezpieczeństwa postanowiły opracować 

program działania na wypadex wystąpienia 
wóc Wilji z brzegów co nie jest wykłuczo- 
ne wobec zbyt dużych opadów Śnieżnych w 
rokt. bieżącym. Akcja zabezpieczająca będzie 
kierowana, wzorem lat ubiegłych, przez po- 
iicję szeczną. 

— Propozycje autobusowe w Magistra- 
cie. Zgodnie z decyzją komisji powołanej 
dc sprawy komunikacji autobusowej, oferty 
firm autobusowych, skierowane zostały do 
Magistratu w cełu prowadzenia  dałszych 
badań i petraktacyj. 

— Podatki płatne w marcu rb. Terminy 
płatności podatków bezpośrednich w miesią- 
cu ib. Są następujące: 

Do 15 marca winien być uiszczony poda- 
tek przeńiysłowy cd obrotu, dokonanego w 
lutym przez przedsiębiorstwa handłowe i 
przemysłowe, prowadzące prawidłowe księ- 
gi handlowe. 

W ciągu miesiąca marca płatny jest po- 
datek dochodowy od uposażeń służbowych, 
w ciągu siedmiu dni od daty dokonania wy- 
piaty i potrąceń. 

25 marca uga rata podatku majątko 
wego, wymierzonego płatnikom drugiej i 
trzeciej grupy od V stopnia wzwyż. 

Pozatem w ciagu marca płatne są wszyst 
kie podatki zaległe, odroczone i ro: na 
raty, a których termin płatności przypada w 
bieżącym miesiącu, jak również podatki 
dodatkowo wymierzone, z terminem — а+ 
ności w tym samym miesiącu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Prof. Marjan Zdziechowski na „Śro- 
dzie literackiej". Jutro, dnia 4 marca o go- 
dzinie 8 wiecz odbędzie się kołejna „Środa 
literacka”, na której prezes Zw. ZLP prof. 
Marjav Zdziechowski wygłosi ке 
na temat „Romantyzm a polityka” © Chi 
teaubriandzie) 

Wstęp mają członkowie Związku, sympa- 
tycy oraz wprowadzeni goście 

-—- Z posiedzenia Wileńskiego Tow. Oku- 
Fstycznego. W dniu 27 ub. m. odbyło się po- 
siedzenie Wileńskiego Towarzystwa Ukuli- 
stycznego łącznie z Psychjatrycznem i Oto- 
laryng iogicznem na którem z inicjatywy prof 
D-ra | Szyswańskiego powołano do życia 
stałe Towarzystwo Neuro-Oto-Okulistyczne, 
maiące za zadanie utrwalenie współpracy 
naukowej neurologów, otolaryngołogów i 0- 
kulistów, Na członka honorowego nowopow- 
stałego Towarzystwa wybrano jednogiośnie 
prof. Babińskiego z Paryża do którego wy- 
słano depesze. Posiedzenia T-wa będą się 
odhywały dwa razy do roku, a mianowicie 
w listopadzie i w marcu. 

—- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
VIII Posiedzenie Naukowe odbędzie. się we 
środę dnia 4 marca 1931 r. o godz. M-ej w 
sali Towarzystwa przy ulicy Zamkowej 24 
Poraz tej Ь 

ы czytanie protokułu ostatniego posie 
dzenia, 2. dr. Wacław Staszewski: Promie- 
nie: Róntgena i ich zastosowanie. Goście mi- 
le widziani. 2 

"WOISKOWA 
— Komisja poborowa w Lidzkiem. Ko- 

inisia poborowa dla ustałenia zdatności pobo z 

  
2



  

  

sta 

rowyc| odbywania służby w wojsku, w kosztów, spotka się w Wilnie z gorącem 
m aku i iai i ns ii ii Z S$ D 0 w KINO Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 

rozpocznie swe urzędowanie 4-go maja. Ko- —„Sztuba“ Kazimierza w MIEJSKIE Od dnia 2 do 5 m.rca 1941 r. włącznie neczie wyświetlany tfim: 
tejnosć urzędowania komisji poborowej dla 

nych gmin przedstawia się na- 

stępująco: 1) w Raduniu dla gmin  radun- 
skiej, ejszyskiej i zabłockiej; 2) w Wereno- 

wie dła gmin werenowskiej i bieniakonskiej; 

*3) w Lipniszkach dla wę lipniskiej, S0- 

 potnickiej i iwiejskiej; 4) w Lidzie dla re- 

szty gmin powiatu lidzkiego. Ta sama ko- 

_misj wa skieruje się z kołei do po- 

wiatu szczuczyńskiego. Dokładne terminy u- 

rzędowania komisji poborowej w najbliż- 

szym czasie zostaną podane. 

AKADEMICKA 

— — Nowy redaktor Kwadransa Akademic 

kiego. Zarząd Bratniej Pomocy Akademic- 
kiej U.S.B. podaje do wiadomości, że re- 

daktor Kwadransa Akademickiego Koł. Le- 

wandowski Henryk ustąpi. Na opróżnione 

© 

mowisko powoławy został kol. Zagórski. 

dobic ważsią rolę, jaką odegrywa 

Kwadrans, będąc informatorem starszegJ 

eczeństwa o życiu akademickiem zarząd 

postanowił otoczyć go spejalną opieka, zre- 

organizować, nadając niu żywszą formę dy- 

Skusyj 
я я 

; akis Kwadransów będzie iść w 2-ch 

kierunkach: z jednej strony hodzi o роги- 

szanie kwestyj, które są przedmiotem aktual 

nego zainteresowania szerszych mas aka- 

| demickich. Ё 
; Kwadrans poczynając cd 20 marca bę- 

dzie w piątki o godz. 7 a nie tak, jak dotąd 

e środy. 
ы — Nasz władze Konwentu Batoria:; Pre 

zydjum Konwentu Batoria na semestr Il-zi 

rowu akad. 1930 — 31 ukonstytuowało się 

następui $ A 

DEC Romer Witold, wiceprezes — 

Romer Tadeusz, sekretarz Dytz Czesław. Na 

cłdermana powołano Rylskiego Henryka. 

POCZTOWA 

— Zmiana nazw RH pocztowej. Dy- 

rekcja Poczt i relegra jów zawiadamia, ze 

w związku z projektowanem uruchomieniem 

agencji pocztowej Jaremicze n. Niemnem w 

pew. stołpeckim wojew. nowogródzkiego, 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów zmieniło 

nazwę agencji pocztowej Jeremicze w pow 

: Kobryń wojew. poleskiego na „Jeremicze 

k. Kobrynia“. 

PRACA I OPIEKA SPOLECZNA 

— Subwencja na bezrobotnych. Min P. 

OS 38.000 na zatrudnienie bez- 
robotnych m Wilna. 

$ — Strajk rzeźników żydowskich. W Ej- 

= szyszkach wybuchł strajk rzežnikow żydow- 
skich. Powodem strajku jest zatarg rzeźni- 
ków z gminą żydowską w skutek obniżenia 
cen. 
až Jak się przedstawia gospodarka Kasy 

Chorych.  Specjaina komisja  ministerjalna 
bada już od kilku tygodni gospodarkę Kasy 

к Chorych m. Wilna 
Ą Prace te zostały już ukończone i obec- 

nie komisja zajmie się zbadaniem gospodar- 
_ ki Powiatowej Kasy Chorych 

RÓŻNE 
ю — Zły stan mostów przyczyną zamknie- 

cia przejazdu. Wskutek złego Stanu mostów 
przez rzekę Dzisnę i Birwitę pod Koziana- 

| mó na drodze Koziany — Postawy (pow. 
. brasławski i postawski) zamknięty został 
|. eznsowo w dniu 21-II r b. przejazd przez 

powyższe mosty. : й 
Ruch miedzv miasteczkami Koziany i Po- 
sławy skierowano przez wsie: K. а — 
Lezinki — Rimandziszki — Rokity — Mo- 
skaliszki. 

Ё — Związku Absolwentów  Gimt, 
00. Jezuidw w Wilnie, podaje do wiado- 
maści, że dnia 4. III. br. odbędzie się Walne 
Zgromadzenie związku w lokału przy ul. 

3 se 64, poczem odbędzie się herbatka. 
— Konie na wystawę do Verony. Onez- 

daj bawiła w Oszmianie komisja ministerjał- 
na, która zakupiła 12 koni (płacąc po -- 
850 zł. za konia) zakwalifikowanych do 
wysłania na wystawę do Verony. 

TEATR |! MUZYKA 
‚ — Teatr miejski na Pohułance. Dziś o 

godz. M ukażą się po raz 14-ty dwie Świet- 
me komedje jednoaktowe Molnara: „Bankiet” 
1 „Raz, dwa, trzy” w reżyserji i z udziałem 
dyr. Zelwerowicza. Obie komedje cieszą się 
wie!kiem powodzeniem. 

—- Teatr miejski w Lutni Dziś o godz. 
8 ukaże sie najnowsza komedja Krzywoszew 

„skiepo, ylwestrowa”, która cieszy Się 
w Wilnie niemniejiszem uznaniem, niż w 
Stohcy. Sztukę wyreżyserował dyr. Zelwe- 
row.cz, obsadę stanowią: Niwińska, Sawic- 
ka, Szurszewska, Balcerzak, Ciecierski, Jaś- 
kiewicz, oraz Wyrwicz - Wichrowski, który 

 zbieraja co wieczór zasłużone oklaski. 
„Sałome* Oscara Wilde"a. Zapowiedzia 

ua nn pierwsze dni marca premiera „Salo- 
me“ Wilde“a będzie niewątpliwie prawdziwą 
sensacją dla kulturalnych sfer Wiłna. Próby 

° są już w pełnym toku. Inscenizuje sztukę p. 
Evegeniusz Dziewulski, który również  za- 

' _ proiektował pomysłowe dekoracje, oraz nie- 
zwykle oryginalne kostjumy, jak również 
£kompomował bogatą ilustrację muzyczną. 
Obsadę stanowią czołowe siły zespołu z dvr. 
Zetwerowiczem na czele. Nie należy wątpić, 
że srcyriekawe to widowisko, przygotowy- 

          

    

    

SHFRIDAN. 

Tajemnica amuletu 
-— Jak mama może mówić coś po- 

dobnego! — krzyknęła ze łzami w 
oczach Elły. — Ja a żadnej par- 

__ tji, wyjdę zamąż tylko za człowieka, 
= ae będę kochała. Myślałam, że 

po wczorajszym skandalu mama bę- 
dzie ustępłiwsza! 

— — Nie mówmy o wydarzeniach, 
które zaszły ostatniej nocy. Taki zręcz 
ny łotr i intrygant potrafiłby zwieść 

Ę niejedną matkę. Znam swoje obowiąz- 
_ki w stosunku do ciebie, Elly i wyko- 
„nam je co do joty. Nie mogę przecież 
brać pod uwagę twoich dziecinnych 
uniesień! Zabraniam ci widywać się 

z tym pańem. Jeżeli jest gentlemanem, 
' powinien był wiedzieć, że zanim za- 

| _ kręcił ci w głowie, musiał pomówić 
_ Pe mną. 

Zi | == Ach, mamo, proszę nie sądzić 
go tak ostro. Ja właśnie chciałam pro- 
sić. żebyśmy pojechały do „Doliny 
Wielkiego Wąwozu”, gdzie on pracu- 
je i poznać go bliżej. Proszę, mamo, 
poiedžmy tam, Mam coś, co muszę mu 
zwrócić. - 

° -— Odeślesz tę rzecz przez pocz- 
ię. O ile wiem, poczta istnieje w tym 
głupim kraju. Mojem zdaniem zwarjo- 
wałaś Elty! Czyż mogłaś pomyśleć po- 

  

   

     

  

     

ważnie, że pojadę z tobą szukać ja- 
_ kiegoś zupełnie obcego mężczyznę, 

- który nie pofatygował się nawet przed- 

tet najbliższy odbędzie się w teatrze Lu- 
PR premiera oryginalnej sztuki K. Leczyc- 
kiero „Sztuba“. jest to sztuka aktualna, 0- 
snuta na tle stosunków we współczesnej 
szkołe polskiej. Keżyserja spoczywa w rę- 
kacł: dyr. Ze tworowicza. W sztuce *ej za- 
jęty będzie cały niemal zespół teatrów miej- 
skich, oraz liczni statyści. 

CO Gkajją W MINAŁ BiT 
Heljos — Serce na ulicy. 
Hoilywood — Parada Paramountu 
Pan — Miłosc w pustymi. 

Casino — Warta nocna. 
Światowid — Tan Tadeusz 
Stylowy — Bitwa pod Sommą 
wanda — Pat 1: аата л 
Kino Miejskie — Nowe życie 

WYPADEK | KO SDZIEŻE 
— Wypadki w cyfrach. Od dnia 28 lute- 

go do dnia 2 marca zanotowano w Wilnie 

xvpadków różnych 84 w tem kradziezy 3, 
npilstwa 22,  przekroczeń _ administracyj- 
nych 23 р 5 

—- Ofiara ślizgawicy. Bielawska Marja 
Kalwaryjska nr. 22 poślizgnęła się i padając 
złemała prawą ręltę. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło Bielawską do szpitała św. Jakóba. 

odrzutek. V dniu I bm. przy ul. Lu- 
kiej nr. 14 znaleziono podrzutka płci 
w wieku ckoło 2 miesięcy, którego 

ieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 
— Przemnytniczka. Na wileńskim dworcu 

osobowym została zatrzymana Łatuszyńska 
Hetena, Tunelowa nr. 19 z 13 kg. rodzynek, 
pochodzących z przemytu. 

-— Umysłowe-chory zmarł na dro- 
dze. W pobliżu Porubanka  przecho- 
dzący drogą żołnierz natknął się na 
zwłoki chłopca, jak potem ustalono 
I1-letniego Józefa Grunta (Olimpijski 
6). Chłopak od pewnego czasu zdra- 
dzał objawy choroby umysłowej i jeśli 
gdzieś wychodził, to zawsze w towa- 
rzystwie matki. : 

W niedzielę Grunt wymknął się 
jednak z domu : uciekł na pola, gdzie 
błądząc wpadł do śniegu i zamarzł na 
śmierć. 

— Wykroczenia administracyjne. W mie- 
siącu lutym zporządziła policja 2605 proto- 
kułów za różne wykroczenia natury admini- 
stracyinej. Za opilstwo i zakłócenie spokoju 
— 218, samochodowych — 73, dorožkar- 
skich 69, za tamowanie ruchu 57 i t.d. 

-—- Pożary. We wsi Dunaj, gniiny 
twiejskiej, z nieustalonej narazie przyczyny 
wytttchł pożar Spłonęła stodoła. Straty wy- 
noszą 2 tysięce zł. 

We wsi Mikuficze, gminy Dokudowskiej, 
wskutek  nieostrożnego obchodzenia się z 
Rec wybuchł pożar w zabudowaniach 

ichorada Mitrofana, który przez miejsco- 
wą ludność został złokalizowany w krótkim 
stosunkowo czasie. Pastwą płomieni padł 
tylko chłew wartości okoła 500 zł. 

— Napad na Ponarskiej. Na przechodzą- 
cego uł. Ponarską Aleksandra Szumberowi- 
cza (Ponarska 24) napadło trzech osobni- 
ków którzy go pobili i zrabowali 32 złote. 
Policja szuka sprawców. : 

Wykolejenie się wagonu. 
Na stacji towarowej w Wiie wypadł z 
Szt podczas przetaczania wagon towarowy 
Wypadków z ludźmi nie było. 

DODA 

   
   

  

  

SZTAFETA WILEŃSKA NA STARCIE W 
ZAKOPANEM: 

W. niedzielę odbył się w Zakopanem nar- 
ciarski bieg sztafetowy 5X10 klm, w którym 
wzię'v udział reprezentacyjne zespoły okrę- 
gów narciarskich Połski, a m. in. i wileń- 
skiego. 

Bieg ukcńczyło załedwie siedem  sztatet 
(trasa ciężka i śnieżyca utrudniały posuwa- 
nie się) przyczem nasza reprezentacja zajęła 

piąte miejsce, a w klasyfikacji indywi ej 
Łabuć (Ognisko) szóste. 

Forma reprczentacji wileńskiej, jak do- 
nas' prasa, zrobiła dobre wrażenie i ia- 
ch NY „rokują naszym zawodnikom dobrą 
przyszłość sportową. 

LIST DO REDAKCJI 
"Wielce Szanowny Panie Redaktorze. 
W związku z notatką kronikarską, umic- 

szczoną w redagowanem przez W. Pana pi- 
smie z dnia 27. Jł. rb. a dotyczącą wykia- 
dów na kursach dokształcających dla pra- 
cownikow miejskich, w imieniu pracowni- 
ków uczęszczających na te wykłady, uprzej 
mie prosimy a zamieszczenie sprostowania 
iż zadnego memorjału w sprawie kursów 
Prezydentowi miasta pracownicy _ miejscy 
nie składali. 

Łączymy wyrazy prawdziwego szacun- 
ku i poważania: 

, upoważnieni do podpisania przez zebra- 
nie pracowników miejskich uczęszczających 
na kursa — B. Mikulski, B. Mowszowicz, 

Nahorski. 
wane z tak wielką starannością i nakładem Wilno, dn. 28. II. 3Ł r. 

stawić się twojej matce. Nie, proszę 
cię, nie mów głupstw. Nie chcę nawet 
słuchać o tem. Froszę cię, daj mi spo- 
kój i idź sobie. Muszę się ubrać. 

Dawne beznadziejne uczucie poko- 
rv : bezsilności ogarnęło dziewczynę. 
Spojrzawszy w zimne, bezbarwne oczy 
matki, zrozumiała, że wszystko byłoby 
na nic, wstała więc, i, chwiejąc się, 
skierowała się ku drzwiom. 

— Ach, mama nie chce mnie zro- 
zumieć! Co ja zrobię? Co ja zrobię! 

Łkając otworzyła drzwi i wybiegła 
na korytarz. 

„— Hallo, Eily, szukam cię wszę- 
dzie. Przyszła jakaś paczka dla ciebie. 
Co się stało? Ca ci jest? 

Tommy ujrzała zapłakane oczy 
dziewczyny i zrozumiała, że zaszło 
coś pomiędzy nią, a matką. 

-- Ach, Tommy, jestem taka nie- 
szczęśliwa! Mama nie chce jechać ze 
janą do protesorą Kinga i zabroniła 
mi widywać sie z nim. 

-- A czy mimo to, masz zamiar 
nadal dygać przed matką i powtarzać: 
„Tak, mamo!*. „Nie mamo!*. Napraw 
dę, Elly, doprowadzasz mnie do roz- 
paczv. Dlaczego nagle zechciało ci się 
jechać do twojego Ivlasa? 

—- Bo chcę mu pokazać coś bardze 
ciekawego. To, co jest właśnie w tej 
paczuszce. Chodź do mnie, Tommy. to 
ci opowiem. 

* Przyjaciółki pobiegły na górę i roz- 
winęły paczkę. Były w niej klejnoty, 
odebrane od bandyty i dwa identycz- 

  

SUROWY WYROK DRWALA - SAMOT- 
NIKA. 

Stałe przebywanie w lesie, zdała od lu- 
dzi, przy ciężkiej pracy sprawiło, że drwal 
Daniel Gustynowski stał się człowiekiem 
milczącym zamkniętym w sobie, surowym. 

Odzwyczaił się od ludzi, nie umiał z ni- 
mi rozmawiać, a jednak, kiedy wiosenne 
promienie słońca zaczęły przedzierać  się 
przez korony drzew i obudziły do życia za- 
padłą w sen zimowy przyrodę, samotność 
zaczęła mu dokuczać. Pomyślał, że przecież 
nawct życie. drwala mogłoby być znośniej- 
rze, gdyby w ubogiej chatce zamieszkała 
gospodyni. Miała nią zostać, w marzeniach 
saniotnika, mieszkanka pobliskiej wsi Mal- 
wina Czytrańcówna. Marzenia, jak to często 
bywa w życiu, okazały się płonne. Czytrań- 
cównę nie pociągało życie w semotnej chat- 
ce z mrukliwym urwalem to też zaręczyła 
się z innym. chłopakiem — Žukowiczem. 

Wyznaczono termin ślubu. 

Wiadomość o tem uderzyła, jak grom z 
jasrego nieba, w Gustynowskiego. Oszalał 
wprost. Walił siekierą w przeznaczone do 
wycięcia sosny, aż się echo roznosiło po le- 
sie, pił w karczmie, odgrażał się umiłowanej, 
że ją zamorduje, 2 kiedy wszystkie te środ- 
ki nie odniosły pożądanego skutku, zaczanł 
się koła chaty rywala i zastrzelił go z re- 
v-olwyeru. 

Nie zabił uderzeniem siekiery, a zastrze- 
Kl z rewolweru. Zbyt kochał siekierę aby 
poslug'wač sie nią jako narzędziem mordu. 

Zabił i przyznał się policji. 
Sąd Okręgowy skazał go na 6 lat cięż- 

kiege więzienia. 

DYREKTOR KURSÓW BIERNACKI PO 
RAZ DRUGI PRZED SĄDEM. 

Wczoraj przed Sądem Grodzkiem stawał 
Fo raz drugi w bież. tygodniu dyrektor kur 
sów maturalnych im. Piotra Skargi, p. Bier- 
nacki oskarżony o obrazę urzędu policyjnego 
Podcbnie jak i w procesie o zniewagę ofice- 
ta pelicji i tvm razem p. Biernacki został 
skazany na 200 zł. grzywny z zamianą w ra- 
zie niewypłacalności na miesiąc aresztu. 

   TTT TIT 

ORWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, TX 

rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w Wil- 
nie przy ul. Gimnazjalnej nr. 6 -— 12 na za- 
sadzie art. 1030 UPC podaje do wiadomosci 
putlicznej, że w dniu 10 marca 1931 r. o 
godz. 10-ej rano w Wilnie przy ul. Niemiec- 
kiei nr. 21 odbędzie się sprzedaż z licytacji 
mienia ruchomego, należącego do Mendcta 
Byteńskiego, składającego się z róznych 
skór futrzanych  błamów  lutry, źrebaki, 
baranki i inne i na mocy art, 1070 УРО #- 
cytacji odbędzie się niżej oszacowania, osza 
cowanego na sumę 11993 na zaspokojenie 

    

   

  

pietensji Dawida Kuszaksa w sumie 10.60 
zł. z proc. i kosztami. Spis rzeczy i szaci- 
n=k takowych przejrzany bvć może w dniu 
licytacji zgodnie z art. 1046 UPC. 

    

    

   

  

Na raty 5zł.tygodniowo 
Wyżymaczki amerykański gwaranto- 
wane, oraz wszelkie wyroby platero- 

wane Norblina i Frageta. 

F-ma, Wygoda”, WPohulanka 16, m. 36    

POPIERAJCIE L.0.P.P. 
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L POSAOY | Do sprzedania 
4 młyn gospodarczy Zz 

Ochmistrzyni domem i placem w ru- 
potrzebna do majątku. Chu i komplecie: jed- 
Dowied ieć się: иНса па para walców, ka- 
Mostowa 1—1, u p. mień razowy, perłak na 
Frydmana —o kaszę  jęczmienną i 

RR 0 gryczaną Motor Ur- 

Gospodyni 
Sus na gaz Ssany siły 

50 H. P Młyn poło- 
potrzebna do mejątku,żony w miasteczku 
znająca dobrze wyrób przy szosie, 10 klm. 
masła. Zgłaszać :ię Be- 0d miasta powiatowe- 
nedyktyńską 2, m. 5,80 i kolei. Wuruski i 
w dn 5—6 marca, go- cena do omówienia 
dzina 3—5. —1osobiście Iub listow- 
owak nc w AŻ > W OKOWY SKS PRE 

Nie reklama, a skowa 9., Wincenty 

rzeczywistość! 
Kujawa. 

Udzielamy długotermi- 
nowych do lat 2 nie- 

  

SET 
Do wydzierža- 

wienia wypowiedzialnych po- ь 
іу}::е‘е!‹ Ьцйо\)\‚/іапурсп. mają'i, folwarki, 
Szczegółowe warunki| „ TWYNY, Posiada 

Dom H.K. „Za- 
ctheta“ Micklewl- 

cza 1, tel. 5-05 

wysyłamy po nadesła- 
niu znaczka pocztowe- 
go na odpowi: dź. Zgło- 
szenia kierować: Brześć 
n-Bug Skrytka poczto- 
wa 199. 

  

  

  

  

ne, kryształowe amułety. Elly położy- 
ła ie na stole « opowiedziała Tommy 
ich historję i swoją rozmowę z matką. 

-- Pozostaw mi tę sprawę, Ellv. 
Pomówię z Traversem i mogę, w osta- 
teczności sama wręczyć te amulety 
profesorowi, po drodze do jeziora 
Rudolfa, chociaż nie bardzo rozumiem, 
co on będzie robił z temi drobiazgami! 

-— Elly poczerwieniała. 
— Ja sama chciałabym sie z niia 

zohaczyć, Tommy. Czy myślisz, że uda 
mi się namówić mamę? 

- Jabym dała sobie rady, na two- 
iem miejscu. Najgorsze jest to, że ty 
zupełnie nie rozumiesz jej. Ale ja po- 
staram się tobie dopomóc. 

Pożegnawszy się z Elły, Tommy 
odszukała czemprędzej Traversa i ra- 
zem, szepcząc i śmiejąc się w kącie 
werandy, ułożyli plan działania. 3 

Mrs. Dernfold-Theese potrafita wy- 
brnąć z przykrej sytuacji. Schodząc 
do sali, przybrałą wyraz takiej dumy 
1 pychy, że panie, które przygotowy- 
wały się do wypowiedzenia mnóstwa 
złośliwości, nie odważyły się jej za- 
czepić. Jednak, gdy po obiedzie niki 
do niej nie podszedł, matka Elly po- 
czuła się odosobnioną j zrozumiała, że 
jeśli nie straciła autorytetu na zawsze. 
to w każdym razie, zachwiał się po- 
ważnie. 

7imnem, wrogiem spojrzeniem od- 
prowadziła Tommy i Traversa, którzy 
газет z nią opuścili salę jadalną. 
Myśl. że ta znienawidzona przez nią 

SALA MIEJSKA 

Ostrobramska 3 

ag Wielki dramat z życia emigrantów. Aktów 0. W rolach gi. 
# „SWE ZYCIE Rudoif Sehlidkraut i Louise Dresser. 

K+sa czynna od g. 3.30. Poczatek -maveėw ой @ 4-+i, Następuy o u m: Związek Podlntków 

  

  
Najnowszy polski przebój dźwiękowy w-g powieści St. Kiedrzyńskiego 

  

    

  

KINO TEATR 
Dramat miłosny.W rol. gł. asy polskiego ekranu i 

z SERCE NA ULICY sceny: NORA NEY, ZBYSZKO ЗАМАН, 
ska 3%. | HANKA ROZWADOWSKA, Kaz. JUNOSZA-STĘPOWSKI, MODZELEWSKA 1 мнг 

Dodatki dźwiękowe Początex _ godz. 4,6,8 i 1015. Na pierwszy sean- Cen" zni* m= 

>plska mow Dziś ulub ‚ Р s = ч ж : 

внненаое ki? |--PakRU p” piblczności MAUKICE СПемаНег 7 176575 Nm sona, 
HDŁLTWOOB W rolach pozostałynh: Mia 

M.caiewicza 20. RABA PARAĄŃOURTU Carroll, Gary Cooper, ап 

Roth i wiele innych gwiazd „Param mutu*. Pzepych Wystawy! Muzyka! Śpiew! 
Numery rewjowe w jęryku polskim wykoa ą mira Zimlńska i Marjusz Maszyński Nad program: Reweła- 

<yine dodatki dźw ękowe, Na I-szy Seans ceny zniżone. S:ansy o g dy. 4, 6, 8 i 1: .30 

  

  

  

DŹWIĘKOWE Kiso Dziś premjerai Zachwycaj 
‹ ; Super Przebój dźlaiękowy! WA RTA Še * CH 2 Ka 

W rol gł. i Mikotaį Suzanin Nad program: Doda'ki dźwięk: we, 
(5 GI į N czarująca Bille Dove i Paui Łukas Na pierwszy seans ceny śtizone 

PASA Poc-ątek o godz. 4,76, 8 i 1015. W sobotę i niedz. początek o g. 2-ej. 

5 + 
AIN Dziś nadzwyczajny Potężny d amat na tle wałki o 

„PA R" program $IŁOŚĆ 9 EOB $T Yi najpiękniejszą kobietę wschoćw 

W rolach 
Wielka 42. głównych Olive Borden i Noah Berry Dla młodzieży dozwolone. 
  

Anons! STARGANE STRUNY Potężny dramat erotyczny z Franceską Bertini w 
rol. głównej. Wkrótce na naszym ekranie. 
  
  

Dziś! © cz m mówi cały Świat? O okropnościach wojny w powieściach E. REMARQ JE'1. Najnowsze i mjpięk- 

  

  

Kimo-Teatr niejsze arcydzieło jakiego dot hczas o 4 
STYLOWY" nie było i nie będzie $e BTW A a AB AA # 

" Monumentilny epokowy dramat Narod w. Żadna księga i żadne pióro — nie potrałi opisać co ten f im. 

WIELKA 36. Uwaga! Specjalne zbiorowe seansy dla szkół i wojskowych po omówieniu z Dyrekcją, godz. !—2, tel. 14 —81. ° 
Jedyne prawdziwe dzieło zaczerpnięte z powicšci Е. КЕ МА 2О ЛЕ'А, ktėre wyšwietla są tylko u nas i nigdzie 

w Žadnem innėm *inie nie będzie wyświetlane. 

KINO Szta: darowe arcydzieło Epopea narodowa p-g niešm'ertelmego 

& : ы produkcji polskieį p. t. kj DEUW z utworu Adama Mickiewicza w wyjlie- 

„ŚWIATOWID naniu najwybitniejszych artystów polskich. W obrazie udział biorą Legjony Polskie, armia rosyjska i t. d. 

Miekiewicza 9. Zdjęcja z natury wykonane w Wil ie, Nawogródkn i nad Świtezią. Dia młodzieży dozwolone.        
Już się wszyscy 

przekonali 

  

"Pokój — 
do wynajęcia ze wszel- 
kiemi wyg dam! i tełe- 
tonem. Antokol:ka 6, 
m. 1-a. 

LEKARZE 'Akuszerk! 

ARUSZTERKA 

Dr. Wolfson ŚMIAŁOWSKA 

   

    

   
   

    
   

  

A więc obywatele! Wszyscy po kupno łosu obecnej 5 kłasy 

do prawdziwego siewcy szczęścia 

E. LICHTENSTEIN i S-Ka 
WILNO, WIELKA 44 

Centrała kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146. 

Szczęście stale sprzyja naszym P. T. Graczom! 

Główna wygrana 4 klasy obecnej Loterji 

zł. 100.000 na Nr. 73.313 
również padła w naszej kolekturze. 

Zamówienia prowincji załatwia się odwrotną pocztą. 
Należność wpła ać można do P. K. O. konto 8!051. 
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Pianina I Fortepiany 
0-Świstowej sławie Pleyel, Bechstein etc., || 
takoż Arnold Fibigier, Kernicp' i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w kraju przez najwybitniejszych łachowa 

ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 

nin w 19291. iw Wilnie wr. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

K. DĄBROWSKA .. Kieme S 

     

        

      

    CENY FABRYCZNE. 

  

choroby skórne, wene- 14 dabtne! Koswe- SE 
ryczne i moczopłciowe tyczny, R18WR rmierErcz Pokój 

Nabywca losu kołektury E. LICHTENSTEIN się wzbogaca Wileńska 7, od 9—1;h 198% WRETY, RE 3 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTE N ię raduje | 4—8 w. tel. 10-67, IZ wlosów AS a 

Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN zdobywa fortunę E ap kiewieza 46, 4 osobnym ys do 
Nabywca losu kolektury E.LICHTENS5TEIN zabezpiecza sw6j byt ? іЭ;КТ i wynajęcia, ul. Świę- 
Nabywca losu kolektury E. LICHTENSTEIN pozbawion kłopotów) cańska 14, m. 3, 

Nabywca losu kołektury E. LICHTENSTEIN ma zapewnioną e ow cz II piętro. zp A 
przyszłość chor, skórne, wene KOSMETYKA| В 

Е. fyczne, narządów mo- Pokój 
Ciągnienie 22 Lot. czowych, od 9--do |, KORZEBEZOZENONAA „o any di: 
wielkiej Państwowej ESEE GABINET ciepły, w do 

DOKTÓR Racjonalnej Kosma oi SA la zam 

rozpoczyna się już 10marca if zeLoowiczowa „9 teszniczej GO. można ed ez. 
KOBIECE, WENE- JE i od 16 do 17, ul.3-go trwać będzie do 18 kwietnia r. b PICZNE. NARZĄDÓW jedi 4 kobiecą Mala Hi m4 Žo 

Główna i wiele, wiele innvch MOCZOWYCH ro š konserwa- 2 
wygr. a z imp nujących sum. od 12—21 od 4—5 1% doskonali, odówie 

na ogólną co drugi los) w Bies z i * :::і‘і" M w ; 2 ó Ž M = 
sumę 25.000.000 ztotych wy rywa нЛа в twarzy i ciała (panie) >   

DOKTOR „Sziaczae pa ecię ce- 
ry. Wypadanie włosów 

Szyrwindt i iąpież. Najnowsze 
choroby weneryczne, sdacycze kosmetyki ra- 

skórne i moczopłciowe cjonsinej 

Wielka 19, od 9 do 1 Csdriennie odg. !0—8. 

Zegar 
szafkowy 
staroświecki kupię. 

W. Z. P. 43 Wiadomość do 
  = „Słowa* pod S. k 

DOKTOR е _а m 

Blumowicz Masaże; już czast 
ręczne, wibracyjne i pła- czyś ić i doprowadzić choroby weneryczne, styczne. Epilacje| dostanudochod wego, skórne i moczopłciowe 

  

WIELKA 21 labinet » „Ogrody i drzewa owo- 

. 9 tg Kom CEdIÓ si аееа ае 
J. Hryniewiczowej, e = sa 

u. WIELKA X 18 m9, ___. 
Przyj. wg. 10-11 4-7 

YW. Z. P. № 35. DOMY 
— dobrze rentujące do 

_ sprzedania na wyjątko- 
wo dog aloe 

Dr Ginsberg 
Choroby skórne, we- 
ueryczne i moczopłcie- 
we. Wileńska 8 od 
8— 114 — 8. Tel, —— 
567. k kad 
Dr. Kenigsberg E LO KĄL E fyY'e“stie Biuro komi- 

  

  

choroby skórne, wene- „SOWO - Handlowe 

yczne i moczopłciowe Mickiewicza 21 m. 4, 

Mieklewicza 4, Do wynajęcia tel. IS.  —1 
mieszkanie — “^ 

z 4 pokoi ze » szetkie- DOM Sprzedam | 
mi wygodami (wanna, murowany, trzypiętso- 
water) S:fjana 3, do- wy, niedrogo. Połocka 
wiedzieć się u dozorcy 8, S alomyėi u właści- 

ciela => 

tel. 1.90. 
Od 9—12 i 4—8 

`2 pokoje 
Zz wygodami do wyna- 

  

  

gt. Niemiecka 3, m. 6, 
SPRZEDA? | WYNAJĘCIE. 

  

dziewczyna została „bohaterką dnia, 

powiększała jeszcze jej gorycz i złość. 
Tommy ze swym „ przyjacielem za- 

jęła na werandzie miejsce niedaleko 
od Mrs. Theese, rozmawiając wesoło 
i nie zwracając napozór, najmniejszej 
uwagi na nadąsaną sąsiadkę, 

—- A więc jutro wyruszamy! — 
mówiła głośno Tommy. — Czy pav 
napisał do ojca, dokąd jedziemy? 

-- Tak, miss Veston. Napisałem 
do niego, ale najwięcej pisałem o 
stryju Siłasie. : 

— Ach, o tym stawnym  profeso- 
rze, który przyjeżdżał tutaj do pana? 

— Tak. Ojciec wspominał w ostat- 
nim liście, że mają mu nadać tytuł ba- 
rona za jego pracę w Rodezji. 

— Cudownie! Bardzo mi się po- 
dobał stryj*pana, a zdaje mi się, że i 
ja sie jemu podobałam. Musimy ko- 
niecznie zajechać do niego, wracając. 
Mój ojciec marzy o tem, żebym wysz- 
ła zamąź, a i ja nie miałabym nic prze- 
ciw temu, żeby zostać baronową. La- 
dy King — to ładnie brzmi, niepraw- 

caż? 
Spojrzała na przyjaciela, a widząc, 

że ten dławi się od śmiechu, szepnęła, 
trącając go nieznacznie nogą. — Niech 
się pan nie śmieje, pan wszystko zep- 
suje! 

Ale sama z trudnością powstrzy- 
mywała wybuch wesołości. Ž 

— Toby było nadzwyczajne, miss 
Veston! Tembardziej, że uzyskałaby 
pani nietylko tytuł, ałe jednocześnie 

  

stałaby się pani jedną z najbogatszych 
dam w naszym kraju. Trudnoby do- 
myślić się tego z wyglądu stryjaszka, 
ale jest to człowiek, który może każ- 
dej chwili wypełnić czek, na sześcio- 
cyfrową sumę. 

— l nic nie dostać! — dodała szep 
tem Tommy. 

—Prócz tego, — ciągnął dalej Tra- 
vers — jest on i właścicielem śliczne- 

go majątku i terenów myśliwskich w 
zkocji, a po śmierci cioci  Zefiry, 
PZ cudowny pałac w Parc- 
yre. 

— Pysznie! zaklaskała w ręce Tom 
my. — Gotowa jestem na wszystko, 
bvleby zostać jego żoną. Przecież w 
tych warunkach cały Londyn będzie u 
naszych nóg! : 

-- Nie wiem, — pokiwal głową 
Travers, — czy uda się pani rozko- 
chać go w sobie. Myślę, że pani nie 
jest w jego typie. O ile wiem, marzy 
on o żonie słodkiej, cichej, któraby 
nie przeszkadzała mu w pracy, a jed- 
nocześnie dopomogła mu zająć w Świe 
cie miejsce, jakie mu się należy. Do- 
póki jest kawalerem, niedba 0 nic i 
naraża swoją karjerę. 

— Ale, Traversie, ni ch mi pan po- 
wie, gdzie jest mój stary przyjaciel. 
i przeciwnik Wortington Mils? 

— Ten miłjoner, którego 
«śmy w Mombassie? 

-— Tak, nudzę się bez niego. To 
bardzo miły człowiek. Ždaje mi się, 

pozna- 

jęcia. Jagiellońska 6—2 

      

że to jest też człowiek, który 
o ożenku ze starszą damą, któraby po- 
riogła mu użyć właściwie jego be- 
gactw. 

Miljoner mówił, wyjeżdżając, że 
będzie w Dolinie Wielkiego Wąwezu, 
gdzie chciałby zobaczyć stryja Siłasa. 
Zapewne jest już tam, а 1 książe R. 
też się tam wybiera. 

— Ach, Traversie, jakże mnie gan 
zacaięcił. Wracając nie omieszkam zro 
bić najazd na pańskiego stryja. Doku- 
czyła mi już ta Afryka i z przyjemno- 
ścią  zamieszkałbym w Londynie. 
Chodźmy tymczasem na spacer. 

Odeszli, pozostawiając mrs. Thee- 
se samą z myślami. Była ona powaź- 
nie przejęta informacjami, zaczerpnię- 
temi z rozmowy dwojga przyjaciół. 

Elly byia szczerze zdziwiona, gdy 
matka jej, weszła do pokoju, w któ- 
rvm odpoczywała i usiadła na łóżku. 

-— Ely, moja droga, czuję, że mie | 
miałam racji dziś rano. Byłam zbyt 
zdenerwonara wczorajszem zajściem. 
Ale namyśliłam się i przyszłam do 4 
przekonania, że rzeczywiście musze 
poznać bliżej tego twojego profesora. 
Jednem słowem, zgadzam się pojechać 
do Doliny Wielkiego Wąwozu. Tutaj 
nie nas nie zatrzymuje, jutro przygotu- 
iemy się do odjazdu. Czy się cieszysz. 
dziecko? ! 
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